Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 4. april 2018
Til stede:

Karianne Nyberg Andersen, Ellen Dahl, Tommy Karlsen, Per Gunnar
Kristoffersen, Finn-Martin Paulsen, Silje Lysaker Smeby, Joakim Solum, Grete
Thorsby og kommunenes representant Morten Lauvbu

Fravær:

Rune Fredriksen og Anders Kjøll

Sted:

Mediateket, Ormåsen skole

Følgende saker ble behandlet:
Konstituering av nytt styre 2018/19
Valg av
- Leder/Sekretær:
Grete Thorsby
- Nestleder:
Karianne Nyberg Andersen
- Kasserer:
Anders Kjøll
- WEB ansvarlig:
Joakim Solum
Det ble videre gjennomgått arbeidsmetodikk, prosjektgrupper og felles filområde (Dropbox).

Ormåsen aktivitetspark
Sak 04/16
Prosjekt «Kunstgressbane»
Massetilgang vil først være tilgjengelig når snøen har smeltet. Utbygger følger opp ift
planering og fremdrift blir deretter.
Ansvar: Finn-Martin
Sak 06/17
Treningspark for egenvektstrening
Grendeutvalget har søkt om spillemidler for planlagte anlegg, som står på nærmiljølisten til
Øvre Eiker kommune. Positive tilbakemeldinger er mottatt på søknaden, der forskuttering av
nærmiljømidler skal behandles i kommunestyret 9. mai 2018.
Det var møte i løypeutvalget i Øvre Eiker 3. april 2018, der leder uttrykte bekymring over
tråkking i løypene hvis plassering iht opprinnelig plan. Alternativ plassering ble gjennomgått (i
nærheten av kunstgressbanen) og en nærmere avgjørelse vil bli tatt så snart snøen er borte
og befaring er gjennomført med utbygger. Montering av apparatene til treningsparken er

tenkt gjennomført på dugnad, der grendeutvalget er sikre på at beboere på Ormåsen støtter
opp under dette og møter til en felles aktivitetsdugnad i løpet av 2018.
Møte med representant fra Tuftepark er planlagt medio april, der leveringstid er satt til 6-8
uker. Grendeutvalget vil også be om møte med Mylna medio april, slik at det er to mulige
leverandører til prosjektet. Beslutning om hvilken leverandør som velges, tas på utvalgsmøte
i mai.
Ansvar: Finn-Martin og Ellen

Tidligere saker:
Sak 19/16
Ormåsen Skaurockfestival 2017 – spørreundersøkelse
Spørreundersøkelse publiseres om kort tid etter anmodning fra Skaurock AS for 2017, for
hva beboerne på Ormåsen ønsker av arrangement i skauen. Resultat fra undersøkelsen vil
bli formidlet til Skaurock AS. Det er dog ikke planlagt skaurockfestival 2018 i regi av
Skaurock AS.
Ansvar: Tommy og Joakim
Sak 25/16
Bygdekino Ormåsen
Grendeutvalget har besluttet å ikke drifte videre bygdekino på Ormåsen, med bakgrunn i
tilgjengelige ressurser (frivillige og økonomi).
Saken avsluttes.
01/18 Trafikksikkerhet på Ormåsen 2018
Saken sees i sammenheng med tidligere sak 07/17
-

Øvre Eiker kommune vil gjennomgå fremsendte forslag til trafikksikkerhet på
Ormåsen fra 2017 og gi tilbakemelding til grendeutvalget 9. mai 2018 (neste
utvalgsmøte). Evt endringer og nye forslag fremmes til Marit Nyhus før møtet,
herunder;
o Fotgjengerfelt fra parkeringsplassen over «kiss’n’ride» veien og behov for
sterkere lys ifm overgangen
o Endring av parkeringsskilt til «parkering forbudt» i innkjøringen til «kiss’n’ride»
o «Parkering forbudt» skilt i skolegården. Grendeutvalget tar dialogen med
Ormåsen skole om evt stenging av skolegården for kjøretøy.

-

Utfartsparkeringen blir fort full, og biler parkerer langs Jungerveien inn mot
Beversvingen. Grendeutvalget bør følge opp muligheten for at skolens
parkeringsplass også skiltes som utfartsparkering.
o Kommentar fra Øvre Eiker kommunes representant: Det er politiet som
håndhever ulovlig parkering. Det anbefales at det inngås egen avtale med
lensmann i Øvre Eiker om parkering forbudt og håndtering av dette ved
behov.

Ansvar: Grete, Marit og Morten

Sak 02/18
Eget postnummer for Ormåsen
Søknad om Post i Butikk på Ormåsen er fremmet Øvre Eiker kommune, med vedlegg fra
Rema 1000 Ormåsen som bekrefter at de står klare for å ha Post i butikk – tegninger og
plassering er allerede klart. Det er planlagt at søknaden behandles i kommunestyret 9. mai
2018.
Ansvar: Grete og Morten
Sak 04/18
Offentlige toalett på Ormåsen
Enighet om at saken tas videre i grendeutvalget. Sundhaugen er et godt eksempel, der Øvre
Eiker kommune gav støtte til bygging av offentlig toalett for nevnte aktivitets- og
friluftsområdet. Evt plassering ble diskutert.
Nye saker:
Sak 05/18
OG hjemmeside
Internettsiden til grendeutvalget har behov for en oppgradering. For å kunne gjennomføre
dette, er det behov for web-kompetanse for tips og råd om utforming.
Ansvar: Joakim
Sak 06/18
Fagkveld for beboere på Ormåsen
I løpet av 2018 vil grendeutvalget gjennomføre ulike fagkvelder med fokus på barn og unge,
stedsutvikling og trafikksikkerhet. Foreløpig plan sier følgende innhold;
-

Fagkveld 1 – Rus og bruk av rusmidler:
o Arrangeres ultimo april 2018. Fokus på rus og rusmidler blant barn og unge i
samfunnet i dag, der politi og helsepersonell gjennomfører foredraget. Bruk av
hund er også planlagt demonstrert. Målgruppe er foreldre/forsørgere til barn
og unge, der de gjøres oppmerksom på eksponeringsfaren ved bruk av rus og
tilgjengelig (kjøp og salg). For markedsføring vil grendeutvalget publisere
egen sak på www.ormasen.no og FB OG samt kontakte Bygdeposten/
Eikerbladet om reportasje for omtale. Fagkvelden gjennomføres i
flerbrukshallen.
o

-

Ansvar: Tommy

Fagkveld 2 – Førstehjelp
o Arrangeres medio juni 2018. Fokus på livsviktig førstehjelp og bruk av
hjertestarter. Førstehjelpskurs vurderes, men da må påmelding være
bindende pga maks antall deltakere for kursansvarlig.
o

Ansvar: Ellen

Sak 07/18
OG kvartalsnytt
Kvartalsnytt OG nr 1/2018 er under utarbeidelse og sendes frem for trykking uke 15, med
følgende innhold;
- Presentasjon av nytt styre Ormåsen Grendeutvalg for 2018/19
- Vårrengjøring, herunder oppfordring til plukking av søppel på og i nærheten av egen
eiendom, tømming av hageavfall og åpningstider til renovasjonsanlegg
- Fagkveld – Rus og bruk av rusmidler

Ansvar: Grete

Info
Det er viktig at representanter OG som ikke kan møte, gir beskjed om dette i forkant av
planlagte møte.
o

Møteplan for 1. halvår 2018
- Onsdag 9. mai 2018 kl 2000
- Onsdag 6. juni 2018 kl 2000

Ormåsen, 8. april 2018
Grete Thorsby/Referent

