Ormåsen Grendeutvalg

MØTEREFERAT
_________________________________________________________________________________________
Vedrørende
: Mars møte
Møtested/dato : SFO Ormåsen skole
26.03.2011
Tilstede:
Morten Lauvbu
ML
Rune Fredriksen
RF
Tina Berg
TB
Teodor Bruknapp
TEB
Arne Grasbekk
AG
Halvor Prestmoen
HP
Yngvar Bekkevold
YB
_______________________________________________________________________________________
Referatet er sendt til de tilstedeværende, samt til:
Audun Ekeberg
AE
Bernt Michael Johansen
BMJ
Merethe Weggersen
MW
Cathrine H. Olsen
CHO
_______________________________________________________________________________________
Referent:
Yngvar Bekkevold
Sak
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GENERELLE PUNKTER
Møtets formål
Konstituering av styret og fordeling av arbeidsoppgaver i forhold til videre
arbeid
Leder: Rune Fredriksen
Nestleder: Bernt Michael Johansen
Kasserer: Yngvar Bekkevold
Sekretær: Merethe Weggersen
Styremedlem: Teodor Bruknapp
Styremedlem: Arne Grasbekk
Styremedlem: Audun Ekeberg
Varamedlem: Tina Berg
Varamedlem: Halvor Prestmoen
Varamedlem: Cathrine H Olsen
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Saker til og fra kommunen
Skateparken
Skateparken skal stå ferdig før 17.mai så sant det ikke dukker opp uforutsette
problemer i grunn. Det støpes et betongdekke. Ses på løsninger for å få til noe
nytt av elementer.
Helhetlig plan for Ormåsen
Per 01.01.2012 var vi 1171 innbyggere på Ormåsen
Oppstart av ny kommuneplan innen 18.oktober. Når kommuneplanen er
godkjent er den juridisk bindende.
Neste rullering tar diskusjonen om videre utvikling, og Ormåsen er lovet en
gjennomgang og stor oppmerksomhet. Administrasjonen tar en runde med
hvert enkelt grendeutvalg i løpet av våren -12.
Ordføreren i ØEK har fått med seg ordførerne oppover i fylket for å få
fortgang i planarbeidet med RV35
Reguleringsplan B3, felt B4 og B11
Foreløpig har fagkomité 1 i kommunen vedtatt 21. mars at planen skal sendes
ut på høring. Administrasjonen har per dags dato ikke sendt denne ut på
høring.
Planutvalget krevde støymålinger med tiltak.
Rune sender link til reguleringsplan/dokumenter og sender høringsuttalelse
Utbygger tar med seg tre konkrete tiltak fra listen over trafikksikkerhetstiltak
utarbeidet tidligere.
Trafikksikkerhetsplanen rulleres i år. Grendeutvalget kommer med
betraktninger og tiltak de mener er viktig å få med.
Evt. Makeskifte B6 og B4
Administrasjonen vurderer dette, men er utfordrende da det ikke skaffer
kommunen ny kapital. Ønske fra politikerne.
Vann og avløp, høydebasseng
VA-utredningen er ferdig til sommerferien. Ser nærmere på løsninger når denne
foreligger.
Kommer til kommunal behandling etter ferien.
Reguleringsplan samlevei og myra
Ligger på vent for sammenslåing av reguleringsplanen for B6, må sees i
sammenheng med denne utbyggingen for ikke å miste tid
Trafikksikkerhet
Gangvei fra Bjørnefaret til Elgfaret er neste store prosjekt. Kommunen antyder at
det nå er Ormåsens tur til å bli tilgodesett.
Gang- sykkelvei langs Jungerveien estimert til ca 50 mill. Satt av kr 750 000,- til
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utbedringer av de farligste punktene (Stadfestet fra TS inspeksjon våren -12)
langs denne i år. En sikrere adkomst for myke trafikanter tas med i
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Felling av trær ved utkikkstårnet
Ole Temtemoen fra kommuneskogen kommer og feller de trærne som er ønsket.
GU utpeker disse.
GU undersøker om det kan tilfalle noen dugnadskroner ved rydding/vedlikehold
rundt tårnet.
Kommunalt tilskudd til GU
GU har tidligere fått kr 20 000,-/år. Dette blir nedjustert til kr 10 000,-/år
Velkomstskilt
ML stiller med økonomisk støtte til design av skilt.
GU forhører seg med designer fra tilsvarende prosjekt i Skotselv eller Gunnlaug
Moen.
Utfartsparkering
Løsninger for utfartsparkeringen skal være på plass før neste vinter. Ser på
løsninger mellom skolen og Barbarossa`s pølsehytte.
Rutiner
Møteinnkalling
Møteinnkalling sendes ut minst en uke i forkant hvis ikke satt i referat
Referater
Referatet skal sendes ut innen 48 timer til korekturlesning.
Kommentarer sendes tilbake innen nye 48 timer.
Referatet sendes medlemmer GU, Morten Lauvbu, FAU og Leder Ormåsen
oppvekstsenter.
Referatene legges på nett så snart de foreligger etter korrektur
Økonomi
Holder økonomi adskilt for OFG og GU.
Alle kjøp må dokumenteres med kvittering. Større investeringer (som bålhytte)
innhentes pris fra minst to leverandører
Oppsummering av årsmøtet
Grei gjennomføring, noe større oppmøte enn året før
Gjennomgang av handlingsplan og budsjett
Oppgave- og ansvarsfordeling
Friluftsgruppa – bålplass
Sykkelløype – Skatepark
Frisbeegolf – Uttalelser GU
Trafikksikkerhet
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Utstyrsliste
Det utarbeides en utstyrsliste for både:
GU
OFG

20.04.12 RF
20.04.12 AE
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Barnehagen
Det er ønskelig at alle som bor på Ormåsen og ønsker plass i barnehagen skal få
tilbud om dette.
Dette prioriteres som en hastesak da det er en langt større vekst på Ormåsen enn
det er lagt inn i prognosene. Det har vært en vekst på ca 2,5 % mot 1,3 %
forventet. Stig Rune Kroken og Sigbjørn Nedremyr inviteres for en redegjørelse
om forholdene rundt barnehage/skole før ferien.
Skolebruksplan er i gang og går parallelt med kommuneplan. GU involveres i
dette arbeidet.
Faste saker
Friluftsgruppa
Fullførte en vellykket overnattingstur med 15 barn og 12 voksne fra 24-25.mars
på Grøslandssetra.
Bålplass
Det hentes inn priser fra minst to leverandører
Frisbeegolfbanen
Det planlegges offisiell åpning av banen før sommeren i samarbeid med Sune
Wentzel.
Sykkelløypa
Det skal opparbeides en sykkelløype mellom skolen og barnehagen. Planer
foreligger og settes i gang etter påske
Utkikkstårn
Trær felles rundt utkikkstårn i samarbeid med Ole Temtemoen
Grinder i lysløypa
Utbedres i forhold til tidligere vedtak
Tauløype i samarbeid med barnehagen
Eskil ser på kostnader og tilbakemelder til Rune.
Web
Det er ønskelig å få noen flere bilder til bruk på web siden til GU
Det linkes til www.frisbeegolf.no på hjemmesiden til GU
Opplæring av styret i bruk av web løsning
Ballbingen
Det er flere løse/sprekte bord i ballbingen. Tas opp med skolen som har ansvaret
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for denne. Utbedres snarest
Det ses på muligheter for oppstart av allidrett
Utvikling av myra
Dette må ses på i sammenheng med kommuneplan og oppstart av
reguleringsplan for B6
Vedtekter for GU
Det planlegges å skille ut friluftsgruppa fra GU i løpet av året. I den forbindelse
ses det på vedtekter for denne og revisjon av eksisterende vedtekter for GU
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Gjennomgang av referat fra møter i FAU
Det er besluttet et tettere samarbeid med SU og FAU og i den forbindelse går vi
igjennom deres referater i forbindelse med saker som vedgår oss
Vårrydding
Foreligger forslag til at hver gate rydder ”seg selv”. Planlegges neste møte.
Eventuelt
Det purres på lekeplasser på Ormåsen. Svært få er i henhold til kravene i
reguleringsbestemmelsene.
Kommunen kommer med tilbakemelding på hvorfor dette ikke følges opp i
henhold til reguleringsbestemmelsene.

Ormåsen 29.03.2012
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