Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 1. september 2015
Til stede:

Hedda Firing, Lars Geir Mortensen, Linn Therese Brekke, Cathrine Aasen, Øystein
Østbø, Phillippe Zürcher, Stian Svendsen, Alf Stephan Skyba og Tone Hau Steinnes.

Fravær:

Thomas Berg og kommunens representant Jørgen Firing.

Sted:

SFO

Følgende saker ble behandlet:

Sak 10/15
Ungdomsklubb
Første treff i ungdomsklubben var 28. august kl. 18-23 i bomberommet på skolen. 15 stykker møtte
og ble der hele kvelden. Alf og Stian hørte med dem hva de ønsker seg, og fikk tilbakemelding om
trådløst nett, PS4, ny dartskive, opplegg i gymsalen og filmkveld. I tillegg mangler køer og kuler til
biljar og puck til airhockey. I utgangspunktet vil ungdommene ha klubb hver kveld. Det er mulig at
dette blir litt ofte, kanskje bedre med annenhver uke. Vi endrer aldersgruppen til 7.-10. klasse.
OG vil kjøpe PS4, mens deler av pengene gitt fra husstandene på Ormåsen brukes til kioskvarer.
Det er viktig at foreldre stiller opp og hjelper til med klubben!!! Vi trenger totalt 4; 1 på
kjøkken/kiosk, 1 i gymsal og 2 til å hjelpe til generelt. Linn Therese kontakter skolene og legger ut på
FB om dette.
Neste klubb er 4. september.
Sak 14/15
Sprengstofflager ved Jungerveien
OG har fått oversendt dispensasjonssøknad for lager for 5 tonn dynamitt nederst i bakken i
Jungerveien. Vi kan komme med uttalelse til søknaden innen 18. september. OG er klare på at vi IKKE
ønsker et slikt lager like ved den eneste åpne kjøreveien til Ormåsen, hvor innbyggerne våre kjører
forbi minst 2 ganger hver dag! Hedda sender uttalelsen til kommunen.
Sak 15/15
Ungdomsmedvirkning i Øvre Eiker
OG har mottatt epost fra Jon Wold i kommunen. I kommunestyremøte 2. september vil sannsynligvis
Frivilligstrategi for Øvre Eiker kommune 2015-2019 vedtas. Der er ett av målene å ivareta
medbestemmelse og medvirkning av barn og unge. I løpet av høsten skal kommunen kjøre et
prosjekt der unge «kommer på banen». Wold ber OG om hjelp til å finne ungdom i alderen 13/14 til
18 år som kan være med i prosessen.

OG er kjent med at det var et sonderingsmøte om temaet i vår, noen ungdommer ville være med.
Hedda kontakter Sigbjørn for navn som videreformidles til Jon.
16/15 SFO
På Vestfossenmarken fikk Hedda opplyst av ordfører at det er inngått kontrakt med Hobbelstad &
Rønning om bygging av SFO. De kan starte raskt og visstnok være ferdige i februar 2016.
17/15 Løsmasser på parkering nederst i Jungerveien
Det ligger igjen noen hauger med masser på «parkeringen» nederst i Jungerveien, etter vegvesenets
arbeider på E134. Plassen brukes til pendlerparkering av noen av Ormåsens innbyggere, så det er bra
om massene fjernes raskt. Lars Geir tar kontakt med vegvesenet.

Ormåsen 1. september 2015
Referent, Tone Hau Steinnes

