Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 1. mars 2016
Til stede:

Hedda Firing, Cathrine Aasen, Phillippe Zürcher, Stian Svendsen, Lars Geir Mortensen,
Thomas Berg, Alf Stephan Skyba, Tone Hau Steinnes og kommunens representant
Morten Lauvbu.

Fravær:

Linn Therese Brekke og Øystein Østbø.

Sted:

SFO

Følgende saker ble behandlet:

Sak 6/15
Skaurockfestival
Festivalen blir lørdag 18. juni. OG hjelper til med rekruttering av folk som kan jobbe på festivalen. Det
er behov for noen som kan rigge litt på torsdag, 20 som kan rigge på fredag, og noen som kan rigge
ned på søndag. På lørdagen trengs parkeringsvakter, frivillige vakter på området, folk til å selge
mat/drikke, noen backstage, mv. OG presenterer dette på årsmøtet og legger ut liste som folk kan
sette seg opp på. I tillegg legges info ut på facebook og i postkasser. Hedda har også sendt mail til
FAU og SU. FAU har sagt at de kan stille med folk.
Sak 7/15
Veisituasjonen på Ormåsen
Morten Lauvbu informerte om at STI forbereder sak angående trafikk og parkering ved
Bjørnefaret/oppvekstsenteret til neste møte i formannskapet og fagkomité 3. Kommunen jobber
videre på prosjekt, og ser på finansieringen ved neste gjennomgang av budsjettet. Totalt vil det nok
koste 7-8 mill, en del er på plass, men mangler noe. 2 mill må brukes i år, fra fylkeskommunen og
Buskerudbyen. Marit Nyhus kommer til OG med detaljer om prosjektet når finansieringen er på plass.
Hvis det kommer en klar innstilling fra formannskap og fagkomité, kan denne legges frem på
årsmøtet. Det fysiske arbeidet vil bli utført av kommunen.
I Buskerudbypakke 2 er det forslag om vesentlig forbedring av busstilbudet til Ormåsen. Dette skal
komme før bomringen i Buskerud etableres.
Sak 14/15
Sprengstofflager ved Jungerveien
Morten Lauvbu orienterte om at klagesaken er oversendt Fylkesmannen for sluttbehandling. For å
spare tid, er jordlovsaken om flytting av veien allerede i gang. Hvis klagen på selve lageret blir tatt til
følge, har jordlovsaken liten betydning.

16/15 SFO
SFO-bygget er ferdig og ble overlevert siste uka i februar. Det mangler garderober i bygget, derfor blir
selve åpningen/bruken ca. 1 måned forsinket.
Sak 18/15
Regulering/utbygging av B6 og B7
Morten Lauvbu informerte om at saksfremlegget for å legge planen ut til offentlig ettersyn ikke er
ferdig, fordi VA-planen ikke var helt klar. Det blir derfor et ekstramøte i fagkomité 1 den 6. april for å
behandle dette. Kommunen kan da ha reguleringsplanen klar for stadfesting i siste
kommunestyremøte før sommerferien. Det kan legges frem et kart på OGs årsmøte, men det må tas
forbehold om eventuelle endringer.
Sak 19/15
«Velkommen til Ormåsen»-skilt
Layout for skiltet er ferdig og sendes til de som skal lage skiltet. Håper at skiltet kan være klart til
årsmøtet.
Sak 25/15
Årsmøte
Årsmøtet blir 15. mars kl. 19:00 på skolen. Vi kan eventuelt ha det i «bomberommet», der er det
prosjektor mm. Phillippe tar med PC. Hedda ordner kaffe mm, Cathrine kake, Linn Therese frukt. Vi
må trykke opp en del kopier av regnskap og årsberetning., og ordne «vaktlister» til
skaurockfestivalen og ungdomsklubben. Ordfører og Morten Lauvbu kommer, kanskje også Marit
Nyhus og noen fra utbygger av B6/B7. I utgangspunktet regner vi med at kommunen forteller om
overtakelse av lekeplasser og veier, trafikksikkerhet/parkering og B6/B7, ev. tar Smedsrud det siste.
Forslag til agenda:
 Konstituering
 Årsberetning
 Regnskap
 Forslag til handlingsplan 2016
 Innlegg fra kommunen
 Valg av nye medlemmer
Sak 26/15
Andel i MS Eikern
Den tidligere «Ormåsen velforening» hadde en andel i MS Eikern. OG har blitt spurt om vi kunne
tenke oss å tegne en slik andel. OG mener at dette ligger utenfor vårt mandat og område, og ønsker
ikke å tegne andel.
Sak 27/15
Fremtidig organisering av oppveksttjenestene på Ormåsen
OG har mottatt høring fra kommunen om organisering av oppveksttjenestene. På Ormåsen har vi i
dag et oppvekstsenter med én ledelse for senteret. I forbindelse med at lederen nå går av med
pensjon, vil kommunen foreta en evaluering av effektene av nåværende organisering og se om
organiseringen skal endres til en mer tradisjonell variant. OG har gitt uttalelse om at vi er godt
fornøyd med ordningen vi har i dag og at det er ønskelig å beholde denne. I alle tilfelle er det viktig
med et godt samspill mellom skole og barnehage.

Morten Lauvbu orienterte om at det nå ligger en sak til behandling i fagkomité 2 og partssammensatt
utvalg. Innstillingen fra administrasjonen er at organiseringen skal endres.
OG gå i møtet tilbakemelding om at 9 dagers høringsfrist var for kort. Vi jobbet raskt og fikk sendt
uttalelse innen fristen. To dager etter fristen gikk ut, fikk vi beskjed om at den ble forlenget. Dette
kunne vært gjort bedre.
Sak 28/15
Skøytebanen
OG har fått melding på facebook om at det er ønskelig å gjøre området ved skøytebanen litt mer
brukbart, sette opp noen benker, bord, o.l. Vi er usikre på hvilket sted der som er best egnet, og
hvem som eier områdene. OG gir tilbakemelding om at dette er noe som kan ses videre på, og
oppfordrer til å komme med et konkret forslag med pris, osv.

Ormåsen 1. mars 2016
Referent, Tone Hau Steinnes

