Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 6. oktober 2015
Til stede:

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

Fravær:

Øystein Østbø, Thomas Berg og kommunens representant Jørgen Firing.

Sted:

SFO

Følgende saker ble behandlet:

Sak 6/15
Skaurockfestival
Det må lages en plan for festivalen som skal legges fram for kulturseksjonen i kommunen. Det er noe
uklart hva OG skal bidra med, men vi legger til grunn at vi skal være samarbeidspartner og hjelpe til
med rekruttering. Vi kan reklamere for festivalen i sosiale medier og på hjemmesiden.
Sak 9/15
Butikk
Thomas har vært i kontakt med Kiwi, dette fører ikke fram. OG legger saken på is og tar det opp igjen
når B6 og B7 utbygges. Vi kunngjør dette på FB.
Sak 10/15
Ungdomsklubb
Eikernytt var på besøk 18. september og laget artikkel om at det trengs mer hjelp fra foreldre. Det
har vært god respons etter artikkelen. I utgangspunktet ønsker OG at de som har meldt seg skal ha
ansvar for praktisk drift, OG stepper inn hvis det trengs. Det skal holdes et møte med de voksne før
neste klubb, slik at de er kjent med detaljene i driften. Det må lages liste over faste og vikarer +
vaktplan. Vi jobber videre med rekruttering.
OG satser på å ha klubb annenhver fredag, i oddetallsuker. Vi lager også en egen FB-side.
Det er ønskelig å laste ned spill for PS4, vi bruker ca. 500kr for dette. Ungdommene kan ha med spill
hvis disse har riktig aldersgrense.
Sak 18/15
Regulering/utbygging av B6 og B7
OG har mottatt varsel om oppstart av reguleringsarbeidet. Det ser ut til at planen omfatter
parkeringen, skolen, myra og feltene B6 og B7. Området er noe større enn OG regnet med, siden det
også går bak skolen. Det er satt av område for butikk i B6. OG skal ha møte med Smedsrud og
kommunen før neste ordinære OG-møte.

19/15 «Velkommen til Ormåsen»-skilt
Forslag til skilt er sendt kommunen. Skiltet skal ha teksten «Velkommen til Ormåsen – stedet i det
grønne» og både kommunens og vår logo. Linn Therese justerer litt på formatet.
20/15 Donasjoner fra Ormåsens innbyggere
OG har fått inn rundt 8000kr fra innbyggerne. Ca. 3000kr er brukt på ungdomsklubben. Vi lager en
plan for hva resten av pengene skal brukes til. Forslag er noe til skolen, f.eks. paradis mv. Hedda
sjekker med Rune Fredriksen hva som har vært ønsket tidligere.

Ormåsen 6. oktober 2015
Referent, Tone Hau Steinnes

