Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 2. februar 2016
Tilstede: Morten Lauvbu, Ole Jørgen Smedsrud, Lars Geir Mortensen, Linn Therese Brekke, Cathrine
Aasen, Thomas Berg, Phillippe Zurcher.

Fravær: Stian Svendsen, Alf Stephan Skyba og Tone Hau Steinnes.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 18/15 Regulering/utbygging av felt B6/B7
Smedsrud informerer om foreløpige planer. Vi vises foreløpig kart over område. Det er satt av tomt
til butikk på ca 5 mål. Det er også satt av et område til rekkehusbebyggelse, tenkt noe liknende det
området som er i Orrhanemyra, men noe større. Det er planlagt en gangvei til skolen.
Utfartsparkeringen er planlagt omtrent der den ligger nå, men utvides til å kunne romme ca 60-70
biler. Det ser ut til at felt B6 vil ha ca 120 tomter og B7 45/50 tomter, i tillegg kommer
rekkehusbebyggelsen.
-

Myra-området bak skolen er utfordrende, men Smedsrud har en plan ang drenering av
denne. Usikkert hvor mye fyllmasse som trengs for å fylle deler av myra.
Ang lysløypa vil deler av dagens 1,5 km runde legges om.
Smedsrud håper å ha et kart klart som kan vises på vårt årsmøte i mars.
Ang skoleparkering/buss området mangler det noe finansiering. Vi har fått 1 mill fra
buskerudbyen, 1 mill fra Fylkeskommunen og 900 000 fra utbygger. Resten må finansieres av
kommunen.

Sak 19/15 Velkommen til Ormåsen-skilt.
Morten hadde med et forslag hvor teksten til kommunelogoen er tatt bort, fordi denne blir for liten.
Vi blir da enige om å fjerne «bølgene» også. Enighet om størrelse 1,5 x 2m. Morten antar at skiltet
kan komme opp ganske kjapt, saken anses som avsluttet 

Sak 25/15 Årsmøte
SFO er holdt av til oss den aktuelle datoen, men det er mulig vi må være på mediateket dersom
flyttingen av SFO er startet. Det må derfor bare stå Ormåsen Skole på årsmøteinnkallelsen. Linn
Therese lager innkallelse, Morten kopierer, og vi leverer i postkasser. Hedda sørger for fordeling.
Ordføreren inviteres.

Det er gjort noen forespørsler for å rekruttere nye medlemmer. Inger Mina Heien Sælebakke har
meldt seg på facebook, og Tommy Karlsen har sagt seg villig til å sitte. Grethe Thorsby er intressert,
men ikke fått noe klart svar. Vi trenger altså å rekruttere 2-3 til, og alle må jobbe litt med dette.

Sak 6/15 Skaurockfestivalen.
Eskil og Henning har spurt om grendeutvalgets kontonr for å sette inn billettinntekter etter hvert. Det
er enighet i grendeutvalget om at de må opprette en egen konto for skaurockfestivalen til dette
formålet. Det blir bedt om en del dugnadshelp. Grendeutvalget er usikre på hva som er vår rolle i
dette, og Hedda prøver å avtale et møte med arrangør for å klargjøre dette ordentlig! Det har
kommet en henvendelse fra Mette Skogstad om at hun gjerne vil være med å hjelpe til på
arrangementet – flott! Hun oppdateres etter hvert.
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