Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 9. oktober 2013
Tilstede:
Fravær:

Teodor Bruknapp, Halvor Prestmoen, Tor Erik Neprud og Arne Grasbekk.
Pål Nygård,, Audun Ekeberg, Bernt Michael Johansen, Cathrine Olsen, Cathrine Klokkerud og
Tina Berg.
Kommunens representant Morgen Lauvbu gav beskjed om at han ikke kunne være til stede.

Sted:

Myrsnipa 11. (Hos Teodor Bruknapp)

Følgende saker ble behandlet:

Sak 34/13

Avsjekk mot Årshjul

Ifølge årshjulet må skolen kontaktes slik at skolekoret deltar på julegrantrening. Teodor tar kontakt med
Ann-Karin på skolen for reservasjon.
Sak 10/13
Tauløype
Arne har snakket med Eskil. Prisen på ferdige elementer og nett, er estimert til i underkant av 50.000,-.
Dette er for dyrt, så alternativet er å lage noe selv, dvs en type ”tarzan-løype” og noe mer. Arne jobber
videre mot dette når snøen er smeltet. Oppretter som ny sak i 2014.
Sak 11/13
Grinder i Lysløypa
Tidligere OG repr Tone Rundfloen orienterte om saken. Kveg-eiere, repr ved Christoffer Røren, og tidligere
OG repr. har hatt befaring høsten 2009. Røren var positiv til å bidra på dugnad for å få opp stolpene.
Senere samme år var det også et møte med Arne Enger, som kjører opp skiløyper i området. Dette siste
møte resulterte i at Arne Enger skulle fylle opp med masser fordi det meste av eksisterende masser er myr
eller bekkeleie. Siden har det ikke skjedd noe, til tross for stadig purringer. Tidspunktet nå er antatt mer
ideelt da det er tørt og maskiner kan frembringes for ferdigstilling. Stolpene (2 stk) er levert som gave fra
Øvre Eiker nett og ligger ved kølabonn. Grindene (2 stk) er ikke ferdig laget, men EikerKvikk, Hokksund og
Vestfossen idrettslag har bidratt økonomisk med 2.000,- hver, som skulle dekke produksjon av grinder,
samt grunnarbeidene. Pengene er satt inn på kontoen til OG. Tina som nå står som ansvarlig på saken,
sender på vegene av OG en henvendelse til Arne Enger og ber om en avklaring om utfylling kan gjøres nå
før snøen kommer.
Sak 12/13
Friluftsgruppa
Etter ønske fra Audun omgjøres tidligere avgjørelse om fristilling av friluftsgruppa. Gruppen skal nå
avvikles, og inventar nevnt i tidligere referater er nå OG sin eiendom. Det er således er
oppbevaringsproblem som Arne jobber med å løse. Det er et ønske fra OG at utstyret skal kunne benyttes
som tiltenkt, evt at oppvekstsenteret styrer utlån. Økonomisk skal disponible midler overføres OG. Pål
koordinerer dette med Audun.
Sak 14/13
Bålhytter
Ny dugnad ble gjennomført i slutten av september med brukbart oppmøte. Status er at en hytte er helt
ferdig. Den andre hytta (nederste) er ferdig skrudd sammen, og mangler beis på tak innvendig og utvendig.
Arne sjekker opp om vi kan få mer beis. En utfordring er hvordan en skal fyre i bålhyttene. En murring er
ingen god løsning da dette gir dårlig trekk. Bålpanne vurderes slik at fyring kan gjøres sikkert og riktig. Arne
vil sammen med Eskil og Audun, finne en løsning, evt spleiselag med barnehagen. Arne gis fullmakt til å
bruke totalt 7.000 av penger fra OG for ferdigstilling og innvielse. Siste arbeidsøkt utføres av OG.

Sak 15/13
Kommunenettverk innen stedsutvikling
Ingen aktivitet siden sist
Sak 16/13
Lekeplasser
Pål var forhindret fra møte, og vi utsetter saken til neste møte. Halvor tar lekeplass-saken videre for å
avlaste Pål.
Sak 19/13
Logo for Grendeutvalget
Forslag har kommet inn. Bernt holder i saken og vi avventer litt med å bestemme oss.
Sak 21/13
Egen nærbutikk på Ormåsen
Dagens byggningsmasse (tidlg pølsbu) er uegnet for videre utvikling. Interessenter finnes, og møter funnet
sted og nye er avtalt i nær fremtid. Det er ønske om leiligheter i sammenheng for å kunne finansiere
prosjektet med bygging. Alternativene er å starte et AS hvor Eiker Eiendomsutvikling vil eie en viss del.
Den andre delen (uvisst %-deling) kan selges til andre privatpersoner, få eller mange. Slik det ser ut nå er
det muligheter for avklaring før jul. Butikkprosjektet på Darbu er relativt likt vårt og vi undersøker dette. Her
er Eiker Eiendomsutvikling inne med en eierandel. Prosjektet må sees på i flere faser, prosjektering,
bygging også drift, sett i forhold til eierskap i de ulike fasene. Halvor holder fortsatt i saken og orienterer
fortløpende. Habilitetsspørsmålet vurderes fortsatt forløpende og Halvor er for habil å regne.
Sak 26/13
Oppvekstsenteret (stedsutvikling)
Teodor har vært i møte med kommunen hvor også ny SFO plan ble presentert. Alle aktører er involvert og
det er hektisk møtevirksomhet. Teodor og Arne er representanter fra OG.
Sak 27/13
Lysløypekomiteen
Ingen oppdatering siden sist.
Sak 28/13
Informasjon til beboerne om OG
Mye er skjedd på Ormåsen i regi av OG. Vi har noe å fortelle om, og OG er mer synlige. Utkastet til Pål
bearbeides og forventes ferdigstilling før årsmøte. Nytt moment Halvor spiller inn er hvor imponerende
multikulturelt og multinasjonalt Ormåsen er blitt. Over 25 nasjonaliteter nevnes over bordet kjapt… ”Fakta
du ikke viste at du lurte på….. ”
Sak 29/13
Parkeringsproblemer langs Jungerveien
Morten er fraværende så saken utsettes til neste møte.
Sak 30/13
Skolesjefen Stig Rune Kroken
Informasjon fra skolesjefen var ønsket på møte, men han er ikke invitert, grunnet stor saksliste og vi
utsetter dette til etter jul slik at pågående saker kan ferdigstilles.
Sak 31/13
Busstilbud til/fra Ormåsen
Morten er fraværende så saken utsettes til neste møte.

Sak 32/13
Mobildekning på Ormåsen
Saken avsluttes, ref forrige møtes referat.
Sak 33/13
Freesbee banen
Banen trenger vedlikehold. Bernt har forsøkt å få tak i Rune Fredriksen rundt dette punktet, for å få avklart
eierskapet. Dette fortsatt uten hell. Vi må finne ut hvem som eier banen før vedlikeholdsjobben og
kostnadene kan påbegynnes. Flere skilt til postene er pt. oppbevart av vaktmester på skolen.
Sak 35/13
Videre utbygging på Ormåsen
Det foreligger ingen ny informasjon siden forrige møte. Saken videreføres til neste møte for evt ny
oppdatering.

Ormåsen 9. oktober 2013
Referent, Tor Erik Neprud

