Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 11. august 2016
Til stede:

Linn Therese Brekke, Phillippe Zürcher, Stian Svendsen, Lars Geir Mortensen,
Tommy Karlsen, Dag Svartskuren, Joakim Solum, Garth Sulc og Grete
Thorsby

Fravær:

Finn-Martin Paulsen – Alf Stephan Skyba – Kommunenes representant
Morten Lauvbu

Sted:

SFO

Følgende saker ble behandlet:
Tidligere saker:
Sak 06/15
Skaurockfestival
Enighet om at panteinntekter kr 1500,- gis i gave til Ormåsen barnehage. Grete sørger for
innkjøp av gaver til Ormebolet og småbarnsavdelingen. Saken avsluttes.
Sak 07/15
Trafikksikkerhetstiltak
OG sendte frem før sommeren en anmodning til Øvre Eiker kommune om ulike
trafikksikkerhetstiltak på Ormåsen. I anmodningen foreslår vi ulike fartsdempende tiltak,
herunder rumlefelt, skilting og opphøyde fotgjengerfelt. Anmodning om gang- og sykkelsti
langs Jungerveien fra Ormåsenveien inngår også som et eget trafikksikkerhetstiltak. OG har
bedt om at foreslåtte tiltak tas inn i planene for vei- og trafikkregulering for kommunen.
Ansvar: Grete
Sak 18/15
Regulering/utbygging av B6 og B7
Arbeidet med utbyggingen vil starte høsten 2016. Utbygger (Ole Jørgen Smedsrud) er
kontaktet av nestleder OG for gjennomføring av et informasjonsmøte for beboere Ormåsen,
der dato er satt til 21. september 2016 kl 1900 (Sted: Nye SFO).
Utbygger jobber nå med detaljplanlegging av veiplan og vanntårn, før neste steg som er
byggetillatelse. Utbygger har også vært i kontakt med aktuelle butikkjeder for å få til en butikk
på Ormåsen.
Ansvar: Lars Geir

Sak 20/15
Donasjoner fra Ormåsens innbyggere
Stian har tidligere meldt inn behov for oppgradering av ungdomsklubben. Ungdomsklubben
har fått 2 + 3 seters sofaer, bord, smoothie maskin, toastjern og høytalere. Det jobbes videre
med å få grafitti på veggene.
Ormåsen ungdomsklubb starter opp igjen 16. september (7. – 10. klassetrinn). Utover høsten
vil det bli fagkvelder med fokus på mobbing, nettvett og rus, for å nevne noe.
Ansvar: Stian
Sak 01/16
Verv OG
Av personlige årsaker ønsker nåværende leder i OG å trekke seg fra sitt verv mvf august
2016. Ny leder ble enstemming valgt, der Grete Thorsby tar over ledervervet fra august. Nytt
medlem i OG er Garth Sulc. Ny webansvarlig ble også valgt, og Tommy Karlsen vil heretter
følge opp informasjonsformidling på internett (OG side og Facebook).
OG takker Linn Therese for hennes innsats over flere år i Ormåsen Grendeutvalg og ønsker
henne lykke til videre! Garth ønskes velkommen som ny representant i grendeuvalget!
Sak 03/16
Kvartalsnytt OG
Kvartalsnytt 2/2016 sendes frem til kommunen for trykking. Distribusjon planlegges medio
august.
Ansvar: Alle OG
Sak 04/16
Bruk av uteområder/vedlikehold
Nestleder OG har vært i kontakt med tidligere kulturkonsulent i kommunen (Rune
Fredriksen). Sammen med han og tidligere rektor ved Ormåsen skole (Sigmund Nedremyr),
vil Lars Geir og Finn Morten jobbe videre som en arbeidsgruppe med fokus på bruk av
uteområdet bak skolen. Vestfossen idrettsforening er ikke positiv til et evt samarbeid, slik at
OG undersøker videre med evt andre interessenter.
Ansvar: Lars Geir og Finn Morten
OG vil søke både Lions Norge og Gjensidigestiftelsen om midler til tiltak som gjør at flere
driver regelmessig fysisk aktivitet innenfor tre kategorier, anlegg, aktivitetsutstyr og
aktivitetstilbud. Grete skriver utkast til søknad, som kvalitetssikres av OG’s representanter i
arbeidsgruppen før utsendelse. Søknadsfrist er 15. september 2016.
Ansvar: Grete
Sak 05/16
Freesbegolfbane
Firma i Oslo må kontaktes for befaring for nytt utslagspunkt for banen, etter at ny SFO er
bygget i eksisterende bane.
Ansvar: Lars Geir
Sak 06/16
Profilering av Ormåsen - «stedet i det grønne»
OG jobber videre med arbeidet om å skape og opprettholde et omdømme av Ormåsen –
stedet i det grønne. Lars Geir inngår i arbeidsgruppen som OG representant sammen med
Grete. Invitasjon til mulige samarbeidspartnere (Øvre Eiker kommune, Aktiv Eiker, Eiker Olag etc) sendes ut så snart som mulig.

Innspill om at informasjonstavlen ved Langebru også oppdateres, der informasjon
vedrørende Ormåsen ikke er inkludert. Tilbud i Øvre Eiker (kultur, aktivitet, skiløyper) bør
gjenspeiles på informasjonstavlen. Innspillet sees i sammenheng med profilering av
Ormåsen.
Ansvar: Grete

Sak 07/16
Tømming av hageavfall i nærområdet
Saken er tatt med på siste kvartalsnytt fra OG, men vi mangler tilbakemelding fra
kommunens representant som skulle sjekke ut hvorvidt skilt om «avfallstømming forbudt» er
tilgjengelig. Skiltet er planlagt satt opp der det tømmes mest og er mest skjemmende
(gangstikrysset før gressbanen på Grøtterud).
Ansvar: Grete

Nye saker:
Sak 09/16
Utbedring av fe-grinder i lysløypa
OG har mottatt henvendelse fra beboer (og tidligere representant i OG) vedrørende
fjærbelastede grinder i lysløypa. Denne saken er tidligere behandlet i OG, og etter møte med
grunneierne ble det enighet om at dette skulle gjøres på dugnad. Stolper ble gitt av E-verket
og penger mottatt fra både Vestfossen IL, Eiker Kvikk og Hokksund IL. Pr d d er ingenting
gjort, og det etterlyses status i saken.
Utbedring av fe-grindene bør sees i sammenheng med utbygging av B6 og B7, da det er
behov for en del masse ved den ene grinda. OG tar saken videre med utbygger.
Ansvar: Lars Geir
Sak 10/16
Snøkanoner på Ormåsen
Eiker Kvikk har vært i kontakt med OG vedrørende ønske om snøproduksjon på vinteren.
Phillippe kontakter Eiker Ski (Gunnar Sand).
Ansvar: Phillippe
Sak 11/16
Parkeringsplass for store kjøretøy
Pr i dag er det ingen tilgjengelige parkeringsplasser for store kjøretøy på Ormåsen, og det
ligger heller ikke inne i pågående parkeringsplaner ved skolen. OG ønsker i den grad det er
gjennomførbart å tilrettelegge for beboerne. Øvre Eiker kommune kontaktes for mulig
parkeringsplass/-areal.
Ansvar: Lars Geir
Sak 12/16
Økning i antall flytimer (Drammen flyklubb)
Drammen flyklubb flyr ut fra Hokksund flyplass, og har i følge Bygdeposten fremmet ønske
om økning i antall flytimer. Det vil bety økt aktivitet over Ormåsen, da foretrukne ruter for innog utflygning er over vårt område. Dersom dette medfører riktighet, vil det få betydning for
beboernes helse og sikkerhet, samt vårt miljø. OG følger opp saken med kommunen.
Ansvar: Phillippe og Tommy

Sak 13/16
Oppgaveutvalget
Med fokus på hvordan OG skal håndtere ny kommune, er Lars Geir OG sin representant i
kommunens oppgaveutvalg. Lars Geir gav status fra utvalgets første møte, der tema var
«Framtidsbildene». Briefer og informasjon fra møtet gjøres tilgjengelig på fellesområdet til
OG på Dropbox.
Ansvar: Lars Geir
Info:
Møte i OG gjennomføres første tirsdag i hver måned kl 1900 i SFO sine lokaliteter.
Neste møte planlagt tirsdag 6. september 2016 kl 1900.

Ormåsen, 18. august 2016
Grete Thorsby/ Referent

