Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 4. oktober 2016
Til stede:

Phillippe Zürcher, Lars Geir Mortensen, Tommy Karlsen, Finn-Martin Paulsen,
Alf Stephan Skyba, Dag Svartskuren, Grete Thorsby og kommunenes
representant Morten Lauvbu

Fravær:

Joakim Solum, Garth Sulc og Stian Svendsen

Sted:

SFO

Følgende saker ble behandlet:
Tidligere saker:

Sak 07/15
Trafikksikkerhetstiltak
Øvre Eiker gav sin tilbakemelding på trafikksikkerhetstiltak på Ormåsen;
-

-

-

Barnehagens parkeringsplass og trafikknutepunkt
o Arbeidet er godt i gang utenfor flerbrukshallen med utbedring av
parkeringsplassen til barnehagen. Holder været seg i høst, rekker man å
avslutte
arbeidet
rundt
trafikknutepunktet
(bussholdeplass).
Fylkeskommunens sin del av prosjektet må være gjennomført i høst. Lys kan
bli noe forsinket. Morten sjekker tidsplan for gjennomføring.
OG har fått bekymringsmeldinger fra beboere i Alunveien at bussen har altfor høy
hastighet ned bakken før bommen. Fartsgrensen er 30 km/t, men overholdes ikke og
det er flere småbarn i området. OG gjør henvendelse til Brakar for å bevisstgjøre
bussjåførene at fartsgrensen er satt av en grunn og at det ikke skal gå på bekostning
av at busstidene skal nås.
Bom på alternativ vei fra Ormåsen via Borud og ned Bråtabakken
o Helautomatisk bom leveres uke 41
Når anlegget er ferdigstilt, vil OG invitere TRYGG TRAFIKK til Ormåsen (Lars Geir
følger opp).

Ansvar: Grete og Morten

Sak 18/15
Regulering/utbygging av B6 og B7 – felles informasjonsmøte
På felles informasjonsmøte 21. september 2016 for beboere på Ormåsen var det 19 til stede.
Både utbygger og beboere fornøyd med informasjon og tilbakemeldinger. Et kort referat fra
møtet følger her:
Utbygging av høydebasseng er det første tiltaket som blir igangsatt. Som en følge av utbyggingen,
må lysløypetraseen legges om, og dette vil gjennomføres nå i høst før skisesongen. Bildet viser
hvordan den planlagte lysløyetraseen vil bli (merket grønn). Slik den er tegnet inn, vil den bli noe
kortere enn eksisterende løype, men man jobber for å legge på en ekstra sløyfe, slik at lengden blir
den samme. Endringen er merket ute i naturen med røde og hvite bånd. «Skiskytter-området», som
ble ryddet i fjor, vil bli utbedret i forbindelse med utbygging. Det foreligger ikke planer om
snøproduksjon på Ormåsen grunnet vannkvalitet.
Infrastruktur på felt B7 ønskes igangsatt vinteren 2017, der 38 tomter à ett mål gjøres tilgjengelig.
Detaljregulering er igangsatt, der leiligheter bygges på motsatt side av skolen på venstre side av
Jungerveien. Når arbeidet begynner, vil oljegrus bli lagt på Jungerveien fra bommen og forbi
Beversvingen opptil ferista for å unngå støving. Ringvei er ikke aktuelt fra B7 og videre innover pr
dags dato. Det finnes dog ﬁne tomter i området, så det er ikke garantier, men det er langt frem i tid.
Området rundt barnehagene ble sikret for bebyggelse opp til «krakkekrysset» i en avtale mellom
kommune og utbygger.
Myra med forurenset vann (i lysløypa) skal dreneres i retning mot Kongsberg, slik at forurenset vann
ikke skal renne inn mot skolemyra. Tørrlegging av myra rundt skolen skal også gjennomføres.
Informasjon legges ut på internettsidene til OG inkludert FB siden.
Ansvar: Tommy
Sak 04/16
Bruk av uteområder/vedlikehold
Tørrlegging av myra rundt skolen er et av tiltakene som skal gjennomføres ifm
utbyggingsarbeidet til B6 og B7, slik at overskuddsmasse kan tømmes der. Det viktigste er å
få kontroll over vannet – hvor dyp er myra? Når sluttilstand om stabilt område er oppnådd,
kan det videre arbeidet med tilrettelegging for et aktivitetsanlegg (for sommer og vinter)
iverksettes. Arbeidsgruppen begynner planleggingsarbeidet allerede nå, både ift hvor søknad
om midler kan sendes og hvem som er interessenter i anlegget (skolen, idrettslag,
kommunen etc). Arbeidsgruppen kaller inn til internt møte med de impliserte. Saken tas opp
igjen på OG møte i desember.
Ansvar: Lars Geir og Finn-Martin
Sak 10/16
Snøproduksjon på Ormåsen
OG representant har vært i møte med Eiker Ski, som har et stort ønske om å gjennomføre
Eiker Skifestival på Ormåsen, samt tilrettelegge for treningsmuligheter for barn og unge (og
voksne i alle aldre). Dette støttes av OG, men forutsetter snø, evt snøproduksjon. Pr d d er
det ikke mulighet for snøproduksjon på Ormåsen. Eiker Ski er lite positive til å produsere snø
andre steder, for så å frakte det til Ormåsen. Kan være en mulighet med snøproduksjon i
tilknytning til Bergtjern/Køllabonn. Utbygger vurderer saken.
Ansvar: Phillippe

Sak 13/16
Oppgaveutvalget
Oppgaveutvalget i Øvre Eiker kommune er avsluttet. OG representant har meget gode
erfaringer med deltakelse i utvalget, og det er viktig at OG deltar i tilsvarende fora ved neste
anledning. Saken avsluttes.
Sak 15/16
Lysløyper på Ormåsen
OG sin andel for lysene i løypa (kr 5000,- pr år) synes for høyt og er ikke iht øvrige
forpliktelser. Bidragene bør være etter evne. Saken stilles som et åpent spørsmål til årsmøte
OG.
Ansvar: Phillippe
Sak 16/16
Ormåsen Ungdomsklubb
Ormåsen Ungdomsklubb har hatt meget godt oppmøte etter oppstarten i høst (40-60
ungdommer). Klubben får besøk av ungdommer fra Ormåsen, Vestfossen, Fiskum, Darbu
og Skotselv. En stor takk til pådriverne Stian og Alf Stephan for hva de har fått til. Nytt
kjøleskap er på plass samt ny lås og noe belysning. Ungdommen selv styrer musikken, der
de får ansvar og trives med det. I tillegg til temakvelder, planlegger ungdomsklubben med
telttur til Hoensvannet våren 2017.
OG har søkt om midler til Norsk Rotary Forum, men retter også søknad om midler til lokal
Lions klubb. Grete utarbeider utkast til søknad.
Ansvar: Stian og Alf Stephan

Nye saker:
Sak 17/16
Media
Enighet om at hvis pressen tar kontakt med medlemmer i Ormåsen Grendeutvalg, er det
leder og nestleder som uttaler seg. De ber om artikkel for gjennomlesning, slik at den kan
godkjennes før publisering. Øvrige medlemmer i OG får tilsendt artikkel før den publiseres,
der de gjøres oppmerksom på hva den handler om og hvor den vil bli publisert.
Ansvar: Grete og Lars Geir
Sak 18/16
Bålhytte ved grusbanen
Grusbanen før nordre Ormåsen nyttes som skøytebane om vinteren. Ønske om at bålhytte
settes opp i tilknytning til banen, slik at man kan varme seg og ha en hyggelig vinteraktivitet i
nærområdet. Kommunens representant sjekker ut om dette er kommunens område (offentlig
friområde) og hva som kan gjøres.
Ansvar: Morten
Sak 19/16
Barnefestival 2017 på Ormåsen
For at OG skal gjennomføre Barnefestival 2017 ifm Skaurockfestivalen 2017, vil OG gå i
dialog med Skaurock AS. Dette for å avklare definerte ansvarsområder og mulighet for leie
av utstyr/scene (samarbeidsavtale), da det er to separerte arrangement. Dato for
arrangementet er satt til 17. juni 2017.
Ansvar: Grete

Sak 20/16
Julegrantenning på Ormåsen 2016
OG er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av julegrantenning på Ormåsen 2016, som
finner sted søndag 27. november 2016. Sted for julegrantenning avhenger av hvorvidt
arbeidet med trafikksikkerhetstiltak (se sak 07/15) er ferdig utenfor flerbrukshallen. Innkjøp til
godteposer gjøres via ungdomsklubben (v/Stephan). Ordfører Øvre Eiker kommune (og evt
Bokbamsen) inviteres til arrangementet. Info sendes til rektor Ormåsen skole.
Ansvar: Alle
Info:
Møte i OG gjennomføres første tirsdag i hver måned i SFO sine lokaliteter.
Neste møte planlagt tirsdag 1. november 2016 kl 1900.

Ormåsen, 4. oktober 2016
Grete Thorsby/ Referent

