Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 29. november 2017
Til stede:

Tommy Karlsen, Anders Kjøll, Per Gunnar Kristoffersen, Finn-Martin Paulsen,
Garth Sulc, Silje Lysaker Smeby, Joakim Solum, Grete Thorsby og
kommunenes representant Morten Lauvbu

Fravær:

Rune Fredriksen og Dag Svartskuren

Sted:

Mediateket, Ormåsen skole

Følgende saker ble behandlet:
Ormåsen aktivitetspark:
Sak 04/16
Kunstgressbane
Ormåsen grendeutvalg anmoder Øver Eiker kommune om å motivere utbygger til å begynne
med grunnarbeidet. En fremdriftsplan må diskuteres, slik at nødvendige godkjenninger og
anbudsprosesser kan komme i gang.
Ansvar: Morten og Finn-Martin
Sak 05/16
Ormåsen Frisbeegolfbane
Utøver fra Drammen Frisbeegolfklubb er kontaktet for befaring av banen. Når kontakt er
etablert, vil banen bli gjennomgått for forslag til nye utkastposter. Flytting av postene er
planlagt til våren, når is og snø er forsvunnet.
Nytt skilt er under vurdering, der grendeutvalget også ser på muligheten for publisering av
QR kode på internett og www.ormasen.no, der utøvere kan hente opp informasjon om banen
direkte.
Ansvar: Grete og Garth
Sak 18/16
Bålhytte ved skøytebane
Dugnad ble gjennomført lørdag 25. november 2017 kl 1000-1900, og hytta ble satt opp med
god hjelp fra David Strubreiter, Tor Erik Karlsen og Philippe Zürcher og Joakim Solum. Tusen
takk for flott innsats til glede for alle på Ormåsen! Ordens-/bruksregler henges opp i hytta,
samt tips om BUA utlån fra Øvre Eiker kommune. Tommy sjekker opp forsikringsvilkår for
bålhytte og kostnad ved evt tegning av en slik forsikring.

Grendeutvalget planlegger offisiell åpning av banen primo januar såfremt skøyteforhold og
kulda holder seg.
Ansvar: Tommy og Grete
Sak 02/17
Skøytepingviner til skøytebanen
Skøytepingviner bestilles gjennom Ispark. Lang leveringstid vil fordre alternative løsninger.
Når pingviner er på plass, må disse merkes med sine respektive sponsorer. Bod i tilknytning
til bålhytta må komme på plass, slik at skøytepingvinene kan lagres på en tilfredsstillende
måte.
Ansvar: Joakim og Tommy

Sak 06/17
Treningspark for egenvektstrening
Søknad om nærmiljømidler fremmes av Gry på vegne av Øvre Eiker kommune.
Ansvar: Finn-Martin
Tidligere saker:
Sak 08/15
Lekeplasser på Ormåsen (EEU)
Anbefaling til Øvre Eiker kommune (v/Marit Nyhus) om hvilke lekeplasser som bør prioriteres
fremmes pr mail. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er vektlagt under befaring og anbefaling.
Statusrapporten gjøres tilgjengelig på www.ormasen.no samt på vår FB side, slik at
beboerne informeres om saken.
Ansvar: Grete
Sak 06/16
Profilering av Ormåsen – «stedet i det grønne»
Etter avtale med Øvre Eiker kommune (v/Morten Lauvbu) går grendeutvalget i direkte dialog
med skiltprodusent «Rådhuset informasjonssystemer AS» for utforming av skilter (innhold og
antall). Grendeutvalget gjør bestillingen innenfor avtalen som Øvre Eiker kommune har.
Ansvar: Grete

Sak 16/16
Ormåsen Ungdomsklubb
Grendeutvalget har publisert en sak på www.ormasen.no samt på FB siden til OG
vedrørende behov for frivillige vakter for at tilbudet om ungdomsklubb kan opprettholdes.
Foreløpig er det ingen som har meldt sin interesse direkte til grendeutvalget. Saken sjekkes
opp med ansvarlige for ungdomsklubben. Spørsmål som grendeutvalget søker svar på er,
hvor mange av de besøkende til ungdomsklubben (7 – 8 klasse) bor på Ormåsen? Bør vi
sende ut informasjon direkte til foreldrene?
Ansvar: Grete og Stian

Sak 19/16
Ormåsen Skaurockfestival
Spørreundersøkelse om hva beboerne på Ormåsen ønsker i fremtiden vil publiseres på FB –
ny Skaurockfestival eller Vinterskaurock? Spørreundersøkelsen fremmes etter anmodning
fra Skaurock AS.

Ansvar: Tommy og Garth
Sak 25/16
Bygdekino på Ormåsen
Grendeutvalget har mottatt skriv fra Øvre Eiker kommune datert 10. november 2017 om
avvikling av bygdekino Ormåsen, da den kommunale støtten og dagens avtale opphører.
Grendeutvalget ønsker dog å opprettholde tilbudet for beboerne på Ormåsen, og
gjennomført spørreundersøkelse høsten 2017 viser også at det er et engasjement blant
beboerne for å få dette til. Barnefilm vil da bli prioritert. Bygdekinoen kontaktes for evt en ny
avtale og hva driften innebærer av kostnader for Ormåsen grendeutvalg. I Skotselv har de
drevet filmvisning på egen basis i flere år, og disse kontaktes for erfaringsoverføring.
Ansvar: Garth

Sak 13/17
Julegrantenning Ormåsen 2017
Gjennomgang av ansvarsfordeling blant utvalgsmedlemmer OG for årets julegrantenning på
Ormåsen. Utvalgsmedlemmer møter kl 1600, gløgg- og pepperkakeservitører møter kl 1630.
Arrangementet starter kl 1700.
Ansvar: Alle

Nye saker:
Sak 14/17
Gangsti fra Glimmerveien til Sisiken
Beboere på Ormåsen har fremmet ønske om gangsti fra Glimmerveien (grusbanen) til
Sisiken. Morten følger opp saken, da det foreligger en historikk på dette.
Ansvar: Morten
Sak 15/17
Årsmøte OG 2018
Utvalgsmedlemmer gir tilbakemelding på neste møte hvorvidt de ønsker å stille til gjenvalg i
2018 etter to år i grendeutvalget.
Ansvar: Alle

Neste møte:
Onsdag 3. januar 2018 kl 2000.

Ormåsen, 10. desember 2017
Grete Thorsby/ Referent

