Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 3. januar 2018
Til stede:

Anders Kjøll, Finn-Martin Paulsen, Silje Lysaker Smeby, Joakim Solum, Grete
Thorsby og kommunenes representant Morten Lauvbu

Fravær:

Rune Fredriksen, Tommy Karlsen, Per Gunnar Kristoffersen, Garth Sulc og
Dag Svartskuren

Sted:

Mediateket, Ormåsen skole

Følgende saker ble behandlet:
Ormåsen aktivitetspark:
Sak 18/16
Bålhytte ved skøytebane
Bålhytta har dessverre ikke fått stått i fred etter at den ble satt opp. Det har vært påført
skader og hærverk på grillen og bordplatene rundt grillen. Ormåsen grendeutvalg oppfordrer
alle til å ta vare på bygg og annet som er satt opp til glede for fellesskapet på Ormåsen.
Hytteregler vil bli utstedt og henges opp i bålhytta. Reglene vil også bli publisert på
grendeutvalgets internettsider. Offisiell åpning av bålhytta er utsatt inntil videre.
Ansvar: Grete

Sak 02/17
Skøytepingviner til skøytebanen
Fire skøytepingviner vil ankomme Ormåsen uke 2. Når de minste skal lære å gå på skøyter,
er en skøytepingvin en god venn og støtte. Skøytepingviner lånes derfor ut til
foreldre/foresatte til barn på Ormåsen i målgruppen for skøyteopplæring. To av pingvinene
står til disposisjon for Ormåsen barnehage (Ormebolet), og to pingviner vil være tilgjengelig
for utlån hos utvalgsmedlemmer i Ormåsen Grendeutvalg. Eget utlånsreglement er under
utstedelse og vil bli publisert på grendeutvalgets internettsider, slik at alle gjøres kjent med
lånebetingelsene for skøytepingvinene.
Ansvar: Tommy og Grete

Sak 06/17
Treningspark for egenvektstrening
Hvis søknad om spillemidler innvilges, vil hele prosjektet for treningspark for
egenvektstrening være finansiert. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB er da inkludert i den
økonomiske planen.

Søknad om spillemidler er fremmet fra Øvre Eiker kommune til fylkeskommunen og vil bli
behandlet i mars måned.
Ansvar: Finn-Martin og Gry

Tidligere saker:
Sak 06/16
Profilering av Ormåsen – «stedet i det grønne»
Grendeutvalget har vært i kontakt med skiltprodusent «Rådhuset informasjonssystemer AS»
for utforming av skilter. Informasjon og bilder som skal fremgå av skiltene sendes frem pr
mail, der skiltprodusent vil sende tilbake forslag til utforming. Eiker historielag kommer med
forslag til innhold om lokalhistorie og kulturminner på Ormåsen.
Ansvar: Grete
Sak 14/17
Gangsti fra Glimmerveien til Sisiken
Beboere på Ormåsen har fremmet ønske om gangsti fra Glimmerveien (grusbanen) til
Sisiken. Enighet om at det må være mulig å bygge en sti, dersom en offisiell gang- og
sykkelsti ikke er gjennomførbart da terrenget kan være for bratt. Grendeutvalget vil
gjennomføre en befaring i området våren 2018 så snart snøen er borte. Nærmeste naboer vil
bli invitert til å være med, slik at vi i fellesskap kan fremme en anbefaling til Øvre Eiker
kommune.
Ansvar: Joakim
Sak 15/17
Årsmøte OG 2018
Grendeutvalget er i gang med planlegging av årsmøte 2018, som vil bli gjennomført i
Mediateket på Ormåsen skole onsdag 7. mars 2018 kl 1900 – 2100. Invitasjon til beboerne
fremgår av OG Kvartalsnytt nr 4/2016, som distribueres i løpet av uke 2.
Egen invitasjon sendes ut til grendeutvalgets nærmeste samarbeidspartnere.
Ansvar: Alle

Nye saker:
01/18 Trafikksikkerhet på Ormåsen 2018
Saken sees i sammenheng med tidligere sak 07/17
-

En gjennomgang av fremsendte forslag til trafikksikkerhet på Ormåsen i 2017 vil bli
gjennomgått på utvalgsmøte i februar 2018.

-

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre
skader og fornøyde innbyggere. Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage – og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av
transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort
ansvar for å forebygge ulykker. Kommunestyret i Øvre Eiker kommune har bestemt at
Øvre Eiker skal gjennomføre sertifisering for å bli en trafikksikker kommune. Dette er
et samarbeid med Trygg Trafikk, der også egne holdningskampanjer for skole og
barnehage vil bli gjennomført i 2018. Ormåsen er et av stedene hvor trafikksikkerhet
har vært i fokus siste arbeidsår for Ormåsen grendeutvalg, og er et av stedene som

kommunen vil fokusere på i 2018 ifm sertifiseringen. Saken vil bli nærmere omtalt på
årsmøte 7. mars 2018.
Ansvar: Morten
Sak 02/18
Eget postnummer for Ormåsen
For et sted i utvikling med flere og flere beboere, oppleves som lite hensiktsmessig å operere
med et postnummer så langt unna Ormåsen. «Post i butikk» er også et tiltak som REMA
1000 på Ormåsen er positive til. Grendeutvalget fremmer en henvendelse til Øvre Eiker
kommune for behandling i kommunestyret.
Ansvar: Grete og Morten

Neste møte:
Onsdag 7. februar 2018 kl 2000.

Ormåsen, 9. januar 2018
Grete Thorsby/ Referent

