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 Sak 1/14 Konstituering 

 Leder:   Mette Skogstad 

 Nestleder:  Hedda Firing  

Kasserer: Arne Grasbekk 

 Sekretær:  Tor Erik Neprud 

 Internet/Facebook/webansvarlig: Linn Therese Brekke 

 

Øvrig medlemmer, hvorav alle har stemmerett og møteplikt: 

 Mette Skogstad  

 Vidar Bjørnholt  

 Hedda Firing 

 Øystein Østbø 

 Thomas Berg 

 Halvor Prestmoen 

  

Andre roller/verv utvalgets medlemmer plikter å representere:  

Lysløypekomiteen:  Utvalget stiller med Øystein Østbø 

 

Grendeutvalget ble endelig besatt med Hugo Larsen. Han ble med fullmakt fra årsmøtes oppnevnt som 

siste representant på møte 10. juni.  

 

Momenter til konstitueringen: 

 Papirer til oppdatering mot offentlig myndigheter undersøkes av leder til neste møte slik at 

opplysninger er korrekt så snart som mulig.  

 Den enkelte medlem i OG er selv ansvarlig for utarbeidelse, innhenting av informasjon og 

gjennomføring av oppgaver gjengitt i referatet, i henholdt til avtalte frister. Faste møter brukes til 

oppdatering og avgjørelser basert på arbeidene mellom møtene. Det oppfordres til bruk av mail 

mellom møtene for fremdrift.  

 Agenda sendes medlemmene av leder ca 1 uke før møtene. 

 OG må i året som kommer gjøre en avsjekk av ressursbruk på enkeltsaker og prioritere de sakene 

som ansees som viktige for nærmiljøet på Ormåsen som helhet og ikke trivielle saker av svært 

lokal art.  

 Det henstilles til medlemmene om å arbeide for å rydde opp i dette frem til neste møte, slik at 

årshjulet fremover vil danne grunnlag for strukturert og effektiv arbeidsmåte for det beste for 

innbyggerne på Ormåsen.  
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Sak 2/14 Møteplan 

Hovedregel hver første tirsdag i mnd. Hvis helligdag, faller møte tirsdag i påfølgende uke.  

Mai:  14. mai NB! Onsdag! Sted SFO. NB! Inviter Bernt!  

Juni:  10. juni. Sted SFO 

Juli:  ferie – ingen møter 

Aug:  19. august. Sted SFO  

Sept:  9. september. Sted SFO 

Okt :  7. oktober. Sted SFO.  

Nov:  14. november - Julebord, ”et sted" 

Jan: 6. januar. Sted SFO. 

Mars: 3. januar. Sted SFO. 

April: 7. april. Sted SFO 

 

Møtestart alle dager kl 20:00 og det tilstrebes å være ferdig til senest kl 23:00.  

 

 

Sak 3/14  Avsjekk mot Årshjul. 

Oppdatering av vedtekter gjøres av Teodor og sendes OG når ferdig. Fast punkt på alle utvalgsmøtene, og 

for nå er det oppdateringer av vedtak gjort på årsmøtet.  

 

 

Sak 4/14 Skiskytingsarena på Ormåsen 

Kommunen har blitt involvert i en sak om skiskytingsblinker på Ormåsen. Dette henger sammen med sak 

40/13 om forprosjektet om snøproduksjon på Ormåsen, hvor en slik arena var i planene den gang forelagt 

OG. OG ønsker mer informasjon og en status fra nevnte forprosjekt som etter plan skulle vært ferdig 1. 

april 2014. Jørgen Firing søker informasjon i kommunen og orienterer videre på neste møte.  

 

Oversikt over trase og utbyggingsrekkefølge ble presentert og det gis en prøvetid på 1 – ett – år som et 

prøveprosjekt. Etter dette året skal en vurdering og videre utbygging skal foretas. Eiker Ski ønsker 

uttalelse fra OG før behandling i kommunestyret. OG er positive til videre arbeid med prøveprosjektet, 

men ønsker å komme med ny uttalelse etter prøveprosjektet er ferdig, og evt før ny/videre utbygging 

skjer. OG ønsker å påpeke at marka er for alle, og at visjonen til Ormåsen med  ”stedet i det grønne” betyr 

at det er plass til alle, ikke bare de som kommer til å trene her.  

 

I forhold til prosjekt skianlegg på Ormåsen så er det ønske om et prøveprosjekt over to år. Det var i 

utgangspunktet snakk om det år, men da det tar litt tid å komme i gang ønsker de godkjenning for 2 år. 

Ormåsen grendeutvalg stiller seg positive til dette. Man håper på oppstart av deler av prosjektet allerede i 

høst/vinter 2014. 
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Sak 5/14 Videre utbygging av boliger på Ormåsen 

Jørgen Firing orienterte at kommunen jobber med å tilrettelegge for utbygging på felt B6, og at private 

aktører er involvert for å sikre fremdrift. Utbyggingsrekkefølgen med felt B6 som neste område, er helt i 

tråd med OG sine ønsker. OG holdes løpende orientert om planene.  

 

Jørgen Firing orienterte igjen om de siste endringer. Før videre utbygging kan skje, må bl.a. høydebasseng 

for vann/brannvann og generell infrastruktur, som for eksempel  ”myra”. Dette jobber kommunen internt 

og med partnere/utbyggerne med. Tidsplan er sommeren 2014 for en plan i forkant av en 

reguleringsprosess. Området som er tenkt bygget ut videre er B6. OG ønsker fortsatt en sterk involvering i 

prosessen så tidlig som mulig. Jørgen bringer dette videre til kommunen og partnere/utbyggere og 

foreslår et tidspunkt for møte.  

 

Det er Ole Jørgen Smedsrud som skal drive utbygging av B6 videre. Det er ansatt en ny leder i Eiker 

eiendomsutvikling og det har derfor ikke tatt litt tid med videre planlegging. Jørgen Firing har vært i 

kontakt med Smedsrud og han er informert om at OG ønsker å være med så tidlig som mulig i videre 

planlegging. Smedsrud har sagt ja til å komme på et av våre møter for å informere så fort noe mer er klart. 

 

Jørgen informerer: Det er fortsatt ikke inngått en formell avtale mellom Eiker eiendomsutvikling og 

Smedsrud eiendom. Dette trekker i langdrag grunnet lederskifte i Eiker eiendomsutvikling. Smedsrud vil 

gjerne komme å informere oss når avtalen er ferdig. 

 

Smedsrud skal også komme, for å informere om videre utbygging, men fortrinnsvis på et annet møte enn 

ordføreren. 

 

 

Sak 6/14 Nytt SFO bygg 

Siden forrige møte har det vært litt frem og tilbake om det finnes penger til nytt SFO bygg eller ikke. På 

årsmøte ble det gitt tilbakemelding om at det ikke ble nytt bygg, og dette er det siste offisielle vi vet. Her 

er det viktig at OG involveres og orienteres. Se også sak 30/13.  

 

Jørgen Firing orienterte også om de siste oppdateringer og viste frem et skisseprosjekt og en planskisse. 

Byggemåte og generell materialbruk er skissert å være av tre, og det er lagt vekt på gode akustiske 

forhold. Kommunen jobber så fort som mulig med saken, og tidsplan er åpning før vinteren 2015. 

Fullstendig beskrivelse som det her henvises til er eget vedlegg til referatet.  

 

Man er sen høstes 2014 i gang med forberedelser til bygging av nytt SFO bygg, men man ser nå at det nok 

går mot sommer før dette lokalet er klart til innflytting – om ikke det blir enda lengre til.  
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Sak 7/14 SM2022 – Kommunenettverk  

Hedda og Øystein, deltok på møte med kommunen i midten av april som representanter fra OG. Der 

redegjorde alle grendeutvalg i Øvre Eiker for hva de gjorde og hadde gjort. Relasjoner mot de andre 

grendeutvalgene er knyttet og muligheter for utveksling av gode erfaringer. Se også sak 15/3 om forrige 

møte i samme fora.  Saken vil gå videre for kommende grendeutvalgsmedlemmer.  

 

 

Sak 8/14 Retningslinjer for publisering Internet / Facebook 

Linn Therese utarbeider et forslag til neste møte hvor etiske og moralske rettningslinjer beskrives. Bernt 

inviteres til neste møte i mai og gir noen føringer om dette.  

 

Skjema for overføring av rettigheter er skrevet ut og signert av Bernt. Strategi på facebook: Vi ønsker å 

bruke facebook litt mer enn det er gjort hittil. Vi satser på innlegg noe hyppigere, samtidig skal det være 

nyttig og/eller informativt for gruppens medlemmer.  Saker som kan leggges ut med jevne mellomrom er: 

-  «velkommen»-skilt, - Flytting av info-tavle, - spørreundersøkelsen, - julegrantenning. Saken avsluttes.  

 

 

Sak 9/14 17. mai-arrangement 

OG gjentar suksessen og Arne organiserer heiaropkonkurransen og orienterer skole og elever. 

Henvendelsen om økonomisk støtte fra 17. mai komiteen er justert til å søke om inntil kr 3.000,- og ikke 

kr 1.500,-. Dette skyldes økte kostnader i forbindelse med trykking. Se sak 43/13. Faktiske kostnader 

godkjennes dekket med inntil kr 3.000,- mot fremvisning av kvittering. Arne gir tilbakemelding til 

komiteen.  

 

2. trinn vant heiaropkonkurransen og har ekskursjon til Nøstetangen Glassverk 12. juni, hvor lunch blir 

pizza fra Galaxy. Dette ordner lærerne i 2. trinn selv. Heiaropkonkurranse bør for neste år igjen arrangeres 

da dette skaper engasjement og liv i et 17.mai tog for tiden uten korps/musikk. Saken avsluttes.  

 

 

Sak 10/14 Falne trær i Myrsnipa 

OG har fått henvendelse om trær som har falt ned grunnet uvær og som ligger på grønt område. Så langt 

OG har kunnskaper om, er det Ole Jørgen Smedsrud som står som eier og må svare for dette. Arne 

snakker med Ole Jørgen Smedsrud om dette og melder tilbake på neste møte.  

 

Saken ble meldt løst og avsluttes.  
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Sak 11/14 Gatebelysning gangvei oversiden av fotballbanen 

Henvendelse fra beboer som hadde snakket med kommunen om dette. Kommunen ønsket henvendelse 

fra OG som via kommunens representant meldte dette inn. Denne saken sees opp mot trafikksikkerhet 

som det forrige år har vært jobbet med (Se sak 36/13) Arne ser på dette til neste møte om det er egen sak 

eller kan sees på under ett.  

 

Arne og Jørgen må snakke sammen om dette før neste møte. Mulig vi kan innhente kompetanse fra 

kommunens ressurser om både gatelys og fartsdumper. Det antas at ikke alle forpliktelser fra 

utbyggingsprosessene om trafikksikkerhet er oppfylt på Ormåsen. Vi snakker skilting, vegoppmerking, 

fotgjengerfelt, fartsdumper osv. Arne og Jørgen jobber da frem til neste møte og oppdateres oss med evt 

gjester. Mulig dette må utsettes til oktobermøte, men det får de ansvarlige bestemme. Dette er nå 

sjekket ut av teknisk avd i kommunen, og blir jobbet med. Kan vise seg å være et litt større problem enn 

først antatt, men man håper å ha det på plass snart.  

 

Ang lys i gangvei ved fotballbanen viser det seg at dette ikke er en gangvei anlagt av kommunen, og at det 

er derfor det ikke er lys der nå.  Teknisk avd skal allikevel prøve å få midler til dette på neste års budsjett. 

Videre beskjed ang dette over nyttår. Saken videreføres for oppføling til neste grendeutvalg å følge opp.  

 

 

Sak 12/14 Ungdomstilbud til 5. – 7. trinn 

Henvendelser fra beboer og kommunen v/Jon Wold om å drifte en type ungdomsklubb på Ormåsen. OG 

støtter initiativet om et tilbud til denne gruppen, men har ikke økonomiske midler til dette. OG kan være 

behjelpelig med informasjon via våre kanaler for publisering av et evt tilbud for å etablere det. FAU på 

Ormåsen bør også involveres slik som FAU i dag organiserer elevkveldene for 1. – 4. trinn. Hedda snakker 

med Sigbjørn og hører hva skolens ønsker er og evt videreformidler saken til FAU. Saken avsluttes.  

 

 

Sak 13/14 Avfallsposer for hundeavfall 

Innspill fra beboer som Thomas har jobbet med. Det er ulike alternativ til løsning, hvor det er både 

reklamefinansiert og finansiert via kommunale midler. Etter diskusjoner med kommunen ble det 

reklamefinansierte alternativet forslaget forkastet og kommunen påtar seg ansvar med å utplassere 2 stk 

stativ i førsteomgang som kommunen vil ha ansvar for å fylle og søppelkasser som vil tømmes. Disse vil 

plasseres ut i enden av gangveien mellom skolen og Tyttebærsvingen. Dette gjør det også enkelt for 

kommunen å utføre sine vedlikeholdsoppdrag. I tillegg vurderer vi om det også skal deles ut et 

egenutviklet klistremerke som beboere kan klistre på sin private søppelkasse, slik at dette er en aksept for 

hundeeiere å kaste hundeavfall i slik merket søppelkasse. Thomas jobber videre med kostnader for å 

produsere og det gis fullmakt til å kjøpe produksjon av klistremerker dersom prisen ikke overstiger 2.000,- 

nkl mva. Klistremerker er distribuert, og mange har alt klistret det på sine kasser. Saken avsluttet.  
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Sak 14/14 Nærbutikk på Ormåsen 

Saken fra forrige år fortsetter også i år. Halvor hadde ansvar for denne i det forrige styret og vi ønsker å 

avvente dette til Halvor er tilstede. Saken er en prioritert sak for OG og vi må på septembermøte 

behandle denne. Det har vært lange diskusjoner ang butikk, tomt Øst, plassering og planer. I denne 

diskusjonen ligger også mye rundt utvikling av Ormåsen som tettsted. Vi diskuterte også en del rundt 

utbygger, hva som er viktig for oss, og landet på at det er butikk som er det vesentlige for oss, og ikke 

utbygger, der er vi nøytrale. Vi ble enig om at Halvor skal kontakte tomt Øst for å få navnet på 

representanten for Rema 1000 som har vært på befaring her oppe, for å evntuelt kunne ta direkte kontakt 

med vedkommende. Det vi ønsker med dette er å finne ut av hva som ligger i avtalen mellom tomt Øst og 

Rema 1000. Når vi får dette på plass, tar vi diskusjonen videre, og bestemmer neste steg. 

 

 

Sak 15/14 Skolebehovsplan  

Det er tilsendt OG en godt dokumentert plan utarbeidet av et eksternt konsulentselskap om fremtidig 

skolebehov i Øvre Eiker. Denne er sendt per post med frist til høringssvar 8. august. Hugo sørger for 

videre distribusjon til de som ikke har lest ennå slik at vi får satt oss inn i saken.  

 

 

Sak 16/14 Bålhytter 

Det er kommet en henvendelse fra barnehagen om økonomisk støtte på 31.000 for å dekke innkjøp av 2 

stk store grillhytter. Disse koster totalt 81.000, men barnehagen mangler 31.000 til selv å dekke hele 

kjøpet. Grillhyttene stilles til innbyggernes disposisjon utenom barnehagens åpningstider. På bakgrunn av 

solid økonomi, samt et ønske om at grendeutvalgets midler skal komme innbyggerne til gode. På 

årsmøtet er det for 2014 budsjettert med en total kostnadsramme på 27.000,-. OG har også en 

egenkapital på ca 100.000,-. Dette er iberegnet midler overført fra Friluftsgruppa og en vesentlig del av 

disse overførte midlene er tilskudd gitt med en intensjon om at det skal fremme friluftsliv og fysisk 

aktivitet blant barn og unge. Grendeutvalget opplever at det ligger en grad av forpliktelse i dette og anser 

det derfor som ansvarlig at man bruker deler av beholdningen, såfremt tiltakene er i tråd med tanken om 

å fremme friluftsliv og fysisk aktivitet for barn og unge på Ormåsen. OG er likevel av den formening at 

31.000 på denne enkeltsaken er mye penger, da det forrige år også ble bevilget 2 stk bålhytter som vi ikke 

ennå ser effekten/konsekvensen av. Vi er usikre på i hvilken grad disse hyttene i helgene benyttes som 

festplass for ungdommer og vil vite litt mer omkring dette før vi endelig kan ta stilling til støtten. Et annet 

spørsmål er om det kan vurderes 1 bålhytte og ikke 2? Evt om det kan kjøpes 1 hytte i år og 1 neste år? 

Arne gir våre tilbakemeldinger til barnehagen for videre behandling.  

 

Vi satser på å få ferdig bålhyttene nå i løpet av høsten. Her må man belage seg på noe dugnadsarbeid. 

Barnehagen har søkt grendeutvalget om støtte til å kjøpe inn to hytter til, men grendeutvalget har valgt å 

si nei til dette i denne omgang. Grendeutvalget har sagt ja til å være med å søke om støtte til dette fra 

annet hold. 
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Sak 17/14  Møte i Lysløypekomiteen i mai 2014 

Det har vært møte i lysløpekomiteen siden forrige møte. Ingen hadde mulighet til å være tilstede på dette 

møte, men agendaen var skiskytingsarena på Ormåsen, (Sak 4/14)  

 

Ikke så mye nytt. De har ikke fått godkjenning enda, venter på dette, men håper fremdeles å komme i 

gang med noe denne vinteren. Ang søknad om midler til skilting mener lysløypekomiteen at dette bør 

vente til den «nye» arenaen er mer på plass. Thomas Weman, som sitter i lysløypekomiteen, henvendte 

seg til Øystein ang noen løse tanker om en utendørs treningspark her på Ormåsen, ala Tufte-parkene.  

Hans firma, ønsker muligens å profilere seg her på Ormåsen, gjerne via å lage en slik park. Dette stiller vi 

oss selvfølgelig svært positive til!  Ang plassering ser vi for oss området mellom skolens parkering og 

kiosken som et egnet sted? Andre steder som kan være aktuelle? Alle tenker på dette frem mot neste 

møte og saken tas opp igjen da! 

 

 

Sak 18/14 Økonomi / Inntjening 

Kommunens tilskudd ble 2013 halvert til kl 10.000,- per år. Med halvering av tilskudd og økte kostnader til 

å ivareta vårt mandat og fremtidig ønsker for Ormåsen må vi se på nye muligheter for økonomiske 

tilskudd. En mulighet er en frivillig støtte/kontingent til OG, hvor vi må synliggjøre hva OG har gjort og hva 

som kan gjøres. Evt konsert på Ormåsen for også å skape en  ”happening”. Uansett kan vi igjen promotere 

grasrotandelen via norsk tipping på Facebook. Alle bes tenke på hvilke muligheter vi har til nye 

inntektskilder til neste møte slik at også fremtidige grendeutvalg har en sunn økonomi med mulighet til 

lokale tilskudd.  

 

 

Sak 19/14 Spørreundersøkelse til innbyggerne på Ormåsen (ref sak 26/13) 

På møtet i dag hadde vi besøk fra Knut Stranden fra IMTEC. Han er seniorrådgiver og styreleder i dette 

firmaet. IMTEC har de siste årene jobbet sammen med lederne i oppvekstsenteret i forhold til utvikling av 

oppvekstsenteret. IMTEC har sagt seg villige til å bistå OG med en kartleggingsundersøkelse blant 

innbyggerne på Ormåsen. OG ønsker å vite mer om hva innbyggerne på Ormåsen ønsker at vi skal jobbe 

med de neste årene. Forhåpentligvis får vi ut dette kartleggingsskjemaet til innbyggerne i løpet av høsten 

og vi håper da at så mange som mulig tar seg tid til å svare på dette. 

 

Basert på forrige møte, har OG og Knut Standen jobbet videre med en innbyggerundersøkelse. 

Spørreundersøkelse kan være dør-til-dør undersøkelse eller elektronisk, eller valgfri svarmåte. Personlig 

fremmøte på døra anbefales uansett, for så å tilby valgfri svarmåte. Et kort manus bør felles fremføres 

muntlig, samt en skriftlig informasjon om hva OG ønsker å oppnå og bruke svarene til. Samtidig må OG 

bruke de sosiale mediene for å informere og motiverer for høy svarprosent.  
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Omfang undersøkelsen skal dekke er tenkt å omhandle hovedområdene:  

 Butikk; hva og antatt bruksfrekvens. Post i butikk evt liten kafé.  

 Helsetjenester; Helsestasjon for barn/ungdom/voksne, Helsesøstertjeneste.   

 Bruk av bygningsmasse; Allmenn bruk/tilgang/utleie på oppvekstsenteret.   

 Infrastruktur; Veier, gangveier, trafikksikkerhet (oppmerking/skilting/fotgjengeroverganger), 

parkering både ved oppvekstsenteret og ellers, avlevering og henting ved oppvekstsenteret, veilys 

og lys på gangvei, gangvei Ormåsen - Vestfossen. 

 Kulturtilbud; Kinotilbud, ungdomsklubb, temakvelder, bibliotek.  

 Bruk av uteområdet/natur; Lavvo, bålhytter, bålplasser, gapahuk osv, bruk og vedlikehold av 

disse. Samtidig i hvilken grad området  ”myra” ønskes utnyttet for ulike aktiviteter.  

 

Oppvekstsenterets tjenester ansees som dekket i det pågående prosjekt og utbyggingen, og bør således 

ikke inkluderes i spørreundersøkelsen. Med dette betyr at skole/utdanning er en lovbestemt tjeneste, 

mens barnehage og SFO har andre retningslinjer. I stedsutvikling for Ormåsen kan utvikling av SFO-

tjenesten på Ormåsen påvirkes positivt av OG. Dette fordi SFO flyttes i nytt bygg og kan styrkes med et evt 

tettere samarbeid med barnehagen. Kvalitetsplanen fra ØE kommune vil også legge retningslinjer for 

tjenesten. OG bør kunne påvirke dette arbeidet med å komme tettere på opplæringssenterets planer for 

utvikling, bl.a. med ny SFO plassering. En slik påvirkning kan resulteres i et samarbeid, evt deltakelse i 

pågående prosjekter for oppvekstsenterets utvikling. Et spørsmål i undersøkelsen vil således gi oss god 

innsikt i hva beboerne ønsker innen fremtidig SFO. OG ønsker derfor også å inkludere noe omkring SFO i 

undersøkelsen, uten at dette blir en evaluering av dagens SFO. Basert på funnene, rettes det en 

henvendelse til leder for oppvekstsenteret for inkludering i videre planer for SFO tjenestene. Knut 

Standen lager et forslag basert på punktene overfor som sendes OG for videre bearbeiding.  

 

Vi blir enig om at vi går for en nettbasert løsning, men at vi går «dør til dør» med infolapp.  Dette bør skje 

så fort som mulig og slik at alle på Ormåsen mottar infolappen innenfor samme uke. I tillegg ser vi for oss 

en svarfrist som ikke er så veldig lang, maks 2 uker. Dette bør skje i god tid før utgangen av november. 

Noen som tar på seg å lage infolappen? Denne må inneholde nettadresse til undersøkelsen. Kan denne 

også linkes fra facebook? Vi ser også for oss info via facebook, både ang at vi kommer rundt med 

infolappene, og, noe seinere, påminnelse og datofrist.  Er det mulig å ha noen eksemplarer på papir for de 

som evt gir signaler om at de ikke kan gjøre det på nett? I tillegg ser vi for oss en offentliggjøring av 

resultatene, slik at Ormåsens befolkning får del i hva som kom frem i denne undersøkelsen. 

 

Mette har skrevet skrivet som skal leveres ut til alle husstander. Jørgen har kopiert og Hedda har gjort en 

fordeling på veier. For dere som ikke var på møtet, så ligger skrivet hos Mette og dere må hente hos 

henne. Fristen på undersøkelsen er 25/1, vi har derfor satt en uke i frist for utlevering! Det vil si at alle må 

levere ut i sine tildelte veier innen onsdag 14/1! Hedda tar kontakt med Imtec med nødvendige 

opplysninger, og ber også om en ca tid de ser for seg å ha bearbeidet svarene.  
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Fordeling:  

 Mette – Elgfaret og Haresvingen 

 Øystein: Gaupefaret, Mårveien og de 3 husene med adresse Røyskattveien. 

 Linn-Therese: Diorittveien, Kvartsveien og Glimmerveien. 

 Hedda: Tyttebærveien, Albittveien og Alunveien. 

 Widar: Blåbærstien og Orrhanemyra, flermannsboligene  (i samarbeid med Tor Erik) 

 Tor Erik: Sisiken og Orrhanemyra, flermannsboligene (i samarbeid med Widar) 

 Arne:  Gjerdesmetten og Beversvingen 

 Hugo: Rødstrupesvingen 

 Halvor: Myrsnipa og Orrhanemyra – eneboligene. 

 

Avtalen med Imtec er at vi leverer på døra.  

 

Første tilbakemelding kom i dag 3. mars. Her er det 3 rapporter hvor 216 respondenter har svart og gitt 

mange kommentarer for videre utvikling av Ormåsen. Vi ønsker på årsmøte å informere om dette, samt 

legge til rette for neste års grendeutvalg å jobbe videre med.  

 

 

Sak 20/14 Nærmiljødag – bli kjent i skauen 

For å gjøre beboerne bedre kjent med bålplasser, lavvoer, gapahuker osv som finnes i nærheten, ønsker 

OG å invitere til en bli kjent i skauen dag. Noen forberedelser må gjøres, som å lage kart og koordinater, 

samt invitasjon. Målet er å få dette til etter at snøen er gått. Ansv Arne og Tor Erik, med bistand fra 

Hedda.   

 

 

Sak 21/14 Søknad fra Ormåsen Nord Velforening 

Det er kommet inn en søknad om økonomisk støtte, kr 7.000,- til fotballmål som skal stå på den nye 

ballsletta i enden av Bokfinkveien. Utvalgets medlemmer som bor i området meldte seg inhabile. (Gjelder 

Tor Erik Neprud, Thomas Berg og Arne Grasbekk) Med bakgrunn i vedtak på siste årsmøte, vedtatte 

budsjett og handlingsplan, er det et ønske at OG skal fremme friluftsliv og fysisk aktivitet blant barn og 

unge på Ormåsen. Det finnes således økonomiske midler i de tilførte penger fra friluftsgruppa.  

Vedtak: OG er positive til søknaden, og bevilger således kr 7.000,- til Ormåsen Nord Velforening da dette 

ansees innenfor årsmøtes føringer. OG legger til i avgjørelsen at det ønskes en kvalitetssikring på 

kostnaden på mål før tilskuddet utbetales. Saken avsluttes 
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Sak 22/14 Flytting av bålhytter 

Det er kommet inn et ønske fra opplæringssenteret om å flytte en bålhytte. OG aksepterer at den som 

ligger lengst unna barnehagen og ikke skal kles igjen, kan flyttes. Den som er nærmest barnehagen må stå 

der den er. Mette orienterer Sigbjørn, som kom med henvendelsen. Saken avsluttes 

 

  

Sak 23/14 TV aksjonen 2014 

Opplæringssenteret v/ Sigbjørn spør om OG kan hjelpe til med å skaffe 1-2 personer, som tar seg av 

Ormåsen som område. Dette betyr opplæring, kurs og gjennomføring av innsamling på området. Det er 

per nå ingen av de tilstedeværende på møte som kan ta på seg dette. En henvendelse er også rettet til 

Anne-Sofie Grasbekk, som vi iløpet av møte fikk bekreftet har tatt på seg ansvar for Ormåsen på TV-

aksjonen. Saken avsluttes 

 

 

Sak 24/14  Velkommen til Ormåsen-skilt 

Dette er en gammel sak i Ormåsen grendeutvalg, som bringes på banen igjen. Det viser seg at teknisk avd 

allerede har fundamentene som trengs for oppsetting av et slikt skilt. Vi er enige om teksten: Velkommen 

til Ormåsen – stedet i det grønne, og grendeutvalgets logo i det ene hjørnet og kommunevåpnet i det 

andre hjørnet er et forslag. Ber om synspunkter på dette via facebook. 

 

 

Sak 25/14  Flytting av info-tavle 

Oppslagstavlen som nå står på en gammel bussholdeplass som ikke lenger er i bruk, bør flyttes nærmere 

oppvekssenteret slik at flere ser den. Både Sigbjørn og teknisk avd er positive til dette. Et forslag er foran 

gymsalen, mellom dørene. Evt mellom parkeringsplassen og skolen, men det er da viktig at plasseringen 

ikke gir dårlig sikt ved henting/bringing av barn. Teknisk ser på plassering og ordner dette. Saken avsluttes 

 

 

Sak 26/14  Julegrantenning 

Bør regne ca 10% flere poser til barna enn i fjor. Vi satser på gløgg og pepperkaker som tidligere. Skolen 

har ikke noe skolekor i år. Det ble litt trangt i fjor, masse folk, er det mulig å ha det et annet sted, for så å 

evt flytte treet etterpå? Dette diskuteres videre på neste møte. Hugo tar på seg å være nisse   og saken 

avsluttes 
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Sak 26/14  Ordføreren ønsker å komme 

Jørgen informerte om at Ordføreren ønsker å komme på et møte. Hun har fått våre møtedatoer for 

våren/vinteren, og Jørgen avventer svar. 

 

 

Sak 27/14 Kommuneplan 2015-2027 

Kommuneplan 2015-2027 er ferdig. Dette er et overordnet styringsdokument for kommunen, både hva 

gjelder visjoner og arealbruk. Denne er veldig lik forrige periode, og innebærer ingen store grep eller 

forandringer for Ormåsen. Frist for innspill til kommuneplanen er 16/2, vi har derfor et møte til før denne 

fristen. På dette møtet bør vi derfor ha forberedt oss noe på dette. Mette har planen i papirutgave 

dersom noen vil lese den, ellers finnes den på nettet på kommunens hjemmeside.  Den politiske 

behandlingen skal etter planen være før sommerferien, men dersom nye momenter må ut på høring 

igjen, kan det gå utover høsten før dette er på plass. Vi ser for oss å komme med innspill til 

kommuneplanen, på samfunnsdelen, grunnet manglende visjoner for området, og selvfølgelig må vi 

komme med et innspill på ønsket om butikk! Vi ser for oss et innspill med butikk i fokus, ikke plassering 

eller utbygger. 

 

 

Sak 28/14  Årsmøte 2015 

Årsmøte må berammes så snart som mulig. Hedda hører med Imtec ang når de kan ha undersøkelses-

svarene klare, og dato settes utifra dette. Ca mars. 

 

Dato for årsmøte 8. april 2015 kl 19. Sted SFO. Mette booker lokaler via skolen.  

 

Møte vil bli 3-delt: 

Del 1: 19:00 – 20:00 Årsmøte 

Del 2: 20:00 – 20:30 Info om innbyggerspørreundersøkelsen 

Del 3: 20:30 – 21:00 Info om kommunesammenslåing 

 

Invitasjon må ut senest onsdag 25. mars, Hedda deler ut, med bistand fra Thomas. Invitasjon lages av 

Arne.   

 

Del 1: Årsmøte 

Årsmøte er nedfelt i vedtektenes §5. Forberedelser til gjennomføring:  

 

Pkt 1: Konstituering:  

Valg av ordstyrer og sekretær. Utvalget foreslår Mette til ordstyrer og Tor Erik til sekretær.  
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Pkt 2: Årsberetning: 

Alle referat sendes Tor Erik for sammenstilling. Dette gjelder de møtene hvor andre har skrevet referat. 

Disse må sendes på nytt til Tor Erik, selv om de er sendt ut før. Gjennomgås ikke, men leveres ut og gis 

anledning til å lese gjennom 5 min før den foreslås godkjent. Ansv Tor Erik.  

 

Pkt 3: Regnskap og budsjett: 

Arne fikser regnskap og gjør klart. Vi fortsetter med neste års budsjett med samme føringer som i år. 

Forslag til budsjettføringer utarbeides klart slik at Øystein fremlegger hele pkt 3.  

 

Pkt 4: Handlingsplan for arbeidsåret 

Årets handlingsplan foreslås videreført da det på begynte arbeidet er i samsvar med dette. Tor Erik lager. 

Ansv. Mette 

 

Pkt 5: Vedtektsendringer: 

Ingen forslag fra utvalget 

 

Pkt 6: Eventuelle innkomne saker 

 

Pkt 7: Valg:  

Følgende eksisterende medlemmer stiller ikke til gjenvalg: 

 Tor Erik Neprud 

 Halvor Prestmoen 

 Mette Skogstad 

 Hugo Andre Larsen 

 Arne Grasbekk 

 Vidar Bjørnholt 

 

Følgende eksisterende medlemmer ble valgt for 2 år og sitter ett år til: 

 Hedda Firing 

 Øystein Østbø 

 Thomas Berg 

 Linn Therese Brekke 

 

I følge vedtektenes §3.3 skal OG bestå av til sammen 10 personer. Med de som fortsetter er det behov for 

7 nye inn i utvalget. Utgående medlemmer må gjøre rekrutteringsjobb i forkant av årsmøte.  
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Del 2: Info om innbyggerspørreundersøkelsen 

Rapportene fra Imtec ble forelagt oss 3. mars. Denne må presenteres hvordan ble til, forarbeid, 

gjennomføring, samt en visning med de mest relevante funn og trender. Tid 30 min. Ansv Hedda og Tor 

Erik.   

 

 

Del 3: Info om kommunesammenslåing 

Det er et inntrykk i utvalget at det fra kommunens side er forventet at OG skal holde presentasjon om 

kommunesammenslåing. Vi mener at kommunen må være tilstede med ordfører, evt andre. Det må 

klargjøres hvem som skal presentere. Tid maks 30 min. Ansv Øystein og Arne.  
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