
 

 

 

 

 

 

Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 5. januar 2016 

 
Til stede: Hedda Firing, Cathrine Aasen, Phillippe Zürcher, Stian Svendsen, Lars Geir Mortensen, 

Linn Therese Brekke, Thomas Berg, Øystein Østbø, Tone Hau Steinnes og kommunens 
representant Morten Lauvbu.  

 
Fravær: Alf Stephan Skyba. 
 

Sted:  SFO 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
 
Sak 14/15 Sprengstofflager ved Jungerveien 
Fagkomité 1 ga tillatelse til sprengstofflager nederst i Jungerveien i møte 18. november 2015. OG har 
klaget på vedtaket. Morten Lauvbu orienterte om at klagen skal behandles i fagkomiteen 27. januar. 
Hvis den ikke tas til følge, blir den sendt til Fylkesmannen. Lauvbu informerte om at kommunen ikke 
hadde forutsett at søknaden kunne skape uro og at det ville komme motstand mot et slikt lager, og 
at det derfor ikke ble informert godt nok til bl.a. OG i forkant. Kommunen beklager dette. 
 
Sak 18/15 Regulering/utbygging av B6 og B7 
Morten Lauvbu informerte om at kommunen har hatt møte med utbygger, begge har fått gitt innspill 
om hva de ønsker. Området som inkluderes i reguleringsplanen er stort, dette for å slippe senere 
utvidelse. Det er vanskelige eiendomsforhold i området, noe eies av kommunen, noe av utbygger. 
Ser på løsninger for overføringer av areal. Det er enighet om at det ikke skal være boliger i området 
rundt barnehagen, området rundt denne og skolen mv. blir overdratt til kommunen i forbindelse 
med reguleringsprosessen.  
 
Det skal settes av «nok» areal til butikk i området, men ikke avklart hvor stort areal dette blir. 
 
Det må lages ny vei inn til felt B7. Arkitekten mener at tegningene fra det gamle Ringveiprosjektet 
kan brukes, selvfølgelig bare inn til dette feltet. Mulig at feltet må avgrenses litt på ene siden pga vei, 
snuhammer osv, kommunen avgir da kanskje litt eiendom på andre siden av feltet, i\ned mot veien 
til Junger, slik at det kan komme noen flere boliger her. 
 
Det må gjøres tilpasninger av lysløypa. Høydebassenget skal få adkomst via den gamle gruveveien. 
Utfartsparkering er noe problematisk med tanke på plassering og størrelse. Må ses i sammenheng 
med skoleparkeringen. Gangveiforbindelser skal ivaretas. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skoleparkering og trafikksituasjonen blir en del av denne reguleringsprosessen, OGs innspill om dette 
i juni blir vurdert her. Kommunen skal finansiere selve parkeringsplassen, det er avsatt midler til 
dette. Innkjøring, gangvei, o.l. finansieres ved trafikksikkerhetsmidler, kommunen har søkt om dette 
fra Buskerud fylkeskommune. Buskerudbyen har gitt 1 million til utbedring av «knutepunktet», som 
er bussholdeplassen m/parkering. 
 
Ønskelig å ha et møte med OG, kommunen og utbygger, Morten Lauvbu sjekker om dette kan gjøres 
på neste OG-møte 2. februar. 
 
Sak 19/15 «Velkommen til Ormåsen»-skilt 
Skissen for skiltet er klar. Vi er litt usikre på hvilken størrelse det bør ha for å være godt lesbart når 
man kommer kjørende opp bakken, men regner med at de som skal lage det kan gi råd. Hedda 
sender dem skissen 6. januar. 
 
Sak 24/15 Økonomisk bidrag til lysløypa 
OG betaler 5000 kr i tilskudd til strømregning til lysløypa. Denne avtalen har vart noen år, men det er 
uklart når den ble inngått. OG har fått regnskapet fra lysløypekomiteen, og ut fra dette synes vi at 
beløpet er høyt, det tilsvarer 50 % av støtten vi får fra kommunen. OG vil gjerne bidra fordi 
innbyggerne bruker lysløypa, men kanskje beløpet bør være mindre, etter årlig søknad, e.l. Saken tas 
opp til vurdering på årsmøtet. 
 
Sak 25/15 Årsmøte 
Årsmøte skal i henhold til vedtektene holdes innen utgangen av mars. Vi satser på å ha møtet 15. 
mars kl. 18:00 på skolen. Hedda sjekker at det er ledige lokaler. På årsmøtet må vi ha de faste 
postene som årsberetning, regnskap, mv. I tillegg må vi si litt om de fire hovedområdene vi har 
jobbet med (butikk, lekeplasser, vei/trafikk og ungdomsklubb). Noe av dette kan kanskje 
representant fra kommunen si noe om. Ellers må vi si litt om andre viktige saker, som utbygging 
B6/B7, skaurockfestival, mv. 
 
Vi må få tak i minst 4 nye medlemmer, siden Hedda, Thomas, Øystein og Tone går av. Cathrine er 
usikker.  
 
 
Ormåsen 5. januar 2016 
Referent, Tone Hau Steinnes 


