
 

 

 

 

 

Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 17. august 2015 

 
Til stede: Hedda Firing, Lars Geir Mortensen, Linn Therese Brekke, Cathrine Aasen, Øystein 

Østbø, Phillippe Zürcher, Stian Svendsen, Thomas Berg og Tone Hau Steinnes.  
 
Fravær:  Alf Stephan Skyba og kommunens representant Jørgen Firing .  
 

Sted:  SFO 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
 
Sak 9/15 Butikk 
Thomas har hatt møte med eiendomsfirma i Asker, de har kontakt med franchiseeiere i Kiwi. Firmaet 
er i utgangspunktet interessert i etablering av butikk på Ormåsen, og har fått en oversikt over 
utbyggingsplanene. De vil komme en tur etter ferien. Det er likevel fortsatt spørsmål om 
kundegrunnlaget på Ormåsen er for lite per i dag. Normalt er det ønskelig med over 1000 
husstander. 
 
Sak 10/15 Ungdomsklubb 
Første treff i ungdomsklubben er planlagt 28. august kl. 18-23 i bomberommet på skolen. Linn 
Therese lager plakat som henges opp og legges ut på FB. I første omgang er tanken å få samlet 
ungdommene og høre hva de ønsker seg i en klubb. Jon Wold i kommunen har sagt at det er penger 
til PS4 og noen konsoller. Stian sjekker med Mary om inngangspris.  
 
Sak 11/15 Hogging av trær ved skolen 
Trærne mellom skolen og bussholdeplassen/parkeringen er hogd ned. Dette er gjort av kommunen 
med tanke på utvidelse av parkering til skolen, Kiss&Ride, mv., sak 7/15. Videre arbeid med 
asfaltering, fartsdumper, osv. blir gjort når pengene er på plass. Hedda sjekker tidsplan og om vi kan 
få legge ut kommunens forslag til parkering som vi ble vist på OG-møtet 2. juni. Området ser ikke 
pent ut nå, Stian tar kontakt m/leder for Kommuneskogen for å høre når det skal ryddes opp.  
 
Sak 12/15 Beredskapsplan Ormåsen 
OG har fått en henvendelse fra Ormåsen Nord velforening om kommunale beredskapsplaner, 
spesielt med tanke på skogbrann. Eposten ble videresendt til DRBV. De har svart at de har 
beredskapsplan om skogbrann i området som omfatter Ormåsen. Utstyr, adkomst for brannvesenet 
og vannforsyning er på plass. OG er fornøyd med svaret. Velforeningen har fulgt opp svaret fra DRBV 
med noen videre spørsmål i forbindelse med mobildekning, øvelser, mv. Her er OG bare  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kopimottaker. Vi går derfor ikke videre med saken nå. Lars Geir vil likevel kontakte Telenor for å høre 
om mobilmasten skal/kan fornyes.  
 
Sak 13/15 Istandsetting av bålhytta   
Vinduene i bålhytta nærmest barnehagen ble knust 1. juni. De er fortsatt ikke reparert. OG har betalt 
for hyttene og satt dem opp, men det skal være avtalt at barnehagen skal stå for daglig drift og 
vedlikehold. Hedda sjekker med Teodor og Arne om hva som ble avtalt om ansvar for tilfeller som 
dette.  
 
Hærverket er anmeldt. OG vil alltid anmelde slike hendelser. Vi legger ut info om dette på FB.  
 
 
Ormåsen 17. august 2015 
Referent, Tone Hau Steinnes 


