
 

 

 

 

 

Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 28. april 2015 

 
Til stede: Hedda Firing, Lars Geir Mortensen, Phillippe Zürcher, Linn Therese Brekke, Stian 

Svendsen, Alf Stephan Skyba, Thomas Berg, Cathrine Aasen og Tone Hau Steinnes. 
Fravær:  Øystein Østbø og kommunens representant Jørgen Firing.  
 
Tidligere leder Mette Skogstad og tidligere kasserer Arne Grasbekk var til stede deler av møtet for å 

orientere om innholdet i sine oppgaver. 

 
Sted:  SFO 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 

Sak 1/15 Konstituering 
 
Leder: Hedda Firing 
Nestleder: Lars Geir Mortensen 
Kasserer: Philippe Zürcher 
Facebook-/webansvarlig: Linn Therese Brekke 
Sekretær: Tone Hau Steinnes 
 
Øvrige medlemmer, hvorav alle har stemmerett og møteplikt: 
• Stian Svendsen 
• Alf Stephan Skyba 
• Cathrine Aasen 
• Øystein Østbø 
• Thomas Berg 
 
 
Sak 2/15 Møteplan 
OG har som hovedregel møte hver første tirsdag i måneden. Møtestart alle dager kl. 20:00. 
 

• 2. juni. Sted SFO 
• Juli - ferie, ingen møter 
• 18. august. Sted SFO 
• 1. september. Sted SFO 
• 6. oktober. Sted SFO 
• 3. november. Sted SFO 
• Desember – julebord «et sted»  



 

 

 

 

 

 
Sak 3/15 Veien videre 
Etter innbyggerundersøkelsen og årsmøtet har OG definert 4 større områder å jobbe videre med på 
sikt: 
 

1. Butikk  
2. Ungdomstilbud  
3. Vei/trafikk  
4. Lekeplasser  

 
I tillegg skal OG selvfølgelig fortsette å være pådriver og støttespiller innen forskjellige 
aktivitetsområder der det er behov for dette. 
 
Innbyggerundersøkelsen viste at flere er villige til å gi et økonomisk bidrag til OG for videre utvikling 
av Ormåsen nærmiljø. OG vil sende ut et brev til alle på Ormåsen der vi spør om slik støtte. Cathrine 
lager utkast.  
 
 
Sak 4/15 17. mai 
Det vil være korps i 17. maitoget i år, men elevene ønsker hurraropkonkurranse i tillegg. OG 
arrangerer gjerne dette. Stephan sjekker med Galaxy om de sponser pizzaer til vinnerne igjen.  
 
 
Sak 5/15 Bygging i Sisiken 
OG har mottatt en epost om høyde og plassering av hus i Sisiken. OG involverer seg ikke i 
enkeltbyggesaker. Henvendelsen er videresendt kommunen.  
 
 
Sak 6/15 Skaurockfestival 
Eskil og Henning som jobber i Ormåsen barnehage ønsker å arrangere en skaurockfestival i juni 2016. 
De spør om OG kunne tenke seg å være samarbeidspartner. Tanken er foreløpig å ha scene i bunnen 
av skileiken, slik at bakken rundt blir et amfi. OG ser at det er behov for å avklare flere detaljer 
omkring arrangementet, men er svært interessert i å samarbeide om dette.  
 
 
Ormåsen 28. april 2015 
Referent, Tone Hau Steinnes 


