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Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 5. mars 2014 

 
 
Tilstede:  Teodor Bruknapp, Halvor Prestmoen, Cathrine Klokkerud, Arne Grasbekk og Tor Erik Neprud 
Fravær: Bernt Michael Johansen, Pål Nygård og Tina Berg.  
 Kommunens representant Morgen Lauvbu gav beskjed om at han ikke kunne være til stede.  
 Knut Stranden (IMTEC) var tilstede under sak 26/13.  
 
Sted: Myrsnipa 8. (Hos Halvor Prestmoen)  
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Sak 26/13  Oppvekstsenteret  
Knut Stranden deltok på dette punktet. Han orienterte om historien rundt oppvekstsenter der dette fortsatt 
er å betrakte som unikt. Øvre Eiker markedsføres eksternt med bl. a. oppvekstsenter, lokal stedsutvikling 
og dugnadsånden, som unike tilbud, som Ormåsen og OG er en del av. Det arbeides nå med 
videreutvikling av konseptet som vil bety flere nye kommunale tjenester for innbyggerne. Det er politisk, 
administrativ og fagforeningsmessig enighet i Øvre Eiker om en fortsatt satsningen på disse områder og 
hvilke rapporteringsplikter som ligger til grunn fra de involverte parters interesser. Nytt SFO bygg, samt 
planlagt utbygging av skole på Ormåsen er et resultat av dette, hvor en av grunntankene er å ha de fleste 
tjenester som barnehage og skole på Ormåsen, og ikke tilby disse tjenester andre steder i kommunen. 
Ormåsen som sted er i dag med sine ca 1.200 innbyggere på størrelse ned Norges minste kommuner. 
Innen utvikling finnes det både lovpålagte tjenester og ikke lovpålagte tjenester. Særlig innen det siste kan 
OG klart ta et større ansvar innen profilering og påvirkning mot kommune og næringsdrivende. Et prosjekt 
er i gang om stedsutvikling Ormåsen initiert av bl.a. Sigbjørn Nedremyr. Dette ble startet ca første halvår 
2012. Rådmann er prosjekteier. Koordinator er Knut Stranden. Dokumentasjon på prosjektet oversendes 
OG. Så langt har arbeidet vært politisk og administrativ forankring. Rent konkret har arbeidet vært knyttet til 
pedagogisk tilbud på Ormåsen. Fremover må OG være delaktige og inkludert i prosjektets arbeidsgruppe 
som igjen rapporterer til besluttende styringsgruppe. Rammene er "stedsutvikling Ormåsen". Deltaker i 
arbeidsgruppa er tenkt oppvekstsenterets leder, ansattes tillitsvalgte, helsesøster, frivillige (=OG).  
 
OG er positive til prosjektet og ønsker å delta i arbeidsgruppa og har allerede konkrete forslag til innhold og 
involveringsform. OG ønsker 2 representanter i arbeidsgruppa, som rullerer i deltakelse mellom de valgte 
OG representanter.  
 
 
 
Sak 34/13 Årshjul - Årsmøte 
Arne har laget utkast til invitasjon, som er bearbeidet og godkjent på mail siden forrige møte. Det er ca 500 
husstander som må få invitasjon. I tillegg må info ut på Facebook siden vår. Ifølge vedtektene må invitasjon 
ut senest 10. mars. Nøkkel må hentes av Teodor. Servering må forberedes. Krus, kaffe, frukt, 
kjeks/småkake og servietter må kjøpes inn av Pål. Antall ca 20 stk som kommer.  
 
Regnskapet må gjennomgås av Pål på årsmøtet. Tilsv. må budsjettforslag fremlegges.  
 
Det er et ønske om å gjøre om vedtektene på sammensetning i OG. Dagens vara representanter gjøres 
om til faste medlemmer og det blir totalt 10 faste medlemmer. Ved stemmelikhet vil da leders stemme telle 
dobbelt. Teodor lager en oversikt over valgperiode til årsmøte slik at 50 % av utvalget er på valg hver år. 
På normale møter må 1/2-parten av antall medlemmer være til stede for at utvalget er vedtaksdyktig.  
 
Teodor lager plan for gjennomføring. Tor Erik tar med samtlige referater på møte.  
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Sak 14/13 Bålhytter 
Suksess med markering og pølsefest og godt oppmøte! Restarbeid utføres når våren kommer. Pleksiglass 
løsning er i innhentingsfase av tilbud.  
 
 
 
Sak 15/13 Kommunenettverk innen stedsutvikling 
Ingen aktivitet – saken fortsetter 
 
 
 
Sak 16/13 Lekeplasser 
Ingen aktivitet 
 
 
 
Sak 21/13 Egen nærbutikk på Ormåsen 
Vi må snakke med kommunen om endring i reguleringsbestemmelsene før butikk kan komme og dette må 
videre sees i sammenheng med sak 26/13.  
 
 
 
Sak 24/13 Mail fra ordfører ang støy/bråk rundt skole og kiosk/bussholdeplass 
Saken avsluttet 
 
 
 
Sak 27/13 Løypekomiteen 
Ingen aktivitet 
 
 
 
Sak 28/13 Informasjon til beboerne om OG 
Inngår i årsmøte og avsluttes 
 
 
 
Sak 29/13 Fremdeles parkeringsproblemer langs Junger 
Ingen aktivitet - avsluttes  
 
 
 
Sak 30/13 Stig Rune Kroken 
Saken avsluttet 
 
 
 
Sak 31/13 Busstilbud til/fra Ormåsen 
Ingen aktivitet – saken avsluttes. 
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Sak 35/13 Videre utbygging på Ormåsen 
Vi hører at det blir videre utbygging av Ormåsen. Arne sjekker fakta.  
 
 
 
Sak 36/13 Trafikksikkerhet / Veilys Beversvingen 
Ingen aktivitet - Arne jobber fortsatt med saken 
 
 
 
Sak 37/13 Sluttrapport gave Ormåsen Grendeutvalg 
Saken avsluttet  
 
 
 
Sak 40/13 For-prosjekt snøproduksjon på Ormåsen 
Saken avsluttet 
 
 
 
Sak 41/13 Møte med FAU Vestfossen U.skole 
Saken avsluttet 
 
 
 
Sak 42/13 Invitasjon fra Øvre Eiker AP 
Saken avsluttet 
 
 
 
Sak 43/13  Søknad om støtte til program 17. Mai arrangement 
Det er kommet henvendelse om støtte til trykking av program. Dette imøtekommes og vi ønsker også at 
forrige års suksess med heiaropkonkurransen videreføres. Bevilget sum er 1.500,- til trykking og i tillegg 
kommer kostnad til premie til beste klasse. I fjor dekket Galaxy dette. Arne spør om sponsorat til dette også 
i år.  
 

 
 
 
 

 
 
Ormåsen 5. mars 2014 
Referent, Tor Erik Neprud  


