
 

 
Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 15. november 2013 

 
 
Tilstede:  Teodor Bruknapp, Halvor Prestmoen, Cathrine Olsen, Cathrine Klokkerud, Arne Grasbekk, 

Bernt Michael Johansen og Tor Erik Neprud 
Fravær: Pål Nygård og Tina Berg.  
 Kommunens representant Morgen Lauvbu gav beskjed om at han ikke kunne være til stede.  
 
Sted: Gjerdesmetten 5. (Hos Cathrine Klokkerud) Julebord hvor alle hadde med mat til felles hygge. 

Det påløper således ingen kostnader for OG.  
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 

 
Sak 34/13 Avsjekk mot Årshjul 
Julekoret er bestilt til 1. desember og julegrantenning kl 17:00. Oppgaver er å kjøpe inn godteri, være 
julenisse, gløgg og saft, pepperkaker og servietter. Husk fakkelbokser langs veien og veisperring ved gml 
pølsekiosken. Antall barn er omtrent 150 stk. Info sendes ut av skole. Bernt og Halvor hjelper til med det 
praktiske og Arne gjør innkjøp. Teodor spør Sigbjørn om han vil være nisse. Tilsv hører Arne med Pål og 
Tina forespørres om hjelp til gløgg og saft varming. Dette må gjøres en time i forkant.  
 
Årsmøte må gjennomføres innen mars. Oversikt over valg og saksliste må etableres. Ansv Teodor. Dette 
som egen sak neste møte i januar.  
 
Møtetider frem til årsmøte: 

8. januar  kl 20:00  Sted: Beversvingen 28 (Bernt) 
5. februar  kl 20:00  Sted: Gjerdesmetten 5 (Cathrine) 
5. mars  kl 20:00  Sted: Myrsnipa 8 (Halvor) 

 
 
Sak 11/13  Grinder i Lysløypa 
Ingen aktivitet siden sist 
 
 
Sak 12/13  Friluftsgruppa 
Saken er jobbet med, og oppvekstsenteret er spurt om behov for friluftsutstyret. Dette har de respondert 
positivt på og OG ansees brukskriteriene ustyret i sin tid ble anskaffet på, ivaretatt for innbyggere og da 
særlig barn via oppvekstsenteret på dagtid. Det er ingen andre som har gitt krav på dette. Vi går da i dialog 
med oppvekstsenteret for å se på hva de faktisk ønsker og har behov for. Utstyret som det da eniges om vil 
da gis til oppvekstsenterets disposisjon, men OG beholder eiendomsretten. Arne snakker med 
oppvekstsenteret.  
 
 
Sak 14/13  Bålhytter 
Bålpanner og kjetting er anskaffet. Mangler kun montering. Dette gjøres så snart som mulig. Ansv Arne. Vi 
må finne dato for formell åpning.  
 
 
Sak 15/13  Kommunenettverk innen stedsutvikling 
Ingen aktivitet siden forrige møte 
 
 
 



 

Sak 16/13  Lekeplasser 
Ingen aktivitet siden forrige møte 
 
 
Sak 19/13  Logo for Grendeutvalget 
3 forslag er kommet inn og Bernt har laget en sammenstilling av forlagene som ble vist. Se eget vedlegg. 
OG støtter juryens forslag og forslag # 3. Videre fremdrift blir da at vi må sjekke rettigheter og 
forvekslingsfare ved logolikhet til eksisterende logoer. Dersom dette ikke er noen problemer, velges denne 
til logo for OG. Premien, et gavekort pålydende kr 1.000,- sendes så vinneren.  
 
 
Sak 21/13  Egen nærbutikk på Ormåsen 
Ingen oppdatering siden sist. Møter berammet i januar -14. 
 
 
Sak 26/13  Oppvekstsenteret (stedsutvikling)  
Ingen oppdatering siden sist.  
 
 
Sak 27/13  Lysløypekomiteen 
Cathrine har vært på møte og det er planlagt skiskytterstadion på myra ved ”Kølabunn”. Dette anser vi som 
et spennende prosjekt og følger planleggingen fremover. Informasjon vil også komme i løypene etter hvert.  
 
 
Sak 28/13  Informasjon til beboerne om OG 
Under arbeid med målsetning å ferdigstilles til årsmøte.  
 
 
Sak 29/13  Parkeringsproblemer langs Jungerveien 
Morten er fraværende så saken utsettes til neste møte.  
 
 
Sak 30/13  Skolesjefen Stig Rune Kroken 
Informasjon fra skolesjefen ønskes på møte i januar. Teodor inviterer han.   
 
 
Sak 31/13  Busstilbud til/fra Ormåsen 
Morten er fraværende så saken utsettes til neste møte.  
 
 
Sak 33/13  Freesbee banen 
Sigbjørn har fått svar på henvendelsene og det er etablert kontakt med noen som ønsker å ta ansvar for 
vedlikeholdet av freesbee banen. Vi anser derfor at dette ansvaret vedkommer oppvekstsenteret og 
avslutter saken.  
 
 
Sak 35/13  Videre utbygging på Ormåsen 
Det foreligger ingen ny informasjon siden forrige møte. Saken videreføres til neste møte for evt ny 
oppdatering.  
 
 
 
 
 
Ormåsen 15. november 2013 
Referent, Tor Erik Neprud  


