Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 19. februar 2014
Tilstede:
Fravær:

Teodor Bruknapp, Halvor Prestmoen, Cathrine Klokkerud, Arne Grasbekk, Bernt Michael
Johansen og Tor Erik Neprud
Pål Nygård og Tina Berg.
Kommunens representant Morgen Lauvbu gav beskjed om at han ikke kunne være til stede.
Skolesjef Stig Rune Kroken var tilstede.

Sted:

Gjerdesmetten 5. (Hos Cathrine Klokkerud)

Følgende saker ble behandlet:

Sak 12/13

Friluftsgruppa

Oppbevaring av utstyr er funnet og lagring etter avtale med oppvekstsenteret.

Sak 14/13

Bålhytter

Markering av bålhytter skjer torsdag 20. februar 2014. Invitasjon sendt til Ormebolets foresatte. OG griller
pølser og markerer dette med barnehagen. Det er satt av 5.000 til sluttføring og åpning av bålhyttene. Noe
er brukt allerede, men det gjenstår ca 3.000,-. Disse midlene ønsker OG å benytte til å kle bakveggene
igjen, samt å sette inn plexiglass som vinduer. Dersom kostnaden overskyter 3.000 har barnehagen sagt
seg villig til å hjelpe til med montering. Dette gjør bruken av bålhyttene langt mer anvendelig for
barnehagen som har fått bruksretten på bålhyttene. Kledningen må være villmarkspanel eller tilsv
tømmermannskledning. Dette gjelder kun den ene bålhytta. Arne deltar på markeringen og er grillmester.
Sak 30/13
Skolesjefen Stig Rune Kroken
OG ønsker å være en samarbeidspartner på alle prosjekter/prosesser som angår Ormåsen. I den
forbindelse kom skolesjefen til OG med informasjon om utdanningsløpet fremover. Befolkningsutviklingen
er antatt å være slik at det er 2 paralleller på alle trinn om ca 10 år. Det er per i dag ca 1.300 boende på
Ormåsen. Disse tallene revideres hvert fjerde år. Dette betyr at både SFO og skolen trenger mer plass.
Eksternt konsulentbyrå har kartlagt behov og analyser er laget. Dette siste gjelder også andre skoler i Øvre
Eiker. OG ønsker ikke bare å være et av-sjekkspunkt med høringsuttalelse for kommunen, men en partner
gjennom hele prosessen på lik linje med berørte kommunale etater. Dette vil gi en langt større innsikt for
alle parter i 3-parts-samarbeidet som er skissert av kommunen.
Det er nå bevilget ca 5 MNOK til å bygge nytt SFO. Det finnes tilbyder, som kommunen er i dialog med.
Fristen for tilbyderen er 28. februar med å komme med revidert forslag. Målsetning er at bygget er klart til
skolestart høsten 2014. OG påpeker at utseendemessig bør bygget stå i stil med eksisterende
bygningsmasse. Samtidig påpekes muligheten for å kunne leie lokalene slik at inntekter på dette kunne
påregnes. SRK antar at det er tenkt helhetlig og at flere byggetrinn kan komme senere år. Ny plassering av
SFO vil frigjøre plass på skolen som det sees på muligheter for utnyttelse av. Plasseringsmessig vil bygget
bli på venstre side i lysløypa og motsatt side av barnehagene. OG tilbys et møte etter den 28. februar for å
se situasjonskart, planløsninger med mer. SRK inviterer.
Ny kvalitetsplan i Øvre Eiker for SFO er vedtatt av kommunestyret. Introduksjon for Ormåsen er 5. mars.
Denne har sterkt fokus på voksenrollen og at SFO og skole skal være et helhetlig sted. SRK sender
elektronisk kopi til OG. Innholdsmessig kan OG involveres i hvordan denne best mulig kan gjøres
gjeldende for Ormåsen.

Sak 31/13
Busstilbud til/fra Ormåsen
OG er via mail informert fra Brakar om at busstilbud fra høsten 2014 vil endres slik at det vil korrespondere
bedre med buss/togforbindelser.

Sak 34/13

Avsjekk mot Årshjul

Årsmøte 31. mars. SRK kan mulighets inviteres til å gi informasjon om status på skole. Invitasjon til
beboere kan sendes på mobilskole til skolens foreldre, via oppslagstavler og facebook. Følgende temaer
kan settes opp på agendaen.
• Stedsutvikling Ormåsen, butikk, næringsliv, neste utbyggingsområder, skiskyteranlegg osv
• Nytt SFO bygg
• Mangfold på Ormåsen, 24 nasjonaliteter.
Arne ser på invitasjon til Årsmøte. Invitasjon må sendes ut en mnd før møte.

Sak 37/13

Sluttrapport gave Ormåsen Grendeutvalg

Sluttrapport oversendt banken, og tilbakemeldingen på rapporten var god.
Sak 40/13
Forprosjekt: Snøproduksjon av Ormåsen
Informasjon om forprosjektet fra Håvard Klokkerud. Det er etablert et samarbeid mellom de lokale
skiklubbene for å kartlegge omkring mulighetene for en søknad for et snøproduksjonsanlegg på Ormåsen
med dertil skiløyper/rulleskiløyper, samt skiskytingsbane og fotballbaner i områdene rundt myra. Gruppen
orienterer og involverer nå aktuelle interessenter og har i sin plan å ferdigstille forprosjektet 1. april 2014.
HK vil orientere OG forløpende om videre fremdrift.

Sak 41/13

Møte med FAU Vestfossen

Det er et ønske fra Vestfossen ungdomsskole om deltakelse på et møte 1. april hvor ”skolegården” settes
på dagsorden. Møte starter kl 18:00. OG sender henvendelsen videre til FAU på Ormåsen skole.

Sak 42/13

Invitasjon fra AP i Hokksund

OG har fått invitasjon til å delta på møte hos AP i Hokksund. Dette ønsker ikke OG da vi ønsker å være
partipolitiske uavhengige. OG ønsker å holde dialog mot kommunepolitikerne på en uavhengig og nøytral
måte, samtidig som våre meninger om Ormåsens vell må komme frem. OG ønsker å jobbe proaktivt mot
kommunens fagseksjoner så tidlig i arbeider som mulig, slik at meninger og standpunkt vil påvirkes via
dokumentasjon for vedtak.

Ormåsen 19. februar 2014
Referent, Tor Erik Neprud

