REFERAT
Utvalgsmøte 08/13
08.01.14
kl. 20:00 – 22:30

Beversvingen 28 (Bernt)
Møte innkalt av: Teodor Bruknapp

34/13

Avsjekk mot årshjul
Årsmøte

Kjapp oppsummering på status på forrige årsmøte:
Halvor er på valg i år, tar ikke gjenvalg
Pål ble valgt inn for 2 år.
Arne er på valg i år, tar gjenvalg.
Bernt er på valg i år, tar ikke gjenvalg.
Tor Erik ble valgt inn for to år, ved fullmakt av utvalget
etter årsmøtet.
Cathrine K. ble valgt inn for to år, ved fullmakt av
utvalget etter årsmøtet. Må erstattes grunnet flytting.
Cathrine O. vara
Audun vara
Tina vara

Teodor

Vi starter rekruttering via Facebokk nå.
Teodor sender ut mail med ansvar knyttet mot saker
som må beskrives av hver enkelt medlem i
årsrapporten.
Cathrine K. Ordner med nøkkel til mediatek.
Årsmøtet er satt til 31. Mars 2014 kl. 20:00
Innkalling må i følge vedtektene sendes ut minst 3 uker
før årsmøtet.

11/13

Grinder i lysløypa

12/13

Friluftsgruppa

Status
Teodor ”purrer på” Tina.
Oppbevaring
Leder purrer på dem med ansvar

Økonomi

Tina

Arne
Pål
Arne

Ønske fra barnehage om å låne utstyr
Vi har gitt grønt lys til bruk overfor skole/barnehage

14/13

Bålhytter
Status

Arne

Åpning
Åpning mot slutten av februar, legges til
barnehagedagen/samkjøring med barnehagen sen
ettermiddag torsdag 17 februar i uke 8 (?) Sine må
klareres

15/13

Kommunenettverk innen stedsutvikling

16/13

Lekeplasser

19/13

Status – Ingen aktivitet

Status
Halvor møter Torgeir Finnerud i februar.

Teodor

Oppvekstsenteret
Status – Ingen aktivitet
Kontakte Sigbørn ang utbygging av SFO, vi må ha
påvirke om hva som blir sagt/ønsket.

27/13

Halvor

Mail fra ordfører ang støy/bråk rundt skole
og kiosk/bussholdeplass
Gjenåpnes??
Avsluttet fra GU sin side.
Morten Lauvbu oppdaterer klager, etter hvert som
avklaringer kommer inn til kommunen.(Nye
politivedtekter, returplass)

26/13

Bernt

Egen nærbutikk på Ormåsen
Status
Møtevirksomhet er under oppstart.

24/13

Halvor

Logo for Grendeutvalget
Vinner er kåret
Status
Premie er overrekket.
Avsluttet

21/13

Teodor

Arne / Teodor

Lysløypekomite

Informasjon
Økonomi
Ikke noe nytt.
GU trenger en ny representant til lysløypekomite.

28/13

Informasjon til beboerne om OG

29/13

Fremdeles parkeringsproblemer langs
Junger

Denne skal være med på årsmøtet.

Cathrine K
Pål

Alle

Informasjon

Sette opp (kommunalt) vinterparkering-skilt med
henvisning til parkeringsplassene. Et slikt skilt blir
håndhevet i tråd med vegtrafikkloven. Koble mot
Eiker-Ski, hjemmeside. Cathrine sender info til
Gunnar Sanden, Eiker Ski.
Morten informerer gjennom kommunen ifm
arrangementer.

Morten

30/13

31/13

Stig Rune Kroken inviteres til neste møte

Utsettes til februar
Møtedato justeres etter Stig Rune slik at han kan bli
med – Teodor! (evt 5. Februar eller 12. Februar)
SFO Plassering og prosjektet er gitt arkitekt
Gitt bevilgning på 5 millioner
Skal etter planen stå ferdig høsten 2014 !
GU må i dialog med partene snarest !

Busstilbud til/fra Ormåsen
Informasjon

Intet nytt annet enn utredningen vedr Buskerudbyen fra
Brakar. Strekningen Drammen-Hokksund
GU bør sende konkrete ønsker fra beboerne på
Ormåsen. Arne tar denne saken.

35/13

Teodor

Morten

Videre utbygging på Ormåsen
Status – Ingen aktivitet?

Eiker Eiendomsutvikling og Grorud Eiendom går i
kompaniskap. Avventer kommunens velsignelse.
Fellesregning inkludere finansiering av høydebasseng.
Grorud Eiendom ønsker at kommunen bruker inntekt fra
tomtesalg til anvendelse av felles idrettsareal på myra.

36/13

Trafikksikkerhet
Mail fra beboere
HASTER! Sende tilslutning overfor FAU og Sigbjørn
angående punkter vi støtter. HASTER !
Vi nevner også at koblingen mellom Gaupefaret og
gangstien som passerer Grøtterud-banen er ikke
opplyst, her er det ferdsel året rundt.
Arne tar saken. Teodor oppdaterer Arne med relevant
informasjon.

37/13

Alle

Ny

Sluttrapport gave Ormåsen Grendeutvalg
Tilbakemelding til Sparebankstiftelsen
Utkast
Innsending
Teodor og Arne skriver angående Frisbeegolf og
Sykkelløypa.

Audun
Tor Erik??

Teodor prøver å svare ang Friluftsgruppa

38/13

Veilys Beversvingen

Mail fra beboer
Vi purrer på Marit Nyhus i kommunen. Kobles mot
trafikksikkerhetsplanen.
Sak legges inn under sak 36/13, sak 38/13 avsluttes

Arne??

39/13

Offentlig ettersyn til planprogram for
kommunedelplan for kulturminner og
kulturmiljøer

Innspill
Viktig for grunneiere ift utbygging og planlegging.
Gruvene er sentrale steder som må nevnes.
Skolen bør levere innspill.
O-laget bør kommentere
Grendeutvalget avslutter saken.

Evt nye saker

Alle??

