Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 2. juni 2015
Til stede:

Hedda Firing, Lars Geir Mortensen, Linn Therese Brekke, Alf Stephan Skyba, Cathrine
Aasen, Tone Hau Steinnes og kommunens representant Jørgen Firing.

Fravær:

Øystein Østbø, Phillippe Zürcher, Stian Svendsen og Thomas Berg.

Marit Nyhus fra Vei og Park i kommunen var til stede for å orientere om sak 7/15 og 8/15
Sted:

SFO

Følgende saker ble behandlet:
Sak 6/15
Skaurockfestival
Cathrine har sendt søknad til Sparebanken Øst om 50 000 kr i støtte til barnefestivalen. Dette skal
være en festival for hele familien, så det er ønskelig at denne delen av festivalen blir gratis. Skal også
søke om 50 000 kr hos to andre fond.
Det skal være møte om festivalen rett over ferien. Det vurderes om festivalen skal ha
skjenkebevilling, og hvordan områdene i så fall deles opp. Dato for festivalen må vurderes i forhold til
hva som ellers skjer i Vestfossen og Hokksund. Eiker ski kan ordne gjerder. Kan hende det bør settes
opp partytelt med tanke på været.
Sak 7/15
Veisituasjonen på Ormåsen
Bjørnefaret /skolen/barnehagen
Den store parkeringsplassen ved skolen er i dag bare 50% av arealet som er regulert til parkering, den
har ikke vokst i takt med parkeringsbehovet. Marit Nyhus la frem en foreløpig skisse for området,
hvor parkeringen utvides og det etableres «Kiss and ride» rundt parkeringen. Denne endringen er
avhengig av finansiering. Det er ikke tilstrekkelige midler i årets budsjett.
Langs Bjørnefaret er det regulert gangvei inn til skolen. Det er bevilget 60 000 kr til 3 fatrsdumper i
veien. I tillegg er det ønskelig å merke overgangene og å sette opp gjerde langs gangveien. Disse
tiltakene kan gjøres uavhengig utvidelse av parkering mm, men det er usikkert når de kan
gjennomføres.
Beversvingen
Den lille «gangveien» mellom Beversvingen 7 og 9 er ikke regulert til gangvei, men som privat
adkomst. Veien er mye brukt, bl.a. som skolevei, og det er derfor ønskelig at den fortsetter å være
åpen som gangvei.

Generelt
OG ønsker en del mindre tiltak på og langs veiene på Ormåsen, f.eks. merking av
forgjengeroverganger, flere fartsdumper, skilt, o.l. Vi kan samle disse på en liste og gi denne til
Jørgen.
Gangveien mellom Mårveien og Gaupefaret skal nå asfalteres.
Det er nylig gjennomført registrering/foto av alle veier.
Sak 8/15
Lekeplasser
Det er forskjellige løsninger for lekeplassene på nye og gamle felter på Ormåsen. For de nye feltene
foreligger det avtaler om at lekeplassene skal overdras fra utbygger til eierne av tomtene på feltene.
For de gamle feltene foreligger det ikke slike avtaler, lekeplassene skal da overdras til kommunen.
Generelt er det overalt slik at utbygger får krav om etablering av lekeplasser ved utbyggingen, mens
ansvaret for selve driften ligger hos brukerne.
Kommunen vil ta eierforholdene videre med utbyggerne, og få i gang overføring av de lekeplassene
som skal overføres.
Høsten 2014 hadde Nokas hovedettersyn av utstyret på de 11 «gamle» lekeplassene, ikke på de 6
nyere i Sisiken, Myrsnipa og Rødstrupesvingen. Kun A-feil (må utbedres umiddelbart) på utstyr på
den ene plassen i Beversvingen og i Tyttebærveien. På årsmøtet ble det tatt opp at utstyret på
lekeplassen i Haresvingen var svært dårlig/utrygt. Rapporten derfra viser imidlertid bare 6 C-feil.
Kommunen skal oversende alle rapportene til OG.
OG mener at ballsletta v/Gaupefaret bør utbedres, det er mye hull i bakken på grunn av
sprengsteinsfyllinger. Lekeplassen i Tyttebærveien er utrygg fordi den ligger oppå en «sukkertopp».
Det er nødvendig med nye nett på grusbanen.
Sak 9/15
Butikk
Jørgen informerte om at kommunen har hatt møte med Smedsrud med tanke på oppstart av
reguleringsplan for B6. I kommuneplanen omfatter området et areal for sentrumsformål.
Administrasjonen og OG ønsker å få regulert dette til dagligvarebutikk, enten det foreligger en
aktuell interessent eller ikke.
I etterkant av møtet sendte Hedda epost om at Rema 1000 er lagt på is fordi de ønsker et større
kundegrunnlag. De kan være aktuelle om ca 5 år, dersom det har vært en del utbygging. Det er derfor
ikke videre samarbeid med Rema 1000 nå.
OG har fått en ny kontakt i Kiwi. Thomas har vært i kontakt med en utbygger som jobber mye med
Kiwi som gjerne vil snakke med oss om dette. Prøver å få til et møte i neste uke. OG håper dette fører

til noe, selv om Kiwi har sagt nei tidligere fordi de tror en butikk vil ødelegge kundegrunnlaget til Kiwi
Vestfossen og Bråtabakken. Hvis møtet med Kiwi fører noen vei, kan vi sette arbeidet med butikk på
vent inntil næringstomten står klar og neste byggetrinn er i gang.
Sak 10/15
Ungdomsklubb
Alf Stephan og Stian har vært i kontakt med Sigbjørn. Sigbjørn vil helst vente med klubben til etter
sommeren. OG vil prøve å få til klubb én torsdagskveld før ferien for å få et inntrykk av interessen og
hente ideer fra de som møter opp. Da kan vi bruke sommeren for å jobbe videre med konseptet,
kjøpe inn spill ++. Kan hente tips fra Mary Strand og Bijan. OG tenker i utgangspunktet at klubben
skal være for 7. klasse og ungdomsskolen.

Ormåsen 2. juni 2015
Referent, Tone Hau Steinnes

