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Årsmøte i Ormåsen Grendeutvalg 2017 

Mediateket, Ormåsen skole 7. mars 2017 
 

 
Fungerende styre var representert med følgende:  

- Grete Thorsby, Finn-Martin Paulsen, Tommy Karlsen, Phillippe Zürcher, Stian Svendsen, Alf 

Stephan Skyba og Garth Sulc 

- Fravær: Lars Geir Mortensen, Joakim Solum og Dag Svartskuren  

 
Kommunen var representert med Morten Lauvbu, Marit Nyhus og ordfører Ann Sire Fjerdingstad. I 
tillegg møtte Ole Jørgen Smedsrud (utbygger B6 og B7), Ove Helgesen (utbygger butikk Rema 1000) 
og arrangør av Skaurockfestivalen 2017, representert ved Skaurock AS (Henning Larsen og Eskil 
Aasland). 
 
 

1. Konstituering  
a. Godkjenning av innkalling og saksliste (vedlegg 1) 
b. Valg av 

i. Ordstyrer – styrets forslag til Grete Thorsby ble enstemmig valgt.  
ii. Referent – styrets forslag til Tommy Karlsen ble enstemmig valgt.  

iii. Medlemmer til å undertegne protokollen – Alf Stephan Skyba og Garth Sulc 
ble enstemmig valgt.  

 
 

2. Årsberetning 2016 
Det er fra styret laget en årsberetning (vedlegg 2) over de 34 sakene som er behandlet i 
perioden april 2016 – februar 2017. Dette ble delt ut til de fremmøtte. Det ble redegjort 
spesielt for noen av de viktigste sakene, der utfyllende informasjon er gitt nedenfor i tillegg 
til det som står i årsberetningen: 

 
Sak 07/15     Veisituasjonen på Ormåsen (v/Grete Thorsby) 
 
OG har hatt sterkt fokus på utviklingen. Ny skiltplan skal etter planen være innført 

innen 17. mai 2017. Marit Nyhus og Morten Lauvbu ble spesielt fremhevet som 

viktige i samarbeidet med Øvre Eiker kommune. Forslag til trafikksikkerhetstiltak som 

har vært til vurdering hos kommunene ble presentert, der spesielt rumlefelt i 

forbindelse med farlige veikryss ble diskutert. 

 

Tidligere har det vært fremmet forslag om sperring av parkeringsplassen ved 

Ormåsen flerbrukshall. Dette har ikke blitt gjennomført, særlig begrunnet av tilgang 

for service- og utrykningskjøretøy. Begrunnelsen for ønsket om at området skulle 
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stenges av, har vært sikkerheten for myke trafikanter. Grendeutvalget har etter 

helhetsvurdering ikke gått for avstenging, men heller en mellomløsning som vil bli 

tydeligere når ny skiltplan er på plass. Trafikken inn på parkeringsplassen skal 

reduseres ved at det legges begrensninger. Området er tiltenkt som parkeringsplass 

for barnehageforeldre med barn i småbarnsavdelingen i Ormåsen barnehage 

(Harestua og Bjørnehiet). Dermed unngår man situasjoner som kan oppstå når de 

aller minste går rundt på en mye større parkeringsplass, og når de må krysse 

kjørefeltet for «Kiss & Ride». Et annet aspekt som er hensyntatt er distanse for de 

aller minste beina til og fra barnehagen. På denne måten mener grendeutvalget at 

man har funnet et godt kompromiss mellom fremkommelighet og sikkerhet. 

 

Når det gjelder fartsnivå inne på feltet planlegger Øvre Eiker kommune fartsmålinger 

for å vurdere tiltak. For å innføre fartshumper er det krav om en andel/et antall 

overtredelser. OG oppfordres til å spre budskapet om fartsbevissthet, med 

fartshumper som ris bak speilet. 

 

Det ble ytret ønske om fortau langs Jungerveien. OG har fremmet dette for 

kommunen i 2016. Ingen plan foreligger i følge kommunens representant.  

 

Ønske om ny tilfartsvei ble fremmet. Kommunen har ingen konkrete planer om 

dette, men OG tar med dette på sakslista for fremtidig behandling. 

 

 

Sak 17/15  Regulering/utbygging av B6 og B7 (v/ Ole Jørgen Smedsrud) 

Kart over utbyggingen ble presentert. Arbeidet med å lage trasé opp til 

høydebasseng er i gang, samt klargjøring av tomter på felt B7 ovenfor Beversvingen 

(sprengningsarbeid). B7 er planlagt ferdig i 2017 med ca 37 tomter. B6 tas til slutt, 

der det er planlagt 100 tomter. Trysilhus har søknad inne hos kommunen for deler av 

B6. Veien inn til B6 blir en ny vei på høyde med innkjøringen til bussholdeplassen. 

Veien inn mot Junger blir bare innkjøring for et mindre delfelt med rekkehus. 

Tømmerplass som var tegnet inn ved butikken på de opprinnelige kartene flyttes 

vekk fra butikkområdet.  

Interessenter for tomter bes ta kontakt på telefon eller mail til utbygger. 

Skolen har krevd hevd på gapahukplass i B6. Rektor har vært i kontakt med OG, og 

OG videre med kommunen for å erstatte skoleuteplasser som blir borte i forbindelse 

med utbygging. Kommunen er løsningsorientert, og representanten Lauvbu uttrykte 

at dette skulle man finne løsninger for. Skolen fikk litt hastverk med å hente inn 

utstyr fra plass i B6, og ønsker bedre kommunikasjon om slike ting i fremtiden. Nye 

grøntområder er regulert, og erstatning for fjernede områder kan komme der. Det 

ble uttrykt ønske om at OG diskuterer saken videre med FAU.  

OG tar med dette på sakslista for fremtidig behandling. 
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Nytt innlegg til sak 17/15: 

Utbygger (Ole Jørgen Smedsrud) garanterer at det er tatt hensyn til eventuelle 

miljøgifter i utbyggingsområdet. Det er gjort tiltak ifm rørgata fra høydebassenget til 

utbyggingsområdet, der det er opparbeidet en grøft/bekkeleie for å lede fremtidig 

avrenning fra forurenset masse unna myra bak skolen.  

Miljøinformasjon fra offentlige myndigheter (www.miljostatus.no) informerer om 

følgende på sin nettside pr 14. april 2016: 

Driften ved Eiker kobberverk ble nedlagt i 1889. Det er flere gruver i området og 

Bergsgruva har den største avrenningen. Avrenningen fra to andre gruver i området, 

Åsgruva og Haugset gruve, er uten betydning i forurensningssammenheng. 

Avrenningen fra Bergsgruva fordeler seg på to vassdrag som fører til Drammenselva, 

Grorudbekken og Dørja-Vestfosselva. 

Grorudbekken løper inn i Honselva som løper inn i Drammenselva ved Hokksund. Fra 

anleggsveien opp til Bergsgruva er det benyttet en del gruveberg som fyllmasser i 

veien. Selv om mesteparten av avfallet er deponert slik at det hovedsakelig drenerer 

til ett av vassdragene (Dørja), er innholdet av kismineraler i det avfallet som drenerer 

mot Grorudbekken såpass høyt at samlet tungmetalltransport fra Bergsgruva 

omtrent er likelig fordelt på begge dreneringsretninger. 

I Grorudbekken ved veibom ble det målt 0,26 mg kobber og 1,24 mg sink per liter i 

1994-1995. Samlet årlig materialtansport fra gruveområdet ble beregnet til 0,6 tonn 

kobber og 3 tonn sink. Det er anslått at det ligger omlag 9 600 m3 gruveavfall i 

området. Transport av andre tungmetaller, er beskjeden. 

Det antas at vannmengdene er for små til at avrenningen er av betydning for 

vassdraget nedenfor. 

 
Sak 04/16  Bruk av uteområder (v/ Finn Martin Paulsen) 
 
OG har satt ned arbeidsgruppe for å utarbeide plan for «skolemyra». Gruppen har 

jobbet med å få på plass helhetlig plan for 9’er-bane på myra. Det har vært mye 

positiv respons fra de instanser man har vært i kontakt med. Prosjektet avhenger av 

regulering og finansiering. Samarbeidet mellom kommune, utbygger og OG kan 

resultere at planene blir realisert. 

Det jobbes også med å etablere «OrmåsenTuftepark». OG jobber med planer for 

finansiering og plassering. Søknad om finansiering til Gjensidigestiftelsen, som er 

meget positive til Tufteparker, sendes frem innen søknadsfristen i september. 

Det ble satt fokus på frivillighet, hvor grendeutvalget anmoder alle med interesse for 

dette og andre prosjekter tar kontakt om de ønsker å bidra til arbeidet, uavhengig av 

om man er en del av utvalget eller ikke. 

 

Sak 06/16  Profilering av Ormåsen – «Stedet i det grønne» (v/ Grete Thorsby) 

http://www.miljostatus.no/
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Oppslagstavle var nevnt i vedtak for to år siden, men nye faktorer har kommet til og 

dermed er saken revurdert med nye plasseringsforslag. Innhold meisles ut i 

samarbeid med organisasjoner som nevnt i årsberetningen. 

 

Sak 18/16  Bålhytte ved grusbanen (v/ Tommy Karlsen) 
 
Bålhytteprosjektet skal inkludere en bod for lagring av relevant utstyr. OG jobber for 

å få finansiert øvingspingviner og isskrape til skøytebanen. Også her poengteres 

viktigheten av engasjement fra beboerne.  

Vei fra nordre del av feltet til banen er borte etter utbygging, noe som skaper omvei 

på flere hundre meter for beboerne. Behov for ny vei/sti sees i sammenheng med 

skolevei, da barna har brukt denne tidligere. Hvis ikke det lar seg gjøre å lage ny sti, 

ble det foreslått å opprette akebakke i området. Det ble også tatt opp at 

brøytetraktor har kjørt på banen med grus i hjulene, noe som har skapt dårlig is.  

OG tar med innspillene på sakslista for fremtidig behandling. 

 

Sak 19/16     Skaurockfestival 2017 (v/ Henning Larsen og Eskil Aasland) 
 
Skaurock AS oppsummerte festivalen i 2016. Arrangørene er veldig fornøyde med 

hele arrangementet, både barnefestival og voksenfestival. Alt under ett var det ikke 

mye som kunne vært gjort annerledes. All logistikk fungerte svært bra. I 2016 kom 

det ca 600 mennesker på barnefestivalen, og ca 400 på kvelden. Festivalen har holdt 

budsjettet, og overskuddet ble delt 50/50 mellom Skaurock AS og Ormåsen 

grendeutvalg. Skaurocks andel benyttes som økonomisk buffer for ny festival.  

Festivalen 2017 arrangeres i skileiken 17. juni 2017, med Barnefestival kl 1200-1400 

og Skaurockfestival kl 1700 – 2300.  Billetter kommer snart for salg. Årets festival går 

parallelt med Hokksunddagene. Skaurock er i god dialog med Hokksunddagene, og 

begge parter jobber med ikke å gå hverandre i næringa. Skaurock AS har intensjon 

om å dele overskudd med OG også i 2017. 

Chris Thomson fra Manfred Mann Earth Band er headliner i år, og stiller med band 

med norske artister. Det skal spilles headliners fra Manfred Manns topp-periode på 

1970-tallet. Barnefestival har invitert «Sabeltann», slik som i fjor, og han kommer. 

Festival trenger frivillige til å bistå med arrangementet. OG oppfordrer til å stille.  

Mer informasjon om festivalen er tilgjengelig på Facebook under «SKAUROCK AS».  
 

Sak 25/16  Bygdekino Ormåsen (v/ Grete Thorsby)  
 
Frivillighet rundt arrangement er til behandling i FAU. Ormåsen er avhengig av 

engasjement fra beboerne til å hjelpe, slik at vi kan opprettholde tilbudet. 

 

Sak 01/17  Butikk på Ormåsen (v/ Ove Helgesen) 
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Ormåsen Utvikling AS har god dialog med utbygger. Butikken er nr 2 eller 3 i Norge 

basert på dette konseptet, som i vårt tilfelle er en fullverdig Rema-butikk. Om alt går i 

boks startes bygging i april, med ferdigstillelse på høsten. Plassering vil være ovenfor 

busskuret ved krysset Jungerveien/Ormåsen. Butikken kan ha interesse for Post i 

butikk. Ang eget postnummer, så er det en sak OG har hatt på sakslista, men som er 

satt i bero til til butikk på plass.  

 

16/16 Ormåsen Ungdomsklubb (v/ Alf Stephan Skyba og Stian Nordby Svendsen) 

Gutta startet klubben på eget initiativ i 2016. Besøkstallene har gått fra 25 til 75 i 

snitt. Det kommer ungdommer fra hele Øvre Eiker, men også ungdommer fra Nedre 

Eiker kommer for å være med. Det er utfordringer med å få tak i nok voksne, for med 

så mange unge må det være nok vakter.  

Ormåsen ungdomsklubb har egen gruppe på Facebook, under navnet 

«Ungdomsklubb på Ormåsen». Det oppfordres til å like og sette på varsler for innhold 

i gruppa, slik at man kan få med seg info derfra. Klubben har hatt temakvelder, med 

besøk fra blant annet «Veien ut» og Mjøndalen fotballklubb. Det foreligger planer om 

å kjøre temakvelder om mobbing og nettvett, samt å arrangere en gruvetur i 2017. 

Inngangspenger og inntekter fra kiosk har gått til betaling for foredragsholdere. 

Klubben drives for sponsormidler, og det søkes om ytterligere midler. De har også 

fått en del utstyr fra snille foreldre og andre bidragsytere. 

  
Årsberetningen ble godkjent.  
 
 
 
 

 
3. Årsregnskap  

Regnskapet for 2016 ble gjennomgått (vedlegg 3). Det var også tilgjengelige papirkopier. 

Ormåsen Grendeutvalg har i 2016 hatt høyere inntekter enn kostnader. Årsregnskapet viser 

et overskudd på kr 23 000,-. Dette skyldes i hovedsak innsatsen som ble lagt ned under 

Skaurockfestival 2016 og høyere innbetalinger fra norsk tipping (grasrotandelen). 

Egenkapitalen per 31.12.2012 er på kr 130 269,24,-.  

I forhold til faste inntekter har OG bidratt relativt mye til lysløypa på Ormåsen. Siste års 

bidrag er redusert til kr 2 000,- mot tidligere avtale om kr 5 000,-. Det kom ingen 

innvendinger til reduksjonen på årsmøtet. Barnehagen har søkt om bidrag om telt med 

budsjett på kr 10 000,-, der OG vil støtte med halvparten. OG ønsker med dette også at 

teltplassen skal kunne benyttes av alle utenfor barnehagens åpningstider. 

Årsregnskapet ble godkjent. 
 

 
4. Handlingsplan 

Forslaget for handlingsplan for neste arbeidsår (2017) ble gjennomgått (vedlegg 4). 
 

Forslag til handlingsplan ble godkjent. 
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5. Eventuelt 
- Spørsmål om oppsatte bålhytter i tilknytning til skileiken/skiløypene er trygge og 

godkjent for bål i sommerhalvåret. OG følger opp saken. 

- Spørsmål om det blir gjort noe med løypetraseer etter utbygging. OG har vært i dialog 

med Eiker O-lag om å etablere nye traseer og OG følger opp saken. 

- Ordfører Ann Sire Fjerdingstad skryter av OG, og dets engasjement for Ormåsen. Mye 

skjer på bakgrunn av arbeidet som gjøres i OG, og mye ville ikke skjedd uten dette 

arbeidet. Også ungdomsklubben får mye skryt. Ordfører takker på vegne av Øvre Eiker 

kommune og politikere for innsatsen, og utfordrer tilstedeværende til å melde sin 

interesse for å delta i grendeutvalget. 

- Morten Lauvbu hedres med blomster for sin innsats og fokus. Han nevner også 

grendeutvalgets siste år som et av de bedre gjennom hans 16 år med arbeid sammen 

med grendeutvalgene i kommunen. 

 
6. Valg  

Det var behov for tre – 3 – nye medlemmer i Ormåsen Grendeutvalg. Det var ingen på 
årsmøtet som meldte seg for verv i utvalget. Årsmøtet gir gjeldende grendeutvalg mandat til 
å finne tre nye medlemmer snarest mulig etter årsmøte. Dersom tre nye medlemmer ikke er 
valgt innen mai 2017, kalles det inn til ekstraordinært årsmøte i grendeutvalget.   

 
Ormåsen Grendeutvalg jobber videre med å finne ytterligere tre nye medlemmer. 

 
 
 
 
 
 
 

Referent for årsmøtet 2017, Tommy Karlsen 
 
 
 

--------------------------------------------------   ------------------------------------------------------- 

Alf Stephan Skyba      Garth Sulc 

 

VEDLEGG: 
Vedlegg 1  Innkalling og saksliste for årsmøte 2017 
Vedlegg 2  Årsberetning 2016/17 
Vedlegg 3 Regnskap for 2016 
Vedlegg 4  Handlingsplan for OG 2017 

 


