
 
 
 
Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 5. april 2017 
 
 
Til stede:  Rune Fredriksen, Tommy Karlsen, Anders Kjøll, Finn-Martin Paulsen, Garth 

Sulc, Silje Lysaker Smeby, Joakim Solum, Dag Svartskuren, Grete Thorsby, 
Phillippe Zürcher og kommunenes representant Morten Lauvbu  

 
Fravær: Per Gunnar Kristoffersen 
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Konstituering av nytt styre: 
Følgende verv ble fordelt blant medlemmene i Ormåsen grendeutvalg 2017/18 
 
Leder/sekretær: Grete THORSBY  
Nestleder:  Finn Martin PAULSEN 
Kasserer:  Anders KJØLL 
WEB ansvarlig: Tommy KARLSEN 
 
Medlem:  Rune FREDRIKSEN  
Medlem:  Per Gunnar KRISTOFFERSEN  
Medlem:  Garth SULC  
Medlem:  Silje Lysaker SMEBY   
Medlem:  Joakim SOLUM 
Medlem:  Dag SVARTSKUREN 
 
Leder sørger for innmelding til Brønnøysundregistret, slik at OG som frivillighetsorganisasjon 
er oppdatert med nye medlemmer. Oppdatert kontaktliste fremsendes til OG sine 
medlemmer. 
 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 03/16 OG Kvartalsnytt 
Utgave for 1. kvartal 2017 godkjent og sendes frem til Øvre Eiker kommune for trykking. 
Medlemmer i OG må være klar til å gå «postrunde» innen uke 16. 
 
Ansvar: Alle 



 
 
 
Sak 04/16 Ormåsen aktivitetspark – Prosjekt «Kunstgressbane» 
Tegninger over forslag til bane er oversendt Øvre Eiker kommune, som søker om 
forhåndsgodkjenning etter anmodning fra OG, slik at det formelle er i orden når utbygger 
begynner arbeidet med myra. Kommunen tar også dialogen med idrettsrådet. 
Detaljplassering ivaretas av prosjektgruppen fremover, der både Ormåsen skole og 
barnehage involveres som naturlige interessenter.  
 
Ansvar: Finn Martin og Rune 
 
 
Sak 05/16 Ormåsen aktivitetspark – Ormåsen freesbegolfbane 
Tilbud på flytting av banen er mottatt fra Sune Sport & Games i Oslo etter gjennomført 
befaring. Enighet i OG om å avvente flytting av freesbegolfbanen frem til fotballbanens 
plassering er bestemt (sak 04/16). Tilbakemelding gis til Sune Sport og Games. OG stiller 
dog spørsmålstegn ved om det er riktig at OG skal belastes for kostnaden for flytting av 
banen, som er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker etter bygging av 
naturfritidsordningen (NFO) i banens område. Burde kostnaden dekkes av Øvre Eiker 
kommune? Morten følger opp saken til neste møte. 
 
Ansvar: Morten  
 
Sak 07/16 Tømming av hageavfall i nærområdet 
Skilt om «avfallstømming forbudt» er klart og settes opp der det tømmes mest og er mest 
skjemmende (gangstikrysset før gressbanen på Grøtterud). OG anmoder om at dette er klart 
innen 1. mai 2017. 
 
Ansvar: Morten 
 
Sak 12/16 Økning i antall flytimer (Drammen flyklubb) 
Drammen flyklubb har søkt om å fornye konsesjonen for driften av Hokksund flyplass. Frist 
for innspill til saken er satt til 5. mai 2017. OG har tidligere diskutert saken og vil gi sine 
innspill. Dette med bakgrunn tidligere uttalelser om økt aktivitet over Ormåsen, der foretrukne 
ruter for inn- og utflygning er foreslått over vårt område. Medfører dette riktighet, vil det få 
betydning for beboernes helse og sikkerhet, samt vårt miljø. 
 
Ansvar: Tommy og Grete 
 
 
Sak 19/16 Ormåsen Barnefestival og Skaurockfestival 2017 
Lørdag 17. juni 2017 blir det moro på skauen for både liten og stor. Første del av festivalen 
har gratis inngang og er for barnefamilier kl 1200-1400. Ormåsen barnefestival vil få besøk 
av eget rockeband, tryllekunstner og avsluttes med skattejakt for barna i regi av Kaptein 
Sabeltann. Del to av festivalen er på kveldstid, der Ormåsen Skaurockfestival arrangeres kl 
1700-2330. Årets festival går parallelt med Hokksunddagene, men Skaurock AS er i god 
dialog med Hokksunddagene, slik at man ikke går hverandre i næringa.  

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. I 
tillegg kommer artistene fra Way Down the Rainbow, Knucklehead, Olav Aas Band, Young 
Young og ikke minst Vestfossens egen Dagfinn Kolberg. 

 



Billetter til Skaurockfestivalen 2017 kan kjøpes for kr 400,- ved at man 

- sender mail til Ormåsen Grendeutvalg (som har billetter for salg!) 
- forhåndsbestiller via bank til konto nr 2351.75.72578 (innbetaling merkes med fullt navn)  

- kjøper ved inngangen til festivalområdet lørdag 17. juni 2017 

Skaurock AS vil dessuten legge ut billetter for salg ved utvalgte steder i Vestfossen og 
Hokksund. Festivalen vil bli gjennomført i skileiken, nærmere bestemt i amfi-/akebakken ved 
grillhytta overfor barnehagen. Området vil bli gjerdet inn. Røde Kors i Øvre Eiker vil være til 
stede under hele arrangementet for å yte sanitetsstøtte.   Sikkerhetsansvarlig er utnevnt og 
frivillige vakter støtter.  Det vil bli salg av mat og drikke. 

Ormåsen grendeutvalg bidrar med markedsføring, salg av billetter og frivillige til 
festivalorganisasjonen (der dugnadsånden står i fokus) for de som har anledning til det. 
Leder OG er ansvarlig for nødvendig koordinering med arrangør, Skaurock AS. 
 
Ansvar: Grete  
 
 
Sak 02/17 Skøytepingviner til skøytebanen 
Enighet om at øvingspingviner anskaffes til 4. kvartal 2017. Det jobbes aktivt videre med 
sponsormidler (se referat fra møtet i februar 2017). Forslag om etablering av skøytedepot i 
tilknytning til bålhytta, der OG går aktivt ut på www.ormasen.no samt FB blant beboerne på 
Ormåsen om de har skøyter til overs som de vil gi til OG skøytedepot. 
 
Ansvar: Tommy  
 
 
Nye saker: 
 
Sak 04/17 Ormåsen flerbrukshus 
Det er Øvre Eiker kommune som forvalter Ormåsen flerbrukshus som har status som 
«samfunnshus» i anleggsoversikten til Øvre Eiker kommune. Skolen er en bruker av 
flerbrukshuset, i likhet med barnehagen, grendeutvalget, ungdomsklubben etc. Det er i løpet 
av de senere år utviklet seg en praksis der skolen administrerer bruken av Ormåsen 
flerbrukshus, men hvem har egentlig ansvaret? Morten sjekker opp saken, og ved behov 
kaller inn til eget møte med interessenter i saken. 
 
Ansvar: Morten 
 
 
Sak 05/17  Barnehage- og skoletilbud på Ormåsen i fremtiden 
Ormåsen er i utvikling, og vi opplever en vekst i antall barn og unge på Ormåsen. Både 
barnehage og skole har fylt sine kvoter, og behov for utvidelse av kapasiteten melder seg. 
Prognosene for elevtall er oppdatert, og utbygging av B6 og B7 på Ormåsen sikrer Ormåsen 
sin prioritet i forhold utbygging av skoler i Øvre Eiker (elevutvikling og bibehold av elevtallet). 
Situasjonen overvåkes for Ormåsen sin del, i likhet med andres skoleområder i kommunen. 
 
Ormåsen grendeutvalg påpeker videre behov for flere barnehageplasser på Ormåsen, og vil 
følge opp denne saken overfor kommunen. Om ikke det åpnes for flere kommunale plasser, 
kan evt privat barnehage være en mulighet?  
 
Ansvar: Grete og Morten 
 
 

http://www.ormasen.no/


Sak 06/17 Ormåsen aktivitetspark – Prosjekt «Treningspark» 
Prosjekt «Treningspark» ser på muligheten for en utendørs treningspark bestående av 5-10 
enkle metallkonstruksjoner som et lavterskel tiltak for uorganisert idrett og folkehelsen. Målet 
er at denne parken blir et naturlig møtepunkt for aktivitet, uavhengig av om det er bruk av 
apparatene som står i fokus. Og målgruppen er i alle aldre – mosjonister, turgåere, syklister, 
mødre med barnevogn, barn og ungdom med flere. Aktuelt område for treningspark er under 
vurdering. 
 
Treningsparken inngår i totalplanen for Ormåsen aktivitetspark, sammen med 
kunstgressbane (sak 04/16) og freesbegolfbane (sak 05/16). I det videre arbeidet vil dialogen 
med Øvre Eiker kommune og idrettsrådet være tett. Kommunen har et godt samarbeid med 
Øvre Eiker idrettsråd som er en paraplyorganisasjon for alle idrettslag i kommunen. Alle 
henvendelser idrettslag ønsker å gjøre mot kommunen skal først behandles i idrettsrådet. 
Selv om det ikke er et eget idrettslag på Ormåsen, er vårt fokus å gi et bredt tilbud om idrett 
og fysisk aktivitet for beboerne på Ormåsen. 
 
Ansvar: Finn Martin og Rune 
 
 
Sak 07/17 Trafikksikkerhetstiltak Ormåsen 2017 
Ny skiltplan for Ormåsen vil være på plass innen 17. mai 2017, og i den forbindelse vil det bli 
satt opp fartsmålinger før og etter ny skiltplan. Det er Øvre Eiker kommune som er ansvarlig 
for dette. 
  
Enighet om å utgi «poster» til alle beboere som et tiltak for å redusere hastigheten på 
kjøretøy. OG har mottatt en rekke henvendelser fra beboere som reagerer på at mange 
kjører fortere enn tillatte fartsgrenser i boligområdene på Ormåsen. Fokus er sikkerhet og 
ivaretakelse av våre beboere med overskriften «Vi har ingen å miste». Posteren leveres ut til 
den enkeltes postkasse sammen med OG Kvartalsnytt nr 1/2017. 
 
Det påpekes en tilbakevendende utfordring med hull i asfalten i krysset ved innkjøringen fra 
Jungerveien til Ormåsenveien. Grunnlaget er for dårlig, slik at lappasfaltering ikke fungerer. 
OG anmoder om at dette tas i sammenheng med ferdigstillelse av veien ved 
trafikknutepunktet.  
 
Ansvar: Grete 
 
 
Sak 08/17  Uteklasserom for Ormåsen skole 
Rektor ved Ormåsen skole har fremmet behov for erstatning for uteklasserom som forsvinner 
som en følge av utbygging av B6 og B7. OG har gitt tilbakemelding om at skolen må komme 
med forslag til hvor de ønsker at uteklasserommene bør være, før saken tas videre med 
Øvre Eiker kommune. Kommunen er positiv til å imøtekomme behovet. 
 
Ansvar: Grete 
 
 
Sak 09/17 Skaurydding ved Ormåsen værstasjon 
Kommunens representant inviterer til befaring ved Ormåsen værstasjon (og utkikkspunkt) i 
løpet av sommeren, slik at skaurydding kan gjennomføres i løpet av høsten. 
 
Ansvar: Finn Martin 
 
 
 



 
Møteplan for 1. halvår 2017: 

- Tirsdag 9. mai kl 2000 
- Tirsdag 4. juni kl 2000 

 
Aktiviteter 1. halvår 2017 

- Lørdag 17. juni:  
o Kl 1200 Ormåsen barnefestival  
o Kl 1700 Skaurockfestival 

 
 
Det er viktig at representanter OG som ikke kan møte, gir beskjed om dette i forkant av 
planlagte møte. 
 
 
Ormåsen, 12. april 2017 
Grete Thorsby/ Referent 


