
 
 
 
Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 7. juni 2017 
 
 
Til stede:  Tommy Karlsen, Anders Kjøll, Per Gunnar Kristoffersen, Finn-Martin Paulsen, 

Garth Sulc, Silje Lysaker Smeby, Joakim Solum, Grete Thorsby og 
kommunenes representant Morten Lauvbu  

 
Fravær: Rune Fredriksen og Dag Svartskuren 
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
 
Ormåsen aktivitetspark: 
 
Sak 04/16 Prosjekt «Kunstgressbane» 
Søknad om finansiering (egenandel) fra Øvre Eiker kommune skal behandles i 
formannskapet 8. juni 2017 og i kommunestyret 21. juni 2016. I forkant av kommunestyret vil 
det bli gjennomført et møte mellom Øvre Eiker kommune, Vestfossen idrettsforening (VIF) og 
O J Smedsrud om en best mulig plassering av banen ift skolen. Planen videre er å utlyse 
anbud ila høsten 2017, der byggestart planlegges i 2018. 
 
Ansvar: Finn Martin og Rune 
 
Sak 05/16 Ormåsen freesbegolfbane 
Grendeutvalget vil jobbe videre, i samarbeid med idrettskonsulent i Øvre Eiker kommune, 
med flytting av banen. Når kunstgressbanens plassering er avgjort (se sak 04/16), vil 
arbeidet med nye utkastfelt begynne.  
 
Ansvar: TBD 
 
Sak 06/17 Prosjekt «Treningspark» 
Prosjektgruppen vil gjennomføre et arbeidsmøte før sommerferien, der også mulige 
sponsorer kontaktes for finansiering. Søknad til Gjensidigestiftelsen innen 15. september 
2017 vurderes også. Tilbud på prosjektet er mottatt fra Tufteparken, avventer tilbud fra Mylna 
Sport.  
 
Ansvar: Finn Martin og Rune 
 



Sak 11/17 Prosjekt «Nye turstier» 
Grendeutvalget er i ferd med å etablere kontakt med Eiker O-lag for et samarbeid om 
etablering av nye turstier (løpeløyper) på hhv 3 km, 5 km og 8 km på Ormåsen.  
 
Ansvar: Silje, Garth og Rune  
 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 03/16 OG Kvartalsnytt 
Utgave for 2. kvartal 2017 sendes ut til medlemmer i OG for godkjenning medio uke 26, slik 
at det kan sendes frem til Øvre Eiker kommune for trykking. Medlemmer i OG må være klar 
til å gå «postrunde» ila uke 27. 
 
Ansvar: Alle 
 
Sak 06/16 Profilering av Ormåsen 
Informasjon om «stedet i det grønne» må gjøres tilgjengelig, der Ormåsen og stedets 
muligheter innenfor trening og rekreasjon, jakt og fiske samt kulturminner og historie 
fremheves. Informasjonsskilt er planlagt satt opp i tilknytning til butikken (Rema 1000) og ved 
utfartsparkeringen. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 60 000,- (2 skilt x kr 30 000,-), 
der finansiering er planlagt gjennomført som et samarbeid mellom Øvre Eiker kommune, 
lokalt næringsliv og med dugnadsinnsats. Det er søkt om støtte fra Ormåsen utbygging, 
Trysilhus, Rema 1000, Alento AS og Øvre Eiker kulturminneråd.  
 
Ansvar: Grete 
 
Sak 18/16 Tilbud ved skøytebanen (grusbane nordre Ormåsen) 
Snekker er forespurt om tilbud på bygging av bålhytte m/bod. Avventer mottak av tilbud. 
Kommunens representant (Tom Olsen) kontaktes for befaring om plassering. 
 
Saken sees videre i sammenheng med sak 02/17 om skøytepingviner til skøytebanen. Tre 
firmaer har meldt seg til å sponse hver sin skøytepingvin (kr 5 000,- pr stk), der de får sin 
logo på sin egen respektive pingvin (CANON pingvin, WESTAD pingvin, xx pingvin). OG vil 
også søke sponsormidler fra lokal sanitetsforening og Lions. 
 
Ansvar: Joakim (bålhytte) og Tommy (skøytepingviner)   
 
Sak 19/16 Ormåsen Barnefestival og Skaurockfestival 2017 
Barnefestivalen er markedsført på www.ormasen.no samt FB (eget arrangement samt FB 
siden til Ormåsen grendeutvalg) og Skaurock AS. Plakater m/program er hengt opp på 
biblioteket i Hokksund, Rema 1000 Hokksund, Joker Darbu, Kiwi Skollenborg, Prix 
Vestfossen og Kiwi Vestfossen samt Eikersenteret. OG har skaffet 15 kakebakere og seks 
funksjonærer til støtte av arrangementet. 
 
Svært få har meldt seg som funksjonærer til årets Skaurockfestival. Tilbakemelding er gitt til 
arrangørene, slik at man i fellesskap er i stand til å skaffe nok funksjonærer for 
gjennomføring. 
 
Ansvar: Grete 
 
Sak 22/16  Oppgradering av trelavo  
Det er observert aktivitet i trelavoen i helgene av ungdom/voksne. Det har tidligere vært 
innrapportert behov for oppgradering av trelavoen, da det sies at den er i så dårlig forfatning 
at den kanskje burde rives. Medlemmer i grendeutvalget gjennomfører en egen befaring i 

http://www.ormasen.no/


området før sommerferien, før vi gir videre anbefaling i saken. Tidligere rektor på Ormåsen 
skole, Sigbjørn Nedremyr, kontaktes for å få historikken omkring trelavoen. 
 
Ansvar: Rune og Finn Martin 
 
Sak 25/16 Bygdekino på Ormåsen 
Spørreundersøkelse er sendt ut til alle foreldre i barnehage og Ormåsen skole. Status etter 
at foreldre i barnehagen hadde mottatt undersøkelsen som følger; 

- 128 svar, hvorav 88 svarte JA til at bygdekinoen bør fortsette og 12 svarte NEI. For 
oppfølgingsspørsmål om de kunne bistå med driften, svarte 65 JA og 32 NEI.  

 
Svar fra foreldre i skolen innrapporteres av Garth når dette er klart. 
 
Dette gir uansett grendeutvalget en indikasjon på at beboerne er interessert i at tilbudet om 
bygdekino skal fortsette, men kanskje først og fremst med kinoforestillinger for de minste. 
Grete sjekker opp med www.bygdekino.no hvorvidt de kan kjøre kun en forestilling, eller om 
de har fast kjøreplan med to forestillinger. Aktuelle datoer for forestillinger 2. halvår 2017 
sjekkes også nærmere. 
 
Ansvar: Garth (spørreundersøkelse) og Grete (koordinering) 
 
Sak 07/17 Trafikksikkerhetstiltak Ormåsen 2017 
Skiltplan for Ormåsen er forsinket, da kommunen har mottatt feil klemmefester til skiltene. De 
nye skiltene er mottatt, og det vil bli jobbet med saken frem mot 17. juni 2017. 
Grendeutvalget anmodes om å samle erfaringer om de nye trafikksikkerhetstiltakene og gi 
tilbakemelding om evt behov for endringer.  
 
OG ser at det er et behov for «voksenopplæring» om de nye kjøre- og parkeringsforholdene 
ved parkeringsplassen (utenfor flerbrukshallen og ved skolen) samt kiss’n’ride området etter 
flere tilbakemeldinger fra beboere på Ormåsen. Morten sender frem siste oppdaterte 
oversiktskart, som vil bli publisert med anvisning «how to do it» på www.ormasen.no samt 
OG FB side. Det er også behov for et ekstra skilt hvor det fremgår at parkeringsplassen 
utenfor flerbrukshallen er forbeholdt foreldre til barn på småbarnsavdelingen Ormåsen 
barnehage (Bjørnehiet og Harestua). Det er også behov for skilt til handicap-
parkeringsplassen. 
 
Resultat fra gjennomførte fartsmålinger som ble gjort i sammenheng med skiltplanen, sendes 
frem i egen mail fra Morten. 
 
Ansvar: Morten 
 
 
Info 
Det er viktig at representanter OG som ikke kan møte, gir beskjed om dette i forkant av 
planlagte møte. 
 

o Møteplan for 2. halvår 2017 
- Onsdag 9. august  
- Onsdag 6. september  
- Onsdag 4. oktober  
- Onsdag 1. november  
- Onsdag 6. desember  

 
 

http://www.bygdekino.no/
http://www.ormasen.no/


Ormåsen grendeutvalg tar sommerferie i juli, men vi jobber med våre ansvarsområder frem 
mot neste møte i august. GOD SOMMER! 
 
 
 
Ormåsen, 14. juni 2017 
Grete Thorsby/ Referent 


