
 
 
 
Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 9. august 2017 
 
 
Til stede:  Tommy Karlsen, Finn-Martin Paulsen, Silje Lysaker Smeby, Joakim Solum og 

Grete Thorsby   
 
Fravær: Rune Fredriksen, Anders Kjøll, Per Gunnar Kristoffersen, Garth Sulc, Dag 

Svartskuren og kommunenes representant Morten Lauvbu 
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
 
Ormåsen aktivitetspark: 
 
Sak 04/16 Prosjekt «Kunstgressbane» 
Bygging av kunstgressbane (9’er bane) ble vedtatt i kommunestyret 21. juni 2017. Plassering 
av banen er bestemt og fremgår av planskisse for «Ormåsen aktivitetspark», levert ut til 
grendeutvalgets medlemmer. Bakgrunn for banens plassering er å beholde et grøntmiljø for 
skolen (bevaring av myra) samt ha et område tilgjengelig for en evt utbygging av skolen i 
fremtiden. Utbygger vil bygge opp en skistrassé rundt myra, slik at skiløypa unngår overvann 
fra myra på vinteren. Søknad om spillemidler vil etter planen bli fremmet høsten 2017. 
Byggestart planlegges i 2018 og ferdigstillelse i løpet av 2019.  
 
Møte er gjennomført med TRYSILHUS, som en av våre sponsorer for å realisere 
aktivitetsparken på Ormåsen. Meget positiv dialog om  videre samarbeid.  
 
Ansvar: Finn Martin og Rune 
 
Sak 18/16 (inkl 02/17) Skøytebane nord 
Prosjektplan er under utarbeidelse, og når den er klar vil det bli fremmet søknad om 
sponsorer til både bålhytte og skøytepingviner. Enighet i grendeutvalget om innkjøp av 
«byggesett» for bålhytte, som settes opp på dugnad (kostnad ca kr 35 000,-) samt innkjøp av 
fire stk pingviner. OG vil invitere til dugnad for å få bålhytta på plass. Prosjektansvarlige vil 
gjennomføre møte med kommunens representant (Tom Olsen) om plassering tirsdag 15. 
august 2017. 
 
Ansvar: Joakim og Tommy  
 



 
Sak 06/17 Prosjekt «Treningspark for egenvektstrening» 
Treningsparkens plassering fremgår av planskisse for «Ormåsen aktivitetspark» og er 
plassert på grunn til Øvre Eiker kommune, som har godkjent prosjektet. Søknad om midler til 
Gjensidigestiftelsen fremmes innen 15. september 2017. OG vurderer å få med Vestfossen 
idrettsforening (VIF) som medsøker. I samarbeid med Øvre Eiker kommune ser OG også på 
andre muligheter til å få finansiert prosjektet. Møte med Mylna Sport er gjennomført, men 
ingen grunnlag klart til å kunne fremme et tilbud om treningspark.  
 
Ansvar: Finn Martin og Rune 
 
Sak 11/17 Prosjekt «Nye turstier» 
Kontakt etablert med Eiker O-lag om etablering av nye turstier (løpeløyper). Historikken bak 
tidligere løpeløyper ble presentert av leder. Saken følges opp, slik at forslag til nye løyper 
kan tegnes inn på kartet over «Ormåsen aktivitetspark» i løpet av høsten. 
 
Ansvar: Silje, Garth og Rune 
 
 
Tidligere saker: 
 
 
Sak 19/16 Ormåsen Barnefestival og Skaurockfestival 2017 
Status etter endt festival gis så snart OG har fått tilbakemelding fra Skaurock AS. Enighet i 
OG om at inntekter fra flaskepantingen (kr 1550,-) gis i gave til Ormåsen barnehage som 
«takk for lånet» av skileiken.  
 
Ansvar: Grete 
 
Sak 22/16  Trelavo i Ormåsen nordre  
I skogen oppe i nordre del av Ormåsen ble det i 1999 satt opp en trelavo av foreldre til elever 
på Ormåsen skole og gitt i gave til skolen. Lavoen ble bygd av foreldrene på 200 
dugnadstimer og ble mye brukt, for på begynnelsen av 2000-tallet fikk elevene på Ormåsen 
skole undervisning utendørs en gang i uka. Denne trelavoen har dessverre ikke blitt 
vedlikeholdt og er nå i en slik stand at det ikke er forsvarlig å oppholde seg i den. Ut fra et 
sikkerhetsperspektiv med helse, miljø og sikkerhet (HMS) i fokus, har OG rettet en 
anmodning til skolen, som eier av trelavoen, om at denne settes i stand, slik at den kan 
nyttes til det formål den var ment å dekke - et uteklasserom. Alternativt er å rive lavoen. 
 
Det er mange barn og unge som ferdes i området, og skogen brukes flittig. Til tross for dårlig 
tilstand, er også lavoen blitt hyppig brukt i helgene - noe etterlatt tomgods gir oss gode 
signaler på. For å ivareta sikkerheten omkring dette falleferdige bygget, må tiltak iverksettes 
så snart som mulig, slik at det ikke oppstår hendelser med fatale utfall med personell 
involvert. 
 
Ansvar: Grete 
 
Sak 25/16 Bygdekino på Ormåsen 
Gjennomgang av betingelser og forpliktelser for drift av bygdekino. Historikken for tidligere 
drift sjekkes opp mot Ormåsen skole og Øvre Eiker kommune, før endelig avgjørelse tas om 
videre drift eller ikke.  
 
Ansvar: Garth og Grete  
 
 



Sak 07/17 Trafikksikkerhetstiltak Ormåsen 2017 
Pga ferieavvikling hadde ingen fra kommunen anledning til å møte på grendeutvalgsmøtet. 
Informasjon pr mail fra Øvre Eiker kommune; 
 

 Skiltplan Ormåsen: På grunn av kapasitet (sykdom + manglende personell) er 
kommunen beklageligvis ganske forsinket med dette. Det blir gjennomført så snart de 
har kapasitet. 

 

 Hekker langs vei: Kommunen går ut med en generell oppfordring til 
vegetasjonsrydding før skolestart, men det er positivt at OG også fokuserer på det. 

 

 Offisiell åpning av Ormåsens nye sentralområde torsdag 24.08.17 kl 12.00. Dagen 
feires med utførende, brukere, bidragsytere og andre interesserte. Ordfører klipper 
snora, skolebarna kommer og det blir servert lette forfriskninger. 

 
 
 
 
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 6. september  
- Onsdag 4. oktober  
- Onsdag 1. november  
- Onsdag 6. desember  

 
 
 
Ormåsen, 13. august 2017 
Grete Thorsby/ Referent 


