
 
 
 
Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 6. september 2017 

 
 
Til stede:  Rune Fredriksen, Tommy Karlsen, Anders Kjøll, Per Gunnar Kristoffersen, 

Finn-Martin Paulsen, Silje Lysaker Smeby, Joakim Solum, Grete Thorsby og 
kommunenes representant Morten Lauvbu 

 
Fravær: Garth Sulc og Dag Svartskuren  
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
 
Ormåsen aktivitetspark: 
 
 
Sak 18/16 (inkl 02/17) Skøytebane nord 
Prosjektansvarlige har vært i møte med kommunen for en best mulig plassering av bålhytta, 
som vil bli bygd i det sørlige hjørnet av grusbanen (mot gang- og sykkelstien). Området eies 
av Gorud eiendomsutvikling, men OG har i mail datert 27. oktober 2016 fått tillatelse til å 
sette opp bålhytte fra grunneier, forutsatt at kommune eller naboer ikke har innsigelser. Det 
er behov for å kviste området hvor bålhytta skal plasseres, samt fyllmasse. Smedsrud 
kontaktes for fyllmasse, der tegninger over området vil bli presentert. Aktuell snekker for 
oppføring av bod i tilknytning har sagt seg villig til å gjøre dette, der OG avventer pristilbud. 
Bålhytte bestilles, og det kalles inn til dugnad når byggesettet er ankommet. OG jobber for å 
få dette på plass ila høsten før vinteren og skøytesesongen begynner. 
 
Ansvar: Joakim og Tommy 
 
Sak 05/16 Ormåsen Frisbeegolfbane  
Kart over forslag til nye utslagsposter fremmes til idrettsansvarlig i kommunen, som sørger 
for at banen flyttes. OG undersøker hvem gjør hva i den videre prosessen, hvis OG har 
aktuelle ansvarsoppgaver. Kommunen dekker kostnaden for flytting av postene 
(fundament/poster/ banekart) som en følge av bygging av NFO bygg midt i eksisterende 
frisbeegolfbane.  
 
Oversiktskartet over Ormåsen aktivitetspark oppdateres med den nye informasjonen. 
 
Ansvar: Grete 



 
Sak 06/17 Prosjekt «Treningspark for egenvektstrening» 
Søknad om sponsormidler fremmet til Sparebankstiftelsen (DNB) innen 1. september 2017. 
Idrettsansvarlig i Øvre Eiker kommune jobber parallelt med alternativ løsning for finansiering 
av prosjektet. 
 
Ansvar: Finn Martin og Rune 
 
Sak 11/17 Prosjekt «Nye turstier» 
Prosjektsvarlig har hatt et meget positivt møte med Eiker O-lag v/Karl Aksel Berlin. O-laget 
støtter med etablering til nye løyper, men har ikke ressurser til å være ansvarlig alene. Det 
anbefales å «ruste opp» to av de gamle løypene (3 km og 5 km), med enkelte justeringer slik 
at de går utenom B6 og B7. Start for begge løypene legges til butikken. Før prosjektet 
iverksettes må alle grunneiere tilskrives der OG søker om å legge traséene over deres 
eiendom. Merking av løypene må være midlertidige, dvs malte påler som settes ned da 
maling på trær og steiner ikke skal forekomme (tidligere avtale med grunneierne for de 
tidligere traséene). Det er også fremmet forslag fra Eiker O-lag om GPS tracking av løypene, 
slik at dette kan gjøres tilgjengelig på internett – et forslag som støttes av OG. 
 
Grete støtter i arbeidet med å tilskrive grunneierne. Kart over forslag til de nye løypene må 
fremskaffes. 
 
Ansvar: Silje, Garth og Rune 
 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 08/15 Lekeplasser 
Kommunen skal ta over friområdene/lekeplassene der områdene ikke er regulert som en del 
av beboernes eiendom. Kommunen ønsker videre en dialog med beboerne om hvorvidt de 
ønsker å beholde lekeplassene i sitt nærområde, om den skal settes i stand, for så at 
beboerne overtar vedlikeholdsansvaret.  
 
Dette i tråd med lekeplassene på nordre Ormåsen, der lekeplassene er tinglyst som en del 
av eiendommene. I den forbindelse har kommunen bedt om bistand fra OG om å etablere 
representant for hver lekeplass på Ormåsen, slik at man kan ha en god dialog mellom 
partene i den videre prosessen med lekeplassene i Beversvingen, Haresvingen, Mårveien, 
Diorittveien, Tyttebærveien, Blåbærstien, Gaupefaret, Kvartsveien, Glimmerveien og 
Allumveien.  Foreløpig har kun representanter for Kvartsveien og Diorittveien meldt seg. 
Medlemmer i OG jobber aktivt frem til neste møte med å få tak i representanter for de øvrige 
plassene. 
 
Representanter for lekeplassene vil få invitasjon til neste møte i grendeutvalget, der Marit 
Nyhus fra Øvre Eiker kommune vil orientere om «veien videre». Kommunens representant er 
behjelpelig med å fremskaffe kart over lekeplassene. 
 
Ansvar: Alle 
 
Sak 06/16 Profilering av Ormåsen – «stedet i det grønne» 
Sponsormidler pålydende kr 35 000,- er gitt ifm informasjonsskilt, som vil bli satt opp i 
nærheten av butikken. På skiltene vil det bli informasjon om Ormåsen aktivitetspark, 
kulturminner og historie, rekreasjonsmuligheter (bade/fiske/jakt), lysløype og turløyper. 
Kommunens representant sjekker ut gjeldende avtale for «Rådhusets 
informasjonssystemer» og hvorvidt kommunen kan gjøre anskaffelsen for OG. 



Grendeutvalget ber også om tilbakemelding på skiltenes størrelse slik at OG og deres 
samarbeidspartnere kan begynne arbeidet med utforming av innhold (tekst, bilder og kart). 
 
Ansvar: Morten og Grete 
 
Sak 16/16 Ormåsen ungdomsklubb 
Presentasjon av serviceerklæringi for ungdomsklubben, etter enighet om at klubben ikke skal 
ha egne statuetter så lenge de er underlagt Ormåsen grendeutvalg. 
 
Ansvar: Grete 
 
Sak 22/16  Trelavo i Ormåsen nordre  
Ormåsen skole har bestemt seg for å rive lavoen og bygge gapahuk istedenfor, da de ønsker 
å fortsette å bruke området som uteklasserom. Informasjon publiseres på www.ormasen.no.  
 
Saken avsluttes. 
 
Ansvar: Grete og Tommy 
 
Sak 25/16 Bygdekino på Ormåsen 
Kommunens representant sjekker ut mulige støtteordninger fra Øvre Eiker kommune for 
videre drift av bygdekinoen. 
 
Ansvar: Morten  
 
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. Retningslinjer for utlån 
flerbrukshuset er under revisjon, der OG vil gi sine innspill til hvordan dette bør gjøres på en 
best mulig måte – for både kommunen og beboerne på Ormåsen. Målet er å kunne bruke 
huset mest mulig. OG har fremskaffet treningsplanii for skoleåret 2017/18, der det fremgår 
hvem som benytter flerbrukshallen etter endt arbeids- og skoletid. Planen gjøres tilgjengelig 
på www.ormasen.no.  
 
Ansvar: Grete og Tommy 
 
Sak 05/17  Barnehage- og skoletilbud på Ormåsen i fremtiden 
OG har satt fokus på barnehage- og skoletilbud som en følge av pågående og fremtidig 
utbygging av Ormåsen. Barnehagen har allerede nådd sitt maksimale, og skolen er på god 
vei etter. OG vil fremme en sak til kommunen, der vi ber om dialog med barnehageansvarlig 
for planer om fremtiden. 
 
Ansvar: Grete 
 
Sak 07/17 Trafikksikkerhetstiltak Ormåsen 2017 
Følgende status ble gitt av kommunens representant: 
 
Skiltplan: 
Planen er forsinket pga sykdom, men vil bli satt opp så snart som mulig. Analyse av 
fartsmåling som ble satt opp ifm ny skiltplan sendes frem til OG i egen mail. 
 
Parkering utenfor flerbrukshallen: 
Anbefaling om utarbeidelse av skilt som skal settes opp i tilknytning til parkeringsplassen 
utenfor flerbrukshallen med teksten «Parkering forbehold foreldre som har tilknytning til 

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


småbarnsavdelingene ved Ormåsen barnehage». Driftsansvarlig for bygg i kommunen 
kontaktes. 
 
Ansvar: Grete 
 
Kjøreplan: 
Forslag fra OG om å utarbeide og publisere kjøre- og parkeringsplan for området utenfor 
skole og flerbrukshallen – how to drive and how to park – da det viser seg at flere ikke følger 
oppsatte skilt og trafikkmerking. Vi må hjelpe hverandre, da vi har ingen å miste! Planen 
publiseres på www.ormasen.no.  
 
Ansvar: Grete og Tommy 
 
Fotgjengerovergang (og skilt) fra Jungerveien til butikken: 
Overgang er i planene til kommunen, men det kan være at butikken åpner før fotgjengerfelt 
er klart. For skolen, som har uteklasserom for de minste i skogen bak skolen, er det 
særdeles viktig å få dette på plass så snart som mulig. 
 
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 4. oktober  
- Onsdag 1. november  
- Onsdag 6. desember  

 
 
 
Ormåsen, 11. september 2017 
Grete Thorsby/ Referent 
                                                           
 
VEDLEGG: 
i
 Serviceerklæring for Ormåsen Ungdomsklubb 
ii
 Treningsplan skoleåret 2017/18 – Ormåsen flerbrukshus 

http://www.ormasen.no/

