
 
 
 
Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 11. oktober 2017 

 
 
Til stede:  Rune Fredriksen, Tommy Karlsen, Finn-Martin Paulsen, Silje Lysaker Smeby, 

Stian Svendsen (Ormåsen ungdomsklubb) og Grete Thorsby  
 
Inviterte: Henning Larsen (Skaurock AS), Marit Nyhus (kommunens representant vedr 

lekeplasser), Marit Bergene (representant lekeplass Alunveien), Sandra Klas 
(representant lekeplass Kvartsveien) og Mariann Schinnes Opitz (representant 
lekeplass Diorittveien) 

 
Fravær: Anders Kjøll, Per Gunnar Kristoffersen, Garth Sulc, Joakim Solum, Dag 

Svartskuren og kommunenes representant Morten Lauvbu 
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
 
Ormåsen aktivitetspark: 
 
 
Sak 18/16 (inkl 02/17) Skøytebane nord 
Bålhytte er bestilt og forskudd er betalt. Leveringstid 4-6 uker, slik at levering kan forventes 
levert uke 45-46. Prosjektansvarlige kontakter utbygger og andre entreprenører for 
fyllmasse. Det kalles inn til dugnad når byggesettet er ankommet.  
 
OG har penger på konto til å kjøpe pingviner og trenger ikke å vente på innbetalinger fra 
sponsorer. Skøytepingviner bestilles.  
 
Ansvar: Joakim og Tommy 
 
Sak 05/16 Ormåsen Frisbeegolfbane  
Plassering av frisbeegolfbane må vurderes på nytt, da planlagte utkastposter er i konflikt 
med lysløypa. Interessenter for frisbeegolfbanen kontaktes, slik at brukerne kan gi sine 
anbefalinger før endelig plassering bestemmes.  
 
Ansvar: Grete 
 
 



Sak 11/17 Prosjekt «Nye turstier» 
Forslag til nye løyper ble presentert av Silje etter oppfølgingsmøte med Eiker O-lag siden 
siste OG møte, der kart med de nye løypene er utarbeidet. Grunneierne må tilskrives, der 
OG anbefaler synlig merking av løyper. Rune følger opp dialogen med grunneierne. 
  
Ansvar: Silje og Rune 
 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 08/15 Lekeplasser 
Kommunenes representant, Marit Nyhus, orienterte om dagens status for lekeplassene som 
er eid av Eiker Eiendomsutvikling (EEU). De lekeplasser som er regulert felles privat i 
henhold til reguleringsplanen skal overføres fra Eiker Eiendomsutvikling AS til de som sogner 
til lekeplassen. Dette er i likhet med de små stikkveiene som tilsvarende er regulert felles 
privat, da de er blitt overført til de som har avkjørsel til dem. Det gjelder lekeplassene i 
Beversvingen, Haresvingen, Mårveien, Diorittveien, Tyttebærveien, Blåbærstien, Gaupefaret, 
Kvartsveien, Glimmerveien og Alunveien. Det ble også fremlagt rapport ifm årlig 
hovedettersyn av lekeplassutstyr gjennomført i 2014. På denne årskontrollen ble det 
avdekket mange feil på lekeapparatene, men dette er dessverre ikke fulgt opp. Midler er 
tilgjengelig for opprustning av lekeplassene hvis ønske om dette. 
 
Representanter for lekeplassene gav tilbakemeldinger om tilgrodde lekeplasser med ødelagt 
og falleferdig lekeplassutstyr. Det viser seg også at enkelte lekeplasser brukes av de 
nærmeste beboerne som avfallsdeponi for hageavfall og byggematerialer. Dette er ikke bra, 
og OG viser i den forbindelse til forurensningsloven § 28 som sier at det er straffbart å kaste 
hageavfall i naturen. Brudd på forurensningsloven kan medføre politianmeldelse, i tillegg til 
krav om fjerning av ulovlig dumpet avfall. Lekeplassene kan dermed ikke nyttes til det formål 
de er tiltenkt – nemlig et friareal for lek. 
 
Det var enighet i OG og blant representanter for lekeplassene om å prioritere de største 
lekeplassene i områdene nevnt overfor. OG vil gjennomføre en befaring av lekeplassene 
medio oktober, før anbefaling sendes frem til kommunen om hvilke lekeplasser som bør 
prioriteres. Lekeplassrepresentantene kontakter beboerne for sin lekeplass for å sjekke ut 
hvorvidt de ønsker å ha lekeplass i området, eller gjøre om dette til et felles grøntareal. Det 
ble også foreslått at området kan deles opp slik at beboerne får mulighet til å kjøpe en ekstra 
del til sin eiendom, men dette er en annen prosess som ikke tas videre i grendeutvalget.  
 
Ansvar: Alle 
 
Sak 16/16 Ormåsen ungdomsklubb 
Stian orienterte om status. Det har vært meget bra besøksantall de to gangene som 
ungdomsklubben har hatt åpent etter sommerferien, hhv 72 og 77 besøkende. Dessverre er 
det svært få voksne som melder seg som frivillige vakter, og dette er Ormåsen 
ungdomsklubb avhengige av for at klubben skal være åpen. For andre gang i 2017 vil derfor 
klubben ungdomsklubben holde stengt neste planlagte klubbkveld (fredag 13. oktober 2017). 
OG publiserer en sak om dette på www.ormasen.no samt på FB sidene, slik at 
«vaktbehovet» gjøres kjent. Videre vil OG også publisere informasjon om planlagte 
klubbkvelder for 2. halvår 2017. 
 
Nye fagkvelder er under planlegging, og dette vil bli publisert så snart det er klart.  
 
Ansvar: Stian og Tommy (publisering for OG) 
 
Sak 19/16  Ormåsen barnefestival og Skaurockfestival 

http://www.ormasen.no/


Skaurock AS v/Henning Larsen orienterte om status og mulige planer for ny festival på 
Ormåsen. Det har vært gjennomført to festivaler på Ormåsen (i 2016 og 2017). Målsetningen 
har vært å skape gode kulturopplevelser i naturskjønne omgivelser – og ikke minst sette 
Ormåsen på kartet. 2200 publikummere har besøkt Ormåsen over disse to årene og 99 % 
har en positiv opplevelse i tilknytning til dette (publikum og artister). Det har også vært en 
positiv utvikling for arrangørene, som fra å måtte trygle om artister til dagens situasjon hvor 
agentene kontakter Skaurock AS for å få spille. Øvrige festivalarrangører i Norge stiller 
spørsmål om hvordan dette er gjennomførbart med et så begrenset budsjett. Det er mye 
jobb, men Skaurock AS sitter igjen med et lite overskudd etter to år, og det er etter at alle 
parter har fått innfridd sine forpliktelser iht inngåtte avtaler. 
 
Til festivalen i 2017 kom ca 700 publikummere til barnefestivalen og ca 400 publikummere til 
Skaurockfestivalen. Omsetningen var omtrent den samme som i 2016. Skaurock AS retter 
en stor takk til alle sponsorer og frivillige som stilte opp denne lørdagen i juni. Dessverre var 
det særdeles dårlig oppmøte for dugnad blant beboerne på Ormåsen (med unntak av 
kakebaking og frivillige til barnefestivalen), men ved hjelp av familie og venner av 
arrangørene samt noen ivrige ildsjeler kom arrangementet vel i havn også i år. Det var for 
øvrig uheldig for årets festival at Hokksunddagene flyttet sitt arrangement til samme helg. 
 
Før Skaurock AS planlegger med en ny festival, ber de om en tilbakemelding fra 
innbyggerne på Ormåsen om hva de ønsker. Vil de at det skal være en festival i nærområdet 
– sommerfestival, barnefestival, snørockfestival etc? I samarbeid med Skaurock AS vil OG 
derfor gjennomføre en spørreundersøkelse. Basert på resultatene fra spørreundersøkelsen, 
vil det bli tatt en avgjørelse på hvorvidt det blir en ny festival på Ormåsen eller ikke i 2018. 
Egen sak om dette publiseres på www.ormasen.no samt våre FB sider. 
 
Ansvar: Tommy og Grete   
 
Sak 25/16 Bygdekino på Ormåsen 
Kommunen har ikke sagt opp avtalen med Bygdekino AS, som fremdeles planlegger med 
forestillinger på Ormåsen. OG har etterlyst avtalen samt mulige støtteordninger fra Øvre 
Eiker kommune, slik at betingelser og forpliktelse for drift kan gjennomgås før det tas en 
avgjørelse om videre drift. Dette må sjekkes opp av kommunens representant før forestilling 
medio november 2017. 
 
Ansvar: Morten  
 
Nye saker: 
Sak 12/17 Lysløyper på Ormåsen 
Silje refererte fra møte i Ormåsen lysløypekomite 20. september 2017. Ormåsen utbygging 
AS vil påkoste lys i den nye traséen. Planen er at dette skal være på plass før sesongen. 
Lysløypekomiteen ser også muligheter for et egnet sted for plassering av skyteskiver og 
strafferunde i forhold til mulig fremtid etablering av dette. Det stedet som er egnet er i foten 
av Gruveåsen. Lysløypekomiteen ber om å bli orientert, og evt gi uttale, om prosjekter i regi 
av OG som kan være i konflikt med lysløypa.  
 
Ansvar: Silje 
 
Sak 13/17 Julegrantenning Ormåsen 2017 
Det nærmer seg jul og tradisjonen tro inviterer grendeutvalget liten og stor til julegrantenning 
SØNDAG 3. desember 2017 kl 1700 – 1830. Det blir servering av julegløgg og pepperkaker, 
juleeventyr, sang og gang rundt juletreet. Vi har også invitert julenissen, så forhåpentligvis 
kommer han innom Ormåsen denne dagen. Vi møtes ved bålplassen ved Ormebolet 
barnehage. Forslag til ansvarsfordeling blant utvalgsmedlemmer OG sendes frem før neste 
møte.  

http://www.ormasen.no/


 
Ansvar: Grete 
 
 
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 1. november  
- Onsdag 6. desember  

 
 
 
Ormåsen, 11. oktober 2017 
Grete Thorsby/ Referent 


