
 
 
 
Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 1. november 2017 

 
 
Til stede:  Anders Kjøll, Finn-Martin Paulsen, Joakim Solum og Grete Thorsby  
 
Inviterte: Bjørn Steinar Andersen (Leder for forvalgning, drift og vedlikehold av bygg i Øvre 

Eiker kommune) og Gry Fredriksen (Idrettskonsulent Øvre Eiker kommune) 
 
Fravær: Rune Fredriksen, Tommy Karlsen, Per Gunnar Kristoffersen, Garth Sulc, Silje 

Lysaker Smeby, Dag Svartskuren og kommunenes representant Morten 
Lauvbu 

 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Informasjon fra Øvre Eiker kommune: 
Gry Fredriksen informerte om sin rolle og ansvarsområder som idrettskonsulent i Øvre Eiker 
kommune. Hun jobber tverrfaglig med fokus på planlegging innad i kommunen for idrett og 
fysisk aktivitet. Hun er kommunens representant i idrettsrådet samt saksbehandler ift 
spillemidler og ansvarlig for skiløypene i kommunen. Kommunal plan for idrett og fysisk 
aktivitet 2015-19, danner grunnlaget for arbeidet innenfor fagområdet i gitte perioden. Hun er 
en god samarbeidspartner for Ormåsen grendeutvalg ifm pågående prosjekter for Ormåsen 
aktivitetspark. 
 
Anlegg innenfor idrett og fysisk i Øvre Eiker kommune står på ulike lister for prioritering. For 
Ormåsen nevnes det spesielt; 

- Prioritert anleggsliste: Prioritert anleggsliste er en del av kommunal plan for idrett og 
fysisk aktivitet og beskriver handlingsplan for idrettsanlegg i planperioden. Anlegg 
som tas inn på prioritert liste skal være anlegg der det foreligger konkrete planer om 
realisering, eksempelvis kunstgressbane på Ormåsen – se sak 04/16.  

- Uprioritert liste: Her fremgår foreslåtte idrettsanlegg i planperioden. For Ormåsen 
fremgår minigolfbane, skøytebane og tennisbane. Dette er innspill gitt fra 
grendeutvalget på et tidlig tidspunkt og er ikke lenger saker som grendeutvalget 
jobber med. Skøytebane etableres på vinterstid på grusbanen i nordre, og den er nå 
under oppgradering ift bålhytte og skøytepingviner – se sak 18/16. Grendeutvalget 
har ikke nødvendige ressurser tilgjengelig for å ivareta vedlikeholdsoppfølging av 
minigolfbane og tennisbane, og disse aktivitetene tas av den uprioriterte listen.  

- Nærmiljøliste: Her fremgår «park for egenvektstrening» på Ormåsen – se sak 06/17. 
Etter tolkning fra Øvre Eiker kommune kan Ormåsen grendeutvalg stå på denne 

https://ovre-eiker.kommune.no/kultur/Idrett/PublishingImages/Sider/side/Kommunal%20plan%20for%20idrett%20og%20fysisk%20aktivitet%202015-2019.pdf
https://ovre-eiker.kommune.no/kultur/Idrett/PublishingImages/Sider/side/Kommunal%20plan%20for%20idrett%20og%20fysisk%20aktivitet%202015-2019.pdf


listen for søknad om spillemidler, som tildeles året etter at man har søkt og fått dette 
tildelt. Saken skal dog kvalitetssikres med fylkeskonsulenten ift definisjon velforening 
kontra grendeutvalg. Søknadsfrist for å søke om spillemidler er 15. januar 2017, og 
Gry vil støtte ift søknad om midler hvis aktuelt. Finansieringsplan må foreligge i den 
forbindelse og legges ved søknaden. 

 
Gry informerte videre om BUA i Øvre Eiker, som er en utlånssentral for barn, unge og 
familier i kommunen. Denne er tilknyttet biblioteket i Hokksund og du låner med lånekortet 
ditt. Normal lånetid er ei uke. I vintersesongen kan du låne utstyr som snowboard, 
langrennsski, alpinski, staver, støvler, skisko, skøyter, hjelmer og beskyttelsesutstyr. I 
sommersesongen kan du låne sykler, skateboard, sparkesykler, friluftsutstyr og mye mer. 
Ormåsen grendeutvalg vil publisere en sak på dette på vår internettside www.ormasen.no og 
Facebook. Selve bua står plassert på gamle tomta ved siden av Hokksund ungdomsskole, 
tvers over veien for biblioteket, og åpner 10. november 2017. 
 
Ormåsen Grendeutvalg benyttet anledningen til å gi våre innspill til uteplassen til Ormåsen 
skole, der lekeapparater er i forfall, det er manglende utstyr (eksempelvis husker) og 
vedlikehold (eksempelvis fotballnett, skjevt basketballstativ og kunstgress i ballbingen som 
ennå ikke er limt). Anbefaling fra kommunen om innkalling til en dugnad, der uteplassen 
gjennomgås og ved behov for økonomiske midler for innkjøp fremmes dette til Øvre Eiker 
kommune v/Bjørn Steinar Andersen. OG kontakter FAU, som bør tas saken videre. 
 
 
Ormåsen aktivitetspark: 
 
Sak 18/16 (inkl 02/17) Skøytebane nord 
Samtykke og signaturer fra nærmeste naboer til grusbanen er hentet inn for endelig 
plassering av bålhytta, som blir på midten av langsiden mot skogen. Fyllmasse (og graver) 
bestilles, slik at nødvendig planering er på plass før bålhytta settes opp. OG kaller inn til 
dugnad lørdag 25. november kl 1000 for oppsett av hytta. Snekkere inviteres spesielt. Egen 
sak publiseres på www.ormasen.no samt på vår FB side. 
 
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  
Når det er bestemt plassering av nye utkastposter til frisbeegolfbanen, sender OG anbefaling 
til Øvre Eiker kommune for flytting. Kommunene vil dekke utgiftene til flytting av to – 2 – 
utkastposter. Gry gir tilbakemelding om lokal frisbeegolfutøver, som kan være med på 
befaring av banen.   
 
Når ny bane er på plass, må det utformes nytt skilt. Ny plassering må også vurderes i den 
forbindelse. Innspill fremmes kommunen. 
 
Ansvar: Gry, Bjørn Steinar og Grete 
 
 
 
 
 
 
 

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


Tidligere saker: 
 
Sak 08/15 Lekeplasser 
 
Det var enighet i OG og blant representanter for lekeplassene om å prioritere de største 
lekeplassene i berørt område. Forslag om datoer for befaring av lekeplassene i regi av OG 
primo november fremmes utvalgsmedlemmene pr mail. Anbefaling vil deretter bli sendt frem 
til kommunen om hvilke lekeplasser som bør prioriteres. Helse, miljø og sikkerhet (HMS) vil 
bli vektlagt under befaring og anbefaling. 
 
Ansvar: Grete 
 
 
Sak 25/16 Bygdekino på Ormåsen 
Ormåsen grendeutvalg har fremdeles ikke fått svar fra kommunene hvorvidt drift av 
bygdekinoen vil medføre en kostnad for OG. Pr d d har ikke grendeutvalget ressurser 
tilgjengelig for drift av bygdekinoen, hvis ikke tilskudd gis av kommunen. Planlagte forestilling 
1. november ble kansellert pga sykdom hos bygdekino. Planlagte forestilling 29. november 
må dessverre kanselleres da ressursspørsmålet omkring driften fremdeles er uavklart.   
 
Ansvar: Morten  
 
 
Sak 04/17 Ormåsen flerbrukshus 
Ormåsen grendeutvalg har fått flere henvendelser vedrørende utlån av flerbrukshuset. Nytt 
reglement vedrørende utlån/utleie av kommunale bygg i Øvre Eiker er under utarbeidelse, og 
dette gjelder også Ormåsen flerbrukshus. 
 
Mvf 2018 legges det opp til at du selv kan leie via kommunens hjemmesider på internett, 
men frem til da må Øvre Eiker kommune kontaktes hvis du ønsker å leie flerbrukshuset. 
Kontaktperson er ansvarlig for utleie og kan gi nærmere opplysning og svare på spørsmål i 
forbindelse med utleie. 

- Kontaktperson Babak Safi, tlf 98486085 
- Pris kr 345,- pr time for hallen og kr 345,- pr time for bomberommet 

 
Kommunen sørger for forsikring av bygninger og utstyr som kommunen eier. Leietaker kan 
eventuelt bli pålagt å dekke kommunens egenandel ved skadeverk. For øvrig må leietaker 
selv besørge egen forsikring. 
 
Egen sak publiseres på www.ormasen.no samt på vår FB side. 
 
Saken avsluttes. 
 
 
Sak 05/17 Barnehage- og skoletilbud på Ormåsen i fremtiden 
Skriv vedrørende behov for flere barnehageplasser i takt med utbygging av Ormåsen er 
fremmet Øvre Eiker kommune.  
 
Ansvar: Grete 
 
 
 
 
 
 

http://www.ormasen.no/


Sak 07/17 Trafikksikkerhetstiltak Ormåsen 2017 
Ormåsen grendeutvalg har anmodet om at det settes opp et skilt ved innkjøringen til 
parkeringsplassen utenfor flerbrukshuset med følgende tekst: 
 
PARKERING FORBEHOLD FORELDRE MED TILKNYTNING TIL 
SMÅBARNSAVDELINGEN ORMÅSEN BARNEHAGE i tidsrommet kl 0645 – 1645.  
 
Øvrige henvises til parkeringsplass ved skolen. 
 
Øvre Eiker kommune v/Bjørn Steinar Andersen vil følge opp dette, slik at dette kommer på 
plass så snart som mulig. 
 
Ansvar: Bjørn Steinar og Grete 
 
 
Sak 13/17 Julegrantenning Ormåsen 2017 
Gjennomgang av forslag til ansvarsfordeling blant utvalgsmedlemmer OG. Neste 
utvalgsmøte vil også være et koordineringsmøte for arrangementet julegrantenning. 
 
Ansvar: Alle 
 
 
Neste møte: 
Onsdag 29. november 2017 kl 2000.  
 
 
 
Ormåsen, 4. november 2017 
Grete Thorsby/ Referent 


