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Sak 07/2015 (inkl sak 07/2017) Veisituasjonen på Ormåsen 

Ormåsen grendeutvalg (omtales som OG i resten av dokumentet) har fulgt opp den helhetlige 
planen for området for perioden 2016-17, som har omfattet  

- trafikksikkerhetstiltak ved skolen: etablering av hente-/bringeplass, gang- og sykkelveier og 
trygge kryssløsninger, separering av kjørende og gående.  

- utvidelse og flytting av skolens parkeringsplass for å øke kapasiteten og frigjøre plass til 
trafikksikkerhetstiltakene  

- opprusting av kollektivknutepunktet med trygge løsninger for gangtrafikken til og fra  
- utbedring av kryssløsninger med Jungerveien og Ormåsenveien 

 

Offisiell åpning av Ormåsens nye sentralområde var torsdag 24. august 2017. Dagen ble feiret med 
utførende, brukere, bidragsytere og andre interesserte. Ordfører klippet snora, skolebarna kom og 
det ble servert lette forfriskninger. OG var representert ved leder grendeutvalget. 

Skiltplan 

Skiltplan har latt vente på seg av ulike årsaker (sykdom og forsinkelser ved levering). De siste skiltene 
er fremdeles ikke på plass, men vil bli prioritert så snart snøen forsvinner våren 2018. Når skiltplan er 
ferdig, må det gjennomføres en egen informasjonskampanje for barn og foreldre på Ormåsen skole 
og Ormåsen barnehage. 

Alle som ferdes i trafikken på Ormåsen oppfordres til å følge gitte trafikkskilt– både som sjåfør og 
som myk trafikant – slik at sikkerheten til den enkelte blir ivaretatt når vi ferdes langs veien. 

Kjøre- og parkeringsplan Ormåsen skole 

Da de nye kjøre- og parkeringsforholdene ved parkeringsplassen (utenfor flerbrukshallen og ved 
skolen) samt kiss’n’ride området var klart, erfarte Ormåsen Grendeutvalg at det var et behov for en 
egen kjøre- og parkeringsanvisning etter flere tilbakemeldinger fra beboere på Ormåsen. Kjøre- og 
parkeringsanvisning ble utarbeidet og publisert på www.ormasen.no, på Facebooksiden til 
grendeutvalget og i OG Kvartalsnytt nr 3/2017.  

Det er også bestilt et ekstra skilt, som skal settes opp i tilknytning til parkeringsplassen utenfor 
flerbrukshallen, der det fremgår at parkering er forbeholdt foreldre til barn på småbarnsavdelingen 
Ormåsen barnehage (Bjørnehiet og Harestua). Skiltet vil bli levert av Øvre Eiker kommune våren 
2018. 

PARKERING FORBEHOLD FORELDRE MED TILKNYTNING TIL SMÅBARNSAVDELINGEN 
ORMÅSEN BARNEHAGE i tidsrommet kl 0645 – 1645.  

 

Overholdelse av fartsgrenser 

Det påpekes fra OG at Jungerveien har blitt meget bra, med oppmerking og sikring. Det presiseres 
dog at fartsgrensen på Jungerveien er 60 km/t og OG har jobbet med et holdningsskapende arbeid 
blant beboere på Ormåsen med å få ned farten. I gjennomsnitt er farten mye høyere enn fastsatt 
fartsgrense, og det setter spesielt de myke trafikantene i fare. Dette er en sak som mange engasjerer 
seg i og OG utgav egen «poster» sammen med OG Kvartalsnytt nr 1/2017 som et tiltak for å redusere 
hastigheten på kjøretøy, med fokus på sikkerhet og ivaretakelse av våre beboere med overskriften 
«Vi har ingen å miste». 

OG har også mottatt bekymringsmeldinger fra beboere i Alunveien, der de opplever at bussen har 
altfor høy hastighet ned bakken før bommen. Fartsgrensen er 30 km/t. OG har vært i dialog med 
Nettbuss flere ganger i denne saken. De forteller at i sine busser har de et system som heter «Eco 
Safe» som «overvåker» hastighet og bevegelser samt GPS posisjoner. De fleste avganger i november 
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og desember måned er gjennomgått med sjåførers tillatelse, og det er ikke funnet avvik på hastighet 
i Ormåsen. Nettbuss har også avholdt et sjåførmøte, der alle sjåfører er oppmerksom på at de må 
overholde hastigheten. Nettbuss har i tillegg tilbudt OG en «befaring» med dere hvor de kan ta med 
en buss til «demonstrasjon». Bussjåfører er også observert i Ormåsenbakken (Jungerveien) med bruk 
av mobil (håndholdt). Dette er også meldt fra om fra OG til Nettbuss, som presiserer at de har null 
toleranse på dette.  

Trafikksikkerhetstiltak 

OG og Øvre Eiker kommune har hatt meget god dialog vedrørende trafikksikkerhet på Ormåsen i 
2017. Dette arbeidet fortsetter. Forslag til trafikksikkerhetstiltak som ble sendt frem fra OG i 2016/17 
og som ikke er fulgt opp, vil bli gjennomgått på nytt i 2018 (se møtereferat datert 7. februar 2017). 
Grendeutvalget er i den forbindelse anmodet om å samle erfaringer om de nye 
trafikksikkerhetstiltakene og gi tilbakemelding om evt behov for endringer.  

Øvrige tiltak som har vært og er i fokus: 

 Hekker langs vei: Kommunen går hvert år ut med en generell oppfordring til 
vegetasjonsrydding før skolestart. OG har også fokusert på dette i 2017 og tilskrevet aktuelle 
eiere av hekker hvor dette går utover Ormåsenveien med anmodning om 
vegetasjonsrydding.  
 

 Fotgjengerovergang (og skilt) fra Jungerveien til butikken: Overgang er i planene til 
kommunen. 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. 

 Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, trygt lokalmiljø, mindre skader 
og fornøyde innbyggere. Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhets-arbeidet. Som 
veieier, barnehage – og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for 
beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. 
Kommunestyret i Øvre Eiker kommune har bestemt at Øvre Eiker skal gjennomføre 
sertifisering for å bli en trafikksikker kommune. Dette er et samarbeid med Trygg Trafikk, 
der også egne holdningskampanjer for skole og barnehage vil bli gjennomført i 2018. 
Ormåsen er et av stedene hvor trafikksikkerhet har vært i fokus siste arbeidsår for OG og er 
et av stedene som kommunen vil fokusere på i 2018 ifm sertifiseringen. Saken vil bli 
nærmere omtalt på årsmøte 7. mars 2018.  
 

Sak 07/2015 og 07/2017 overføres til sak 01/2018 for neste arbeidsår. 

Sak 08/2015 Lekeplasser  

Lekeplasser på Ormåsen som er regulert felles privat i henhold til reguleringsplanen, er planlagt 
overført fra Eiker Eiendomsutvikling AS (EEU) 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. Berørte lekeplasser på Ormåsen er i Beversvingen, Haresvingen, Mårveien, 
Diorittveien, Tyttebærveien, Blåbærstien, Gaupefaret, Kvartsveien, Glimmerveien og Alunveien.  

Ormåsen grendeutvalg gav sin anbefaling pr skriv til Øvre Eiker kommune datert 10. desember 2017 
om hvilke lekeplasser som bør prioriteres og utbedres, og hvilke som bør planeres ut og derav gjøres 
om til grøntareal. Dette ble gjort etter gjennomført befaring av berørte lekeplasser, samt i dialog 
med representanter for lekeplassene, der de har gitt tilbakemelding om hva som er ønsket av naboer 
til tilstøtende lekeplass. Det er enighet om å prioritere de største lekeplassene. 
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Ormåsen grendeutvalg har anbefalt at følgende lekeplasser 

 prioriteres og oppgraderes; 
1. Lekeplass nr 11 – ALUNVEIEN 
2. Lekeplass nr 1  – BEVERSVINGEN 
3. Lekeplass nr 6 – TYTTEBÆRVEIEN 
4. Lekeplass nr 7 – BLÅBÆRSTIEN 
5. Lekeplass nr 8  – GAUPEFARET  

 

 ryddes, planeres og gjøres om til felles grøntareal/naturområde; 
1. Lekeplass nr 9 – KVARTSVEIEN 
2. Lekeplass nr 3  – HARESVINGEN 
3. Lekeplass nr 4  – MÅRVEIEN   

 

 beholdes som de er som felles grøntareal/naturområde; 
1. Lekeplass nr 2 – BEVERSVINGEN  
2. Lekeplass nr 10 – KVARTSVEIEN/GLIMMERVEIEN 
3. Lekeplass nr 5  – DIORITTVEIEN  

  

Detaljer om den enkelte lekeplass fremgår av statusrapporten (tilgjengelig på www.ormasen.no). 
Målsettingen bør være at oppgradering og planering gjøres i løpet av 2. kvartal 2018, slik at dette er i 
orden til sommeren 2018. Saken følges videre opp i arbeidsåret 2018-19. 

Sak 02/2016 Midler OG øremerket inkluderingstiltak 

Bevilgning fra kommunen til OG for 2017 var kr 20 000,-. Deler av dette beløpet er øremerket 
inkluderingstiltak for nye beboere på Ormåsen. Årets midler ble brukt ifm årsmøtet i mars 2017, der 
OG informerte om grendeutvalget sitt virke og hvilke muligheter som finnes av aktiviteter i 
nærområdet. Ormåsen som «stedet i det grønne» var sentralt. Deler av tildelte midler ble også nyttet 
ifm julegrantenning (sak 13/2017).  

Sak 03/2016 Kvartalsnytt OG 

Ormåsen grendeutvalg har utgitt fire utgaver av kvartalsnytt OG i løpet av 2017. Målet har vært å gi 
de siste oppdateringene til beboerne på Ormåsen om hva grendeutvalget jobber med. For OG er det 
viktig at beboerne på Ormåsen informeres om aktuelle saker fra stedet der de bor. Leder OG 
ansvarlig for utarbeidelse og informasjon, som distribueres i slutten av hvert kvartal. Kvartalsnytt 
trykkes opp hos Øvre Eiker kommune, og utvalgsmedlemmer sørger for distribusjon til beboerne på 
Ormåsen. 

Saken følges videre opp i arbeidsåret 2018-19. 

Sak 04/2016 Ormåsen aktivitetspark – Kunstgressbane 

Det er jobbet med «prosjekt kunstgressbane» gjennom hele arbeidsåret. Bakgrunn for prosjektet er 
ønsket om flere lokale aktivitetstilbud til barn og unge, der Ormåsen som tettsted vokser og man 
trenger arealer for økt aktivitet. I tillegg vil et slikt anlegg være et viktig samlingspunkt for utøvere 
(idrett og mosjonister) i alle aldre. Prosjektet vil også medføre flerbruksfordeler med Eiker Ski, Eiker 
O-lag og andre organisasjoner og idrettslag.  

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. 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 skitrasé rundt myra, slik at skiløypa 
unngår overvann fra myra på vinteren. For en fullstendig finansering av prosjektet, ble søknad om 
spillemidler fremmet høsten 2017 i samarbeid med idrettskonsulent Gry N. Fredriksen i Øvre Eiker 
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kommune. Det ble også søkt om sponsormidler fra Trysilhus til prosjektet, der Trysilhus sponser med 
kr 76 000,-. Byggestart planlegges i 2018 for ferdigstillelse senest innen 2019.  

Saken følges videre opp i arbeidsåret 2018-19. 

Sak 05/2016 Ormåsen aktivitetspark – Frisbeegolfbane 

Frisbeegolfbanen på Ormåsen har vært midlertidig stengt det siste året, med bakgrunn i at inntil tre 
utkastposter må flyttes av sikkerhetsmessige grunner, fordi Ormåsen naturfritidsordning (NFO) er 
bygd midt eksisterende bane. Det er avklart at kommunen dekker kostnaden for flytting av postene 
(fundament/poster/banekart). Grendeutvalget vil jobbe videre, i samarbeid med idrettskonsulent i 
Øvre Eiker kommune, med flytting av banen, der kunstgressbanens plassering (sak 04/16) og den nye 
skitraseen på myra, vil avgjøre hvor de nye utkastfeltene skal være. Enighet om at egne ressurser 
brukes i samarbeid med aktive utøvere i det videre arbeidet (erstatte det som er ødelagt = fjerning av 
eksisterende utkastfelt, bygging av nye utkastfelt, informasjonsskilt etc).  

Ormåsen frisbeegolfbane tegnes inn på plankartet over Ormåsen aktivitetspark. Saken følges videre 
opp i arbeidsåret 2018-19. 

Sak 06/2016 Profilering av Ormåsen – «stedet i det grønne» 

Informasjon om «stedet i det grønne» skal gjøres tilgjengelig, der Ormåsen og stedets muligheter 
innenfor trening og rekreasjon, jakt og fiske samt kulturminner og historie fremheves. Det er i løpet 
av arbeidsåret avholdt møte i prosjektgruppen, der representanter fra historielaget i Eiker og 
Ormåsen Utbygging deltok. Informasjonsskilt er planlagt satt opp i tilknytning til butikken (REMA 
1000). Prosjektet har en kostnadsramme på kr 30 000,- der det er søkt om sponsormidler. I den 
forbindelse er kr 35 000,- gitt fra Ormåsen Utbygging, Kulturminnerådet i Øvre Eiker kommune og 
REMA 1000 Ormåsen. OG nytter avtalen som Øvre Eiker kommune har med «Rådhusets 
informasjonssystemer» for informasjonsskilt.  

Tekst og bilder som grendeutvalget ønsker skal fremgå av informasjonsskiltene er fremmet til 
skiltprodusent. Skilt forventes å være på plass i løpet av 2. kvartal 2018. Saken følges videre opp i 
arbeidsåret 2018-19. 

Sak 07/2016 Tømming av hageavfall i nærområdet 

Skilt om «avfallstømming forbudt» er klart og settes opp der det tømmes mest og er mest 
skjemmende (gangstikrysset før gressbanen på Grøtterud). Øvre Eiker kommune skulle ha satt opp 
dette innen sommeren 2017, vil bli prioritert så snart snøen forsvinner våren 2018. 

Sak 10/2016 Snøproduksjon på Ormåsen 

Testproduksjon av snø ble gjennomført på Ormåsen (Skarratangen og i skileiken) 12-14 januar 2017. 
Det ble produsert nok snø til at 1,5 km skitrasé var tilgjengelig for de skiinteresserte. I en heller 
snøfattig vinter, var snøproduksjon i regi av Øvre Eiker Ski tatt meget godt i mot og grendeutvalget 
støttet med informasjon ut til beboere på Ormåsen. 

Sak 12/2016 Økning i antall flytimer (Drammen flyklubb) 

Drammen flyklubb søkte medio mai 2017 om å fornye konsesjonen for driften av Hokksund flyplass. 
OG har tidligere diskutert saken og det var enighet om at grendeutvalget skulle gi sine innspill. Dette 
med bakgrunn tidligere uttalelser om økt aktivitet over Ormåsen, der foretrukne ruter for inn- og 
utflygning var foreslått over vårt område og det kan få betydning for beboernes helse og sikkerhet, 
samt vårt miljø. 

OG gav sine høringsinnspill i skriv datert 2. mai 2017 ifm søknad fra Drammen flyklubb om fornyelse 
av konsesjon for å drive og inneha Hokksund flyplass, der spesielt åpningstider, antall stengte dager, 
inn- og utflygningsrute samt antall bevegelser ble trukket frem.  
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Sak 16/2016 Ormåsen Ungdomsklubb 

Ormåsen ungdomsklubb er underlagt Ormåsen Grendeutvalg og følger utvalgets statuetter. Egen 
serviceerklæring (vedlegg) for Ormåsen ungdomsklubb ble utarbeidet sommeren 2017. 

OG arrangerer ungdomsklubb for 7-10 trinn i bomberommet i flerbrukshallen på Ormåsen annenhver 
fredag i oddetallsuker kl 1830-2200. Stian Svendsen og Stephan Skyba ivrer for at klubben på 
Ormåsen skal kunne holde åpent. Det har vært et snitt på 70 ungdommer høsten 2017, og klubben er 
et meget populært tilbud blant ungdommen. Da er det både skuffende og trist at det ikke er flere 
voksne som kan hjelpe til med og opprettholde dette tilbudet til ungdommen i nærmiljøet. OG og 
ungdomsklubben er fullstendig avhengig av hjelp/dugnadsånd/ frivillighet for å kunne holde dette 
tilbudet gående. Hvis ikke det melder seg nok antall voksne som vakter til klubbkveldene, kan det bli 
slutt på tilbudet. 
 
I 2017 ble det gjennomført 18 klubbkvelder. To ganger har grendeutvalget sett se nødt til å 
kansellere klubbkvelder på grunn av for få voksne som frivillige vakter. 

Sak 17/2016 Media og publisering 

I løpet av arbeidsåret 2017/18 har OG publisert 25 saker på www.ormasen.no samt på vår Facebook 
side. I tillegg har pågående prosjekter til OG blitt omtalt i Bygdeposten (21. desember 2017) og 
Eikerbladet (19. desember 2017). 

Sak 18/2016 Bålhytte ved grusbanen 

Grusbanen før nordre Ormåsen nyttes som skøytebane om vinteren. Området eies av Gorud 
eiendomsutvikling, men OG fikk i mail datert 27. oktober 2016 tillatelse til å sette opp bålhytte fra 
grunneier, forutsatt at kommune eller naboer ikke har innsigelser. Bålhytte ble satt opp i tilknytning 
til banen senhøsten 2017, etter at plassering var avklart med kommune og nærmeste naboer, slik at 
man kan varme seg og ha en hyggelig vinteraktivitet i nærområdet. Dessverre ble bålhytta vært 
utsatt for skader og hærverk i januar 2018. Som en følge av dette, er «hytteregler» utformet og satt 
opp i hytta. Informasjon er også formidlet ut til beboerne via internett (www.ormasen.no og FB) og 
OG Kvartalsnytt nr 4/2017. 

OG vil invitere til offisiell åpning av bålhytta medio 1. kvartal 2018. Spesielt nye beboere på Ormåsen 
oppfordres til å møte, der OG også vil informere om sitt virke. 

Sak 19/2016 Ormåsen Barnefestival og Skaurockfestival 2017 

Lørdag 17. juni 2017 var det moro på skauen for både liten og stor på Ormåsen, da det var duket for 
Ormåsen barnefestival og Skaurockfestival 2017 i regi av Skaurock AS. OG bidro med markedsføring, 
billettsalg og frivillige til festivalorganisasjonen (der dugnadsånden stod i fokus). Til barnefestivalen 
stilte seks funksjonærer og 15 kakebakere, mens kun en hadde meldt seg som funksjonær til 
Skaurockfestival 2017. En evaluering av festivalen ble gjennomført i etterkant av arrangør, som 
ønsket å sette Ormåsen på kartet.  

Enighet i OG om at inntekter fra flaskepantingen (kr 1 500,-) skulle gis i gave til Ormåsen barnehage 
som «takk for lånet» av skileiken. Det ble i den forbindelse kjøpt inn utstyr til barnehagen iht 
innmeldt ønske. 

Sak 22/2016 Oppgradering av trelavo 

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, rettet grendeutvalget en anmodning til skolen høsten 2017, som eier av trelavoen, om at 

http://www.ormasen.no/
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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 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. Saken er overført Ormåsen skole og 
FAU, som har bestemt seg for å rive lavoen og bygge gapahuk istedenfor, da de ønsker å fortsette å 
bruke området som uteklasserom.  

Sak 25/2016 Bygdekino Ormåsen 

I løpet av 2017 har det vært 9 filmvisninger (to forestillinger pr gang) på Ormåsen. Forestilling i 
oktober 2017 ble kansellert av kommunen etter anmodning fra OG og forestilling i november 2017 
ble kansellert pga sykdom hos Bygdekino AS. 

Etter at 5. trinn ved Ormåsen skole trakk seg ut av driften etter 2. kvartal 2017, har ikke bygdekino 
vært et tilbud på Ormåsen. Tilskuddet fra Øvre Eiker kommune bortfalt november 2017 for drift av 
bygdekino på Ormåsen. På samme tidspunkt ble avtalen mellom Bygdekino og Øver Eiker kommune 
sagt opp, og OG ble oppfordret til å stå for driften selv. FAU ble kontaktet i februar 2017 for mulighet 
til å være med å drifte bygdekino videre, men de var ikke interessert i dette. 

Grendeutvalget har gjennomført en spørreundersøkelse, primært blant foreldre på Ormåsen 
barnehage og Ormåsen skole, for å undersøke interessen for hvorvidt tilbudet bør opprettholdes 
eller ikke. 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.  

Dette har gitt 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. Avgjørelse for evt 
videre drift tas på utvalgsmøte i april.  

Sak 01/2017  Butikk på Ormåsen 

REMA 1000 åpnet dagligvarebutikk på Ormåsen i november 2017.  Butikk på Ormåsen har vært et 
etterlengtet ønske fra beboerne på Ormåsen. Takket være utbygging av Ormåsen, en pågående 
kjøpmann og ivrige beboere gjorde sitt til at butikk ble en realitet i 2017. Det er arkitektselskapet 
Snøhetta som har tegnet den nye 1200 kvm butikken for REMA 1000, og investorene var fra Ormåsen 
Utvikling AS. 

Sak 02/2017 Skøytepingviner til skøytebanen 

Bestilling og innkjøp av skøytepingviner gikk i orden januar 2018, slik at barna kan lære seg å gå på 
skøyter og ha det gøy på isen. Istedenfor bruskasse som «støtte», er en skøytepingvin stabil og trygg, 
og hjelper til med å gi riktig skøytestilling- og teknikk. Pingvinene er sponset av Canon Business 
Center Buskerud i Drammen, Westad Industri AS, Eltek i Drammen og Mylna Sport AS i Mjøndalen. 
Det ble også kjøpt inn egen isskrape for å klargjøre isen for bruk, og denne er sponset av Dulram AS i 
Drammen. 

To av skøytepingvinene har flyttet inn i Ormebolet barnehage og nyttes av barnehagen på dagtid. 
Utenfor normal arbeidstid i barnehagen (kveldstid og helg) er skøytepingvinene tilgjengelig for utlån 
til beboere på Ormåsen – dvs foreldre/foresatte til aktuell målgruppe. De to siste pingvinene er 
tilgjengelig hos utvalgsmedlemmer i Ormåsen grendeutvalg for utlån. Eget utlånsreglement er 
utarbeidet, der pingvinene signeres ut ved utlån. Informasjon er publisert på www.ormasen.no.  

http://www.ormasen.no/


Årsberetning for Ormåsen Grendeutvalg – 2017/18 

Sak 03/2017  Bruksendring av Ormåsen kiosk til boligformål 

Grendeutvalget mottok siste arbeidsår saksdokumenter for bruksendring av Ormåsen kiosk (1. 
etasje) til boligformål. Saken ble fremmet fra eier til Øvre Eiker kommune. OG så ingen andre 
alternativer, siden bygget ikke vil bli videreført som næringsvirksomhet.  

Sak 04/2017 Medvirkning og samskapning (Øvre Eiker kommune) 

Det vises til skriv fra Øvre Eiker kommune (ref 2017/188-1940/2017) vedrørende utarbeidelse av 
egen strategi for medvirkning og samskapning. Målet er at kommunen skal bli enda bedre på å skape 
ting sammen med innbyggerne, og på å ta folk med på råd. I den forbindelse gjennomførte 
seksjonsleder for kultur og livskraft, Christer Best Gulbrandsen, et gruppeintervju med OG for å bli 
bedre kjent med vårt virke, engasjement, handlingsplan, samarbeidspartnere og arbeidsmetodikk. 
Øvre grendeutvalg i kommunene ble også intervjuet. På bakgrunn av gjennomførte intervju i ulike 
råd og utvalg, ble det utarbeidet et «kunnskapsgrunnlag» i begynnelsen av mars. 
Medvirkningsstrategien til Øvre Eiker kommune var klar i løpet av 4. kvartal 2017. 

Sak 05/2017 Ormåsen flerbrukshus 

Det har vært mange henvendelser i løpet av arbeidsåret til OG vedrøende utlån av flerbrukshallen. 
Det er Øvre Eiker kommune som forvalter Ormåsen flerbrukshus som har status som «samfunnshus» 
i anleggsoversikten til Øvre Eiker kommune. Skolen er en bruker av flerbrukshuset, i likhet med 
barnehagen, grendeutvalget, ungdomsklubben, beboere etc. Leder for forvaltning, drift og 
vedlikehold av bygg i Øvre Eiker kommune samt renholderne er Bjørn Steinar Andersen. Vaktmester 
ved Ormåsen skole (Roger Olsen) har ansvar for daglig drift og vedlikehold av ventilasjon, strøm og 
varme, samt vedlikehold og oppussing av de kommunale byggene. I samarbeid med vaktmester har 
OG fremskaffet treningstider for idrettslag og øvrige som benytter flerbrukshallen etter endt arbeids- 
og skoletid og gjort en aktivitetsoversikt for Ormåsen flerbrukshus tilgjengelig på www.ormasen.no.  

Rutiner for utlån av flerbrukshallen er gjort kjent på www.ormasen.no. 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 den enkelte kan leie via kommunens hjemmesider på 
internett, men frem til da må Øvre Eiker kommune kontaktes hvis man 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. 

Sak 06/2017  Barnehage- og skoletilbud på Ormåsen i fremtiden 

Ormåsen er i utvikling, og vi opplever en vekst i antall barn og unge på Ormåsen. Både barnehage og 
skole har fylt sine kvoter, og behov for utvidelse av kapasiteten melder seg. Prognosene for elevtall 
er oppdatert, og utbygging av B6 og B7 på Ormåsen sikrer Ormåsen sin prioritet i forhold utbygging 
av skoler i Øvre Eiker (elevutvikling og bibehold av elevtallet). Situasjonen overvåkes for Ormåsen sin 
del, i likhet med andres skoleområder i kommunen. 

OG påpeker videre behov for flere barnehageplasser på Ormåsen, og har fulgt opp denne saken 
overfor kommunen i eget skriv datert 1. november 2017. Om ikke det åpnes for flere kommunale 
plasser, kan evt privat barnehage være en mulighet? Foreløpig svar fra Øvre Eiker kommune mottatt i 
skriv datert 23. januar 2018 sier følgende: 

«Vi takker for engasjementet som Ormåsen grendeutvalg har. Det foregår nå et stort arbeid 

med å utarbeide et barnehage- og skolebehovsplan for Øvre Eiker i årene fremover. Dette 
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arbeidet skal ferdigstilles i mars 2018. Etter at denne planen er ferdigstilt og prognose for 

behovet for barnehageplasser er klart, vil det bli fremmet en sak for kommunestyret om det 

fremtidige barnehagebehovet» 

Saken følges videre opp i arbeidsåret 2018-19. 

Sak 07/2017 Ormåsen aktivitetspark – Treningspark for egenvektstrening 

Et av prosjektene som OG har jobbet med det siste året, er å skape motivasjon for fysisk aktivitet. Vi 
jobber aktivt med å bedre aktivitetstilbudet for beboerne i alle aldre på Ormåsen, med spesielt fokus 
på barn og unge. Målet er at barn og unge skal ha et trygt og godt oppvekstmiljø, der tilbud om 
sunne aktiviteter innen organisert idrett og i forbindelse med frileik står i fokus. «Prosjekt 
treningspark for egenvektstrening» ser på muligheten for en utendørs treningspark bestående av 5-
10 enkle metallkonstruksjoner som et «lavterskel» tiltak for uorganisert idrett og folkehelsen. Målet 
er at denne parken blir et naturlig møtepunkt for aktivitet, uavhengig av om det er bruk av 
apparatene som står i fokus. Og målgruppen er i alle aldre – mosjonister, turgåere, syklister, mødre 
med barnevogn, barn og ungdom med flere. Aktuelt område for treningspark er tatt ut. 

Til etablering av treningspark for egenvekstrening søkte OG Sparebankstiftelsen DNB om midler 
høsten 2017. I desember fikk OG en svært hyggelig melding om at stiftelsen har innvilget 
gavesøknaden til OG med kr 245 000,-. Søknaden til OG nådde opp blant 1148 prosjekter som hadde 
søkt støtte. OG er i gang med forespørsler til aktuelle leverandører, og målet er at prosjektet 
ferdigstilles i løpet av 3. kvartal 2018.  

Saken følges videre opp i arbeidsåret 2018-19. 

Sak 08/2017  Uteklasserom for Ormåsen skole 

Rektor ved Ormåsen skole har fremmet behov for erstatning for uteklasserom som forsvinner som en 
følge av utbygging av B6 og B7. OG har gitt tilbakemelding om at skolen må komme med forslag til 
hvor de ønsker at uteklasserommene bør være, før saken tas videre med Øvre Eiker kommune.  

Ormåsen skole har kommet med forslag til hvor nye uteklasserom bør ligge. Saken er også fremmet 
til FAU fra OG. Uteklasserom for Ormåsen skole tegnes inn på plankartet over Ormåsen 
aktivitetspark. 

Sak 09/2017 Skaurydding ved Ormåsen værstasjon 

Kommunens representant inviterte til befaring ved Ormåsen værstasjon (og utkikkspunkt) i løpet av 
sommeren 2017, slik at skaurydding kunne gjennomføres i løpet av høsten 2017. 

Sak 10/2017  17. mai arrangement på Ormåsen 2017 

Det er Ormåsen skole som er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av 17. mai arrangement på 

Ormåsen, men OG var involvert i følgende i 2017; 

a) Søknad om økonomisk støtte til trykking av 17. mai program (Eiker trykkeri) fremmet OG fra 
FAU. Tilbakemelding gitt fra OG om at dette kunne gjøres uten kostnad hos Øvre Eiker kommune, og 
søknad ble derfor ikke innvilget. For neste år anbefales FAU at dette kan gjøres til uten ekstra 
kostnader i samarbeid med OG. 

b) I år som i fjor var OG ansvarlig jury for hurraropkonkurranse under 17. mai toget. 
Vinnerklassen ble sponset med gratis pizza til alle elever. 

Sak 11/2017 Ormåsen aktivitetspark – Nye turstier 

I den kommunale handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet 2015-19 for Øvre Eiker, er et av 
delmålene «å skape motivasjon for fysisk aktivitet». Dette er i tråd med «prosjektet nye turstier» for 
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OG, der også Eiker O-lag tidligere har vært i kontakt for å etablere nye turstier (løpeløyper) på hhv 3 
km, 5 km og 8 km på Ormåsen. De gamle løypene går i området der det bygges ut (B6 og B7). OG har 
oversikt på hvem som er grunneiere i området, da disse må involveres i det videre arbeidet. Saken er 
også fremlagt idrettskonsulent i Øvre Eiker kommune. 

Prosjektsvarlig har i løpet av arbeidsåret hatt flere positive møter med Eiker O-lag v/Carl Axel 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. 

Saken følges videre opp i arbeidsåret 2018-19. 

Sak 12/2017 Lysløyper på Ormåsen 

OG har egen representant i Ormåsen lysløypekomite. Referat fra møtet i lysløypekomiteen i 2017 sier 
at 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. OG vil fortsette å ha sin representant i lysløypekomiteen neste 
arbeidsår. 

Sak 13/2017 Julegrantenning Ormåsen 2017 

Tradisjonen tro inviterte grendeutvalget liten og stor til julegrantenning første søndag i advent, 
søndag 3. desember 2017 kl 1700 – 1830. Det ble servert julegløgg og pepperkaker, juleeventyr, sang 
og gang rundt juletreet. Julenissen kom også innom Ormåsen denne dagen. Alle beboere ble invitert 
via OG Kvartalsnytt nr 3/2016, www.ormasen.no samt FB OG og postere i barnehagen/NFO/skole.  

Sak 14/2017 Gangsti fra Glimmerveien til Sisiken 

Beboere på Ormåsen har fremmet ønske om gangsti fra Glimmerveien (grusbanen) til Sisiken. 
Enighet I OG om at det må være mulig å bygge en sti, dersom en offisiell gang- og sykkelsti ikke er 
gjennomførbart da terrenget kan være for bratt. Grendeutvalget vil gjennomføre en befaring i 
området våren 2018 så snart snøen er borte. Nærmeste naboer vil bli invitert til å være med, slik at vi 
i fellesskap kan fremme en anbefaling til Øvre Eiker kommune. 
 
Saken følges videre opp i arbeidsåret 2018-19. 

Sak 15/2017 Årsmøte OG 2018 

Årsmøte 2018 gjennomføres i mediateket på Ormåsen skole onsdag 7. mars 2018 kl 1900 – 2100. 
Invitasjon til beboerne er sendt frem via OG Kvartalsnytt nr 4/2017. Årsberetning og forslag til 
vedtektsendringer publiseres to uker før årsmøtet.  

Sak 01/2018 Trafikksikkerhet på Ormåsen 2018 

Saken sees i sammenheng med sak 07/2015 og 07/2017. 

Sak 02/2018  Eget postnummer for Ormåsen 

For et sted i utvikling med flere og flere beboere, oppleves som lite hensiktsmessig å operere med et 
postnummer så langt unna Ormåsen. «Post i butikk» er også et tiltak som REMA 1000 på Ormåsen er 
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positive til. OG fremmer en henvendelse, i samarbeid med REMA 1000, til Øvre Eiker kommune for 
behandling i kommunestyret.  

Saken følges videre opp i arbeidsåret 2018-19. 

Sak 03/2018  Tilsyns- og vedlikeholdsplan 

Det bør utarbeides en oversikt med tilsyns- og vedlikeholdsplan over alle «eiendeler» som Ormåsen 
grendeutvalg er ansvarlig for (eksempelvis bålhytter, skøytepingviner, isskrape, frisbee-golfbane, 
aktivitetspark etc). Lekeplassene bør muligens også inngå i denne planen. 

Saken følges videre opp i arbeidsåret 2018-19. 

Sak 04/2018  Offentlige toalett tilgjengelig på Ormåsen 

Ormåsen er et yndet utfartssted for kommunens befolkning, spesielt vinterstid. Offentlig toalett er 
ikke tilgjengelig. Sundhaugen og Hoensvannet, som er sentrale utfartssteder på sommerstid i Øvre 
Eiker, har et slikt tilbud.  

Saken følges videre opp i arbeidsåret 2018-19. 
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Vedlegg 1 – Serviceerklæring for Ormåsen ungdomsklubb 

Ormåsen ungdomsklubb 
Ormåsen ungdomsklubb er en klubb basert på frivillig drift, der foreldrene er ansvarlige. 

Medlemmene rekrutteres fra Ormåsen skolekrets. Dette er et tilbud til ungdom på 7. – 10. 

klassetrinn.  

Inngang for alle besøkende er kr 20,- pr gang. 

Formål 
Klubbens formål er å gi ungdom på Ormåsen et rusfritt aktivitetstilbud, der de har et møtested og 

kan drive med ulike aktiviteter. Ungdommene vil med dette lære å ta ansvar, samtidig som de lærer å 

drive og organisere en klubb. 

Målgruppe  

Ormåsen ungdomsklubb skal være åpen for all ungdom på 7. – 10. klassetrinn i Øvre Eiker kommune. 

Ved spesielle arrangement kan andre målgrupper inviteres.  

Drifts- og administrasjonsform  
Ormåsen ungdomsklubb er en klubb underlagt Ormåsen Grendeutvalg (OG), som er en 

frivillighetsorganisasjon.  Det utnevnes ansvarlige for drift av ungdomsklubben ifm årsmøte OG. 

Dette vervet er basert på frivillighet, og det er ikke krav om at de(n) frivillige må være medlem av OG. 

Ormåsen grendeutvalg er ansvarlig for budsjett og regnskap til klubben. Dette medfører at alle 

innkjøp, endringer av serviceerklæring etc må avklares med OG. 

Foreldrene inviteres til møte i klubben en gang hvert halvår for å kunne holde seg informert om 

klubbens aktiviteter.  

Ansvarsområde 
Frivillige som utnevnes som ansvarlige for ungdomsklubben skal sikre at det legges til rette for at 

klubben er et trygt sted for ungdommen å være. Videre må klubbregler være kjent for ungdommen 

og voksne som er på klubben.  De(n) frivillige er videre ansvarlig  

 ved inntektsbringende arrangement  

 organisering av voksenkontakter i klubbens åpningstider  

 innkjøp og drift av kiosk 

 for koordinering av arbeidsgrupper til aktivitetskveldene og lager en plan for dette 

Voksenkontakter  
For å kunne tilby ett trygt og godt tilbud for ungdommen, skal det være minst seks – 6 – 

voksenkontakter til stede hver klubbkveld.   

Forsikring 
Dersom det skulle skje en alvorlig hendelse med ungdommen under arrangement i 

ungdomsklubbens regi, er det den enkeltes ulykkesforsikring som gjelder. 
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Arbeidsformer  
Klubben kan ha ulike arbeidsformer:  

o Treffkvelder for ungdom med åpne aktiviteter  

o Treffkvelder i samarbeid med lokale lag og organisasjoner  

o Temakvelder  

o Kioskdrift 

    Aktuelle aktiviteter:  

o Innebandy  

o Ballspill 

o Innendørs hinderløype 

o Disco 

o Ulike bordspill  

Åpningstider 
Klubben er åpen annenhver fredag i oddetallsuker kl 1830 – 2200.    

Ormåsen ungdomsklubb er åpen hele året, med unntak av skolens ferier, der Ormåsen 

Ungdomsklubb følger skoleruta til Ormåsen skole. 

Klubbregler 
Følgende klubbregler gjelder for Ormåsen ungdomsklubb: 

«Man skal ikke plage andre. Man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil» 

1. Alle skal ha det gøy og få være seg selv, i et positivt miljø, fritt for mobbing og bråk. 
2. All bruk av rusmidler er forbudt. 
3. Hærverk vil bli politianmeldt. 
4. Aldersgrensen er fra 7. klasse og fram til den dagen man fyller 16 år. 

 


