
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 13. juni 2018 

 
 
Til stede:  Karianne Nyberg Andersen, Ellen Dahl, Tommy Karlsen, Anders Kjøll, Per 

Gunnar Kristoffersen, Finn-Martin Paulsen, Joakim Solum, Grete Thorsby og 
kommunens representanter Marit Nyhus (Avdeling for vei og park) og Monica Hals 
(Avdeling for vei og park) 

 
Fravær: Rune Fredriksen, Silje Lysaker Smeby og kommunens representant Morten 

Lauvbu 
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Ormåsen aktivitetspark 
 
Sak 05/16 Ormåsen Frisbeegolfbane  
Befaring av banen og eksisterende kurver/utkastposter ble gjennomført med aktive utøvere 
12. juni 2018. Kart over nytt forslag til bane er under utarbeidelse og vil bli fremmet Øvre 
Eiker kommune når det er ferdigstilt. OG vil i den forbindelse invitere kommunen til befaring 
av banen, slik at nødvendige baneendringer kan utføres så snart som mulig og senest 
sensommeren/høsten 2018. 
 
Ansvar: Grete og Finn-Martin 
 
 
Sak 06/17 Treningspark for egenvektstrening 
Flere leverandører av prosjektet kan være aktuelle og har meldt seg ifm at prosjektansvarlige 
har sjekket ut tilbud på dekke til banen. OG har fremdeles ikke mottatt en total 
dokumentasjonsmappe fra Mylna Sport, slik at vi vil i utgangen av uke 25 ta en endelig 
avgjørelse om leverandør. Ved forespørsel om totalpakke fra de ulike leverandørene, er det 
viktig at det avklares hva som inngår i grunnarbeidet (200 m2 flatt) samt hvilket type dekke 
som kan leveres til parken.  
 
Kasserer OG følger opp henvendelse fra Øvre Eiker kommune (mail datert 23. mai 2018) om 
utbetaling av spillemidler, etter at kommunestyret har vedtatt at kommunen kan forskuttere 
spillemidler til nærmiljøanlegget på Ormåsen. 
 
Ansvar: Finn-Martin, Ellen og Anders 
 
 
 



Tidligere saker: 
 
Sak 08/15 Lekeplasser på Ormåsen (EEU) 
Kommunen har vurdert innhold og prioriteringer i fremsendte rapport fra grendeutvalget og 

følger vår anbefaling om at de største lekeplassene i følgende områder prioriteres og 

oppgraderes; 

- Alunveien 

- Beversvingen (nordvest) 

- Tyttebærveien 

- Blåbærstien 

Anbud anskaffelser av lekeutstyr sendes nå ut til tre leverandører, da dette er vanlig 

prosedyre i forbindelse med offentlige anskaffelser. Det vil også bli satt opp benk med bord i 

tilknytning til berørte lekeplasser. Arbeidet, som vil bli ivaretatt av eksterne leverandører 

utenfor kommunen, begynner etter sommerferien 2018.  

Følgende plasser ryddes, planeres og gjøres om til felles grøntareal/naturområde; 

- Kvartsveien, Haresvingen og Mårveien. 

Følgende plasser beholdes som de er som felles grøntareal/naturområde; 

- Beversvingen, Kvartsveien/Glimmerveien og Diorittveien.  

 
Naboer og beboere informeres om hva som nå vil bli gjort med nevnte lekeplasser via mail 
og www.ormasen.no samt FB. 
 
Ansvar: Grete 
 
 
Sak 18/16 Bålhytte ved skøytebanen 
Etterarbeid ifm bålhytta må gjennomføres, herunder beising, utbedring av gulv (matter) og 
bygging av bord/benk i forlengelsen av fyringsstedet samt opphogging av nedfelte trær til 
ved. I tillegg skal det settes opp redskapsbod for lagring av utstyr.  
 
I forkant av dugnad, som planlegges søndag 19. august 2018 kl 1000, må fundament være 
justert/etterfylt, redskapsbod være bestilt og levert, samt oljebeis innkjøpt. Invitasjon til 
dugnad sendes ut etter sommerferien. 
 
Ansvar: Tommy og Joakim 
 
 
Sak 01/18 Trafikksikkerhetstiltak Ormåsen 2018 
Gjennomgang av tidligere fremsendte forslag til trafikksikkerhet på Ormåsen fra 2016-17.  
Ny vurdering vil bli gjort av kommunen for; 
 

- Farlig veikryss Ormåsenveien – Elgfaret 
o Forslag om montering av hensiktsmessig utformet speil tas ikke til følge. Ny 

vurdering om skilting av farlig veikryss. Alternativt å lage Ormåsenveien til 
forkjørsvei? Da vil trafikken fra sideveiene ha vikeplikt og dette kan være 
meget formålstjenlig på strekningen Ormåsenveien, hvor det har vært flere 
trafikkfarlige situasjoner. 

http://www.ormasen.no/


 
- Flytting av vei i krysset Elgfaret – Haresvingen 

o Garasje i Elgfaret (godkjent av kommunen) hindrer sikt for trafikanter som 
kommer fra Haresvingen. Forslag om flytting av veien nærmere kommunal 
grunn som er tilgjengelig i området. 
 

- Opphøyde gangfelt og nedsøkk – Ormåsenveien – Bokfinkveien 
o Ny vurdering av tidligere fremsendte forslag til tiltak om opphøyd gangfelt på 

Ormåsenveien forbi avkjøringen til Bokfinkveien. Det må i den forbindelse 
lages nedsøkk på gang- og sykkelstien, slik at gangfeltet kan forseres uten 
høy kantstein. Nedsøkk i tilknytning til tidligere planlagte busstopp ved 
utkjørsel av gang-og sykkelsti fra Tyttebærveien mot Ormåsenveien, må 
bygges opp igjen som en fortauskant. Det er ikke naturlig å ha det der, samt at 
det skaper trafikkfarlige situasjoner ved å oppfordre syklister og fotgjengere å 
krysse veien på kryss tvers over inn mot Bokfinkveien. Gangfeltet må skiltes 
med fotgjengerskilt.  

 
Gjennomgang av nye forslag vedrørende trafikksikkerhetstiltak som er fremmet i 2017-18; 
 

- Fjerning av parkeringsskilt for 30 min i «kiss’n’ride» sonen ved Ormåsen skole 
o Skiltet erstattes med et «parkering forbudt» skilt, der kun av- og påstigning er 

tillatt. Er man tidlig ute og må vente på sine barn før skolen er ferdig, henvises 
sjåførene til parkeringsplassen innenfor «kiss’n’ride» sonen. 
 

- Fotgjengerovergang og skilt fra Jungerveien til Rema 1000 
o Dette er vedtatt i skiltplanen, men må vente til vei er bygget på feltet B6 før 

det merkes. 
 

- Fysisk sperre for gang- og sykkelstien fra Gaupefaret ut mot Ormåsenveien og fra 
Haresvingen ned mot Bjørnefaret samt for nærmeste gang- og sykkelsti ved 
flerbrukshallen ned mot Bjørnefaret 

o Uoffisielle målinger sier at syklist har hatt 47 km/t ned gang- og sykkelstien 
ved flerbrukshallen over gangfeltet i Bjørnefaret. Med en slik hastighet er det 
ikke mulighet til å stanse for hverken syklist eller bilist for å unngå en ulykke. 
Ved å ha en fysisk sperre («sluse») ved autovernet i bunn av bakken, tvinger 
man syklisten (eller andre på rullebrett eller rulleskøyter) til å bremse opp og 
redusere hastigheten. Vi har ingen å miste på Ormåsen, så dette er et meget 
viktig tiltak for grendeutvalget. 
 

- Gangfelt fra parkeringsplassen over «kiss’n’ride» ved Ormåsen skole 
o Ikke anbefalt fra Øvre Eiker kommune, da det skaper «falsk sikkerhet». 

Området oppfyller for øvrig ikke kriterier for gangfelt. Den enkelte henstilles til 
årvåkenhet, der de voksne må ta ansvar for hvordan liten og stor skal ferdes i 
området. 
 

- Gangsti fra Glimmerveien til Sisiken 
o Ved utbygging av boliger i Sisiken, fjernet man også tidligere etablert sti i 

området ned mot grusbanen og Glimmerveien. Det er fremmet ønske om å 
etablere en sti i området på kommunal grunn. Kommunen må sørge for at 
området ikke blir annektert, der naboer i tilstøtende områder utvider egen 
eiendom. En løsning er under vurdering.  

 
Den nye skiltplanen for Ormåsen ble vedtatt i 2017, men pga bemanning i kommunen har 
ikke alle skilt blitt satt opp ennå. Dette arbeidet vil bli gjort etter sommerferien 2018. Ormåsen 



grendeutvalg anmodet om flere fartsgrenseskilt, da for høy hastighet er en utfordring i 
området. Evt endringer innbefatter en ny prosess med statens veivesen, men bør vurderes.  
 
 
Sak 04/18  Offentlige toalett på Ormåsen 
Skriv sendt frem til Øvre Eiker kommune datert 11. juni 2018. 

Dette er inntil videre satt på vent av kommunen på grunn av bygging av aktivitetsparken, 

samt Eiker Ski sine planer om bygging av klubbhus i området. OG følger opp saken når 

aktivitetsparken er på plass. 

Ansvar: Grete 

Sak 05/18 OG hjemmeside 

Ekstern støtte er bekreftet for «new look» og oppgradering av våre hjemmesider 

(www.ormasen.no). Tid settes av til dette formål ila sommeren 2018.  

Ansvar: Joakim 

Sak 06/18 Fagkveld for beboere på Ormåsen og andre besøkende 
 

- Fagkveld 2 – Førstehjelp – Din hjelp kan redde liv 

o Arrangeres medio oktober 2018. Fokus på livsviktig førstehjelp og bruk av 

hjertestarter. Ellen sjekker ut med Anne, slik at det blir to instruktører 

tilgjengelig. Varighet ca 120 min. Maks antall deltakere – 40 stk. Bindende 

påmelding. 

 

o Ansvar: Ellen   

 

- Fagkveld 3 – NETTVETT – I mørket er alle katter grå 

o Arrangeres medio november 2018. Målgruppen er foreldre/foresatte for 

oppfølging av barn og unge i en hverdag der press og stress er stikkordene. 

Samarbeid med Lions vurderes for dekning av kostnadene, da de også 

planlegger fagkveld med samme tema i 2018. Har vært i kontakt med aktuell 

foredragsholder, der pris er under diskusjon (inkl dekning av reiseutgifter). 

Varighet ca 60 min.  

 

o Ansvar: Tommy 

 

Sak 07/18 Kvartalsnytt OG 

Utkast til OG kvartalsnytt nr 2/18 er under utarbeidelse. Sendes frem til trykking i uke 26, slik 

at alle som kan bidrar til postfordeling på Ormåsen primo juli. 

Ansvar: Grete 

 

Sak 08/18 Samarbeidsutvalg for grendeutvalg i Øvre Eiker kommune 
Enighet i Ormåsen grendeutvalg om «Grendeutvalgserklæringa» slik den foreligger pr 23. 
mai 2018. Kommunestyret vil ta stilling til erklæringa i sitt møte 20. juni 2018.    
 
Ansvar: Karianne  
 

http://www.ormasen.no/


 
Nye saker: 
 
Sak 11/18 Ungdomsklubben på Ormåsen 2018  
Sak utsettes til etter sommerferien, der Stian gir status på ungdomsklubben. 
 
Ansvar: Stian 
 
 
Sak 12/18 Tømming av hageavfall i nærområdet 
OG har mottatt flere henvendelser fra beboere på Ormåsen vedrørende tømming av 
hageavfall i nærområdet. Vi merker oss at dette er et økt problem flere steder. Vi 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. 
 
For å påvirke den enkelte til å tømme hageavfall på avfallsdeponi (gratis ordning), vil OG 
utforme forslag til skilt som kan settes opp i aktuelle områder der hageavfall tømmes. 
Hageavfall i naturen er det samme som å invitere brunsnegler til området, da oppblomstring 
av brunsnegler er et resultat av dette. OG ønsker ikke brunsnegler velkommen til Ormåsen!  
 
Ansvar: Grete 
 
 
Sak 13/18 Utbygging av Ormåsen i et HMS perspektiv 
OG har mottatt henvendelser fra naboer i Beversvingen som uttrykker sin bekymring og 
betraktninger omkring støv, støy og sikring av byggeområdet på B6 feltet (Skogtunet). 
Henvendelsen er videresendt til Trysilhus, som følger opp dette på en seriøs måte slik at de 
kan bygge husene og gjøre prosjektet så bra som de har intensjon om, samtidig som naboer 
og omgivelsene ivaretas på en god måte. OG har i den forbindelse invitert til et møte med de 
involverte torsdag 21. juni 2018.  
 
Neste hus til Skogtunet vil bli levert i uke 32. Utvidet arbeidstid kan derfor forventes mandag 
og tirsdag denne uka. 
 
Ansvar: Grete 
 
 
Sak 14/18 Samspill mellom lokale velforeninger og Ormåsen grendeutvalg 
OG har mottatt henvendelser fra beboere på Ormåsen som mener at det holder med et 
grendeutvalg på Ormåsen. De stiller spørsmål med hensikten til den lokale velforeningen 
som er etablert i nordre. 
 
 
Sak 15/18 Samarbeid FAU og Ormåsen grendeutvalg 
OG har tidligere oppfordret FAU Ormåsen skole til økt samarbeid i saker som berører barn 
og unge og som begge utvalg har på sine agendaer. Eksempler på slike pågående saker er 
innenfor trafikksikkerhet og radonmålinger i kommunens sine bygg på Ormåsen. Ny 
henvendelse gjøres til leder FAU med kopi til rektor Ormåsen skole, slik at vi i fellesskap kan 
være med å påvirke våre samarbeidspartnere og spille hverandre gode.  
 
Ansvar: Grete 
 
 
 



Sak 16/18 Radonmålinger i kommunens bygg på Ormåsen 
Det er gjennomført radonmålinger på Ormåsen skole, hvor nivået er målt til 178 Bq/M3. 
Dette er over tiltaksgrensen jf www.radonnorge.no. Tiltak gjennomføres nå ved å kjøre 
ventilasjonsanlegget flere timer pr døgn. Samtidig gjøres det elektroniske målinger hver time 
uke 24 og 25. Resultat av målingene vil bli fremsendt kommunelegen, før det fremsendes 
FAU og grendeutvalget. 
 
Det er ikke påvist radonmålinger over tiltaksgrensen i lokalene til Ormåsen barnehage. 
 
 
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 2018 
- Onsdag 8. august 2018 

- Onsdag 5. september 2018 

- Onsdag 3. oktober 2018 

- Onsdag 7. november 2018 

- Onsdag 12. desember 2018 

 
 
 
Ormåsen, 17. juni 2018 
Grete Thorsby/Referent 

http://www.radonnorge.no/

