
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 12. september 2018 

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

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

 
Fravær: Rune Fredriksen og Tommy Karlsen  
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Ormåsen aktivitetspark 
 
Sak 05/16 Ormåsen Frisbeegolfbane  
Etter avtale med Øvre Eiker kommune kontaktes ekstern leverandør slik at to kurver (nr 2 og 
nr 9 iht nåværende frisbeegolfganekart) kan flyttes i løpet av kort tid. Faktura for utført arbeid 
sendes til kommunen.  
 
Ny informasjonstavle er under utarbeidelse og bestilles innen uke 38. 
 
Ansvar: Grete og Finn-Martin  
 
Sak 06/17 Treningspark for egenvektstrening 
Treningsparken monteres i uke 38/39 og vil stå ferdig innen uke 40. Det planlegges egen 
åpning av treningsparken med inviterte gjester, presse og beboere på Ormåsen. Per Gunnar 
sjekker ut mulighet for vår spesielle gjest som trekkplaster, og dato bestemmes i forhold til 
dette. Rema 1000 kontaktes for sponsing av frukt/drikke. 
 
Enighet om plassering av informasjonstavle ved inngangsstien til parken fra Jungerveien. 
Anbefalt aldersgrense for parken er 13 år, og dette vil også fremgå av skiltet. Det er ingen 
forsikringsplikt på parken så lenge montering er gjort iht gitte manualer og alt er funnet i 
orden. Evt egen forsikring ift hærverk sjekkes nærmere (se Norges vel for evt innmelding). 
Grendeutvalget er ansvarlig for gjennomføring av månedlig tilsyn. Rutinebeskrivelse 
utarbeides basert på utgitt vedlikeholdsmanual, som alle leser til neste utvalgsmøte. Når 
prosjektet er ferdig, skal det utarbeides rapport til Sparebankstiftelsen DNB, som har gitt 
sponsormidler til treningsparken. 
 
Ansvar: Finn-Martin, Ellen og Per Gunnar  
 
 
 



Tidligere saker: 
 
Sak 06/16 Profilering av Ormåsen – «stedet i det grønne» 
Oppdatert kart mangler til informasjonsskiltene, men kartansvarlig i kommunen er satt i 
direkte kontakt med skiltprodusent slik at rett kart med riktig format og informasjon kommer 
på plass. Når dette er i orden, skal teksten korrekturleses før bestilling iverksettes. 
 
Nåværende oppslagsskilt/-tavle som står der informasjonsskiltene skal plasseres, flyttes til 
den nye utfartsparkeringen i nærheten av planlagte kunstgressbane og gjenbrukes der. 
Smedsrud kontaktes for å få hjelp til flyttingen. 
 
Ansvar: Grete og Finn-Martin 
 
Sak 18/16 Bålhytte ved skøytebanen 
Dato for planlagt dugnad endres fra 19. august 2018 til 15. september 2018 kl 1100-1400. 
Invitasjon sendes ut til beboere Ormåsen via www.ormasen.no samt som arrangement på 
FB OG. Alle utvalgsmedlemmer bidrar med markedsføring av arrangementet via FB evt 
andre markedskanaler. Karianne og Ellen baker kake, og Grete tar med saft og kaffe til 
dugnadsgjengen. 
 
Kommunen oppfordrer til at plassering av boden gjøres lengst mulig inn mot fjellet pga 
snøbrøyting på vinteren. Enighet om bestilling av matter (5-6 stk Ringmatte Extra) til bålhytta. 
Tentativ pris ca 700,- pr stk. 
 
Ansvar: Joakim 
 
Sak 05/17 Barnehage- og skoletilbud på Ormåsen i fremtiden 
En kort gjennomgang av skolebehovsplan. Enighet om at grendeutvalg fremmer eget innspill, 
da også FAU og SU vil fremme eget. Tidsfrist for innspill til kommunen er 1. oktober 2018.  
 
Ansvar: Karianne og Grete 
 
Sak 01/18 Trafikksikkerhetstiltak Ormåsen 2018 
Nye forslag til trafikksikkerhetstiltak på Ormåsen er sendt frem til kommunen i egen 
forsendelse.  Øver Eiker kommune vil svare på skrivet, men en foreløpig status ble gitt: 
  

- Skiltplan Ormåsen 
o Skiltplan er nå på plass, der det også innspillene fra Ormåsen 

grendeutvalg er tatt til følge. 
- Midlertidig gangfelt over Jungerveien fra trafikknutepunktet til Rema 1000 

o Gangfelt vil komme på plass i løpet av høsten 2018. 
- Farlig veikryss Ormåsenveien – Elgfaret 

o Kommunen vurderer innspill om å gjøre Ormåsenveien om til forkjørsvei 
vurderes. 

- Opphøyde gangfelt og nedsøkki krysset Ormåsenveien – Bokfinkveien 
o Opphøyd gangfelt og nedsøkk endres og flyttes til etter krysset slik at 

veien kan krysses som en naturlig tilknytning mellom gang- og 
sykkelstiene Ormåsenveien – Bokfinkveien. Gangfelt settes opp og skiltes. 

- Plan for asfaltering av gang- og sykkelsti på øvre del av Jungerveien inn mot 
utbyggerområdet 

o Dette sees i sammenheng med asfaltering av utfartsparkering og 
forlengelse av Jungerveien inn mot det nye boligfeltet. 

- Informasjonsskilt om parkeringsplass tilgjengelig ved skolen bør gjøres tilgjengelig 
ved krysset Ormåsenveien – Jungerveien.  

o Kommunen følger opp med Ormåsen skole. Intensjonen er der. 

http://www.ormasen.no/


- Opplåsing av bom, som er plassert før gangfelt fra gang- og sykkelsti 
Beversvingen, slik at gang- og sykkelstien sperres for innkjøring av motoriserte 
kjøretøy 

o Følges opp 
- Asfaltering av gang- og sykkelsti mellom Beversvingen nr 7 og nr 9 ut mot 

gangfeltet på Jungerveien 
o Vil bli fulgt opp så snart opprydning i eiendomsforhold er i orden. 

- Gangsti fra Glimmerveien til Sisiken, der grendeutvalget ber om at området ikke 
blir annektert, der naboer i tilstøtende områder utvider egen eiendom 

o Det er flere gangstier som vi må passe på ikke blir forsømt. Kommunen 
følger opp. 

 
Ansvar: Grete og Morten 
 
Sak 05/18 OG hjemmeside 

Hjemmesiden til grendeutvalget har gjennomgått en oppgradering. Informasjon som skal 

fremgå av informasjonsskiltene (sak 06/16) fremsendes, slik at den samme informasjonen 

gjøres tilgjengelig på www.ormasen.no. Kommunen sjekker ut tilgjengelig for flyfoto over 

Ormåsen. Evt innspill til annet innhold/endringer gis direkte til web-ansvarlig. Egen sak lages 

for publisering om den nye hjemmesiden. 

Saken avsluttes.  

Ansvar: Joakim 

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

Grendeutvalget planlegger fagkveld # 2 med fokus på FØRSTEHJELP – Din hjelp kan redde 
liv. Arrangeres medio oktober 2018, der kursansvarlig bes komme med innspill til dato basert 
på egen (og støtteinstruktør) kalender. Varighet ca 120 min. Maks antall deltakere – 40 stk. 
Bindende påmelding. Invitasjon utarbeides og publiseres på www.ormasen.no og på FB OG 
medio september, så snart datoene er på plass. 

Ansvar: Ellen   

 
Sak 11/18 Ungdomsklubben på Ormåsen 2018  
Sak utsettes til møte i oktober, der Stian gir status på ungdomsklubben (inkl økonomisk 
status). Hvis ikke Stian eller Alf Stephan kan møte, må status gis skriftlig i forkant av møtet. 
 
Ansvar: Stian 
 
Sak 13/18 Utbygging av Ormåsen i et HMS perspektiv 
Til informasjon er det dialog ukentlig mellom utbygger (Trysilhus) og naboer i Beversvingen, 
slik at hensyn til helse-miljø-sikkerhet for alle parter blir ivaretatt på en god måte i 
byggeprosessen. Det har de siste ukene vært et spesielt fokus på støy og målinger av dette. 
 
Ansvar: Grete 
 
 
 
 
 
 

http://www.ormasen.no/
https://www.facebook.com/ellen.dahl.14?fref=gs&dti=526253324141116&hc_location=group
http://www.ormasen.no/


Sak 18/18 Ungdomsrådsutvalg 
Per Gunnar er forhindret i å møte ifm valg til ungdomsrådet på Ormåsen mandag 17. 
september 2018 kl 1800-2100 i skolens mediatek (eller i flerbrukshallen). Det er oppfordret 
fra kommunen sin side at grendeutvalget stiller med en representant. Det enkelte 
utvalgsmedlem oppfordres til å sjekke egen kalender og gi tilbakemelding hvorvidt de kan 
stille eller ikke. 
 
Det bør opprettes et eget arrangement på FB til dette, der målgruppen 13-18 år oppgis 
spesielt. 
 
Ansvar: Alle 
 
 
Nye saker: 
 
Sak 19/18 Årsmøtet 2019 
Valgkomite nedsatt og plan for valg av nye medlemmer under utarbeidelse. Plan legges frem 
på utvalgsmøte i oktober. 
 
Ansvar: Karianne og Silje 
 
Sak 20/18 Ormåsen lysløypekomite 
Neste møte er planlagt 17. september 2018, der lysløypekomiteen har bedt om status på 
treningsparkene på Ormåsen. Innspill fra grendeutvalget om at skispor bør fortsette forbi 
Holtetun (nytt boligfelt på Ormåsen), slik at dette blir et Sak 18/18Ungdomsrådsutvalg 
 innfartsspor til skiløypa.  
 
Ansvar: Silje 
 
 
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 3. oktober 2018 

- Onsdag 7. november 2018 

- Onsdag 12. desember 2018 

 
 
 
Ormåsen, 16. september 2018 
Grete Thorsby/Referent 


