
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 10. oktober 2018 

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

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

 
Fravær: Rune Fredriksen  
 
Øvrig  
fordeling: Jon Wold (Øvre Eiker kommune) 
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Ormåsen aktivitetspark 
 
Sak 04/16 Prosjekt «Kunstgressbane» 
Det har i den senere tid vært flere medieoppslag knyttet til innfyllsmateriale (granulat) i 
kunstgressbanene og konsekvensene av granulat på avveie i naturen. Dette er en 
problemstilling som både Ormåsen Grendeutvalg og Øvre Eiker kommune er opptatt av. 

Prosjektleder i kommunen søker aktivt etter informasjon om alternativer til granulat og 
erfaringer med disse alternativene. Det er også fra politisk hold i Øvre Eiker kommune gitt 
innspill om at kommunen må sørge for tiltak som ivaretar miljøet på en best mulig måte. 

Øvre Eiker kommune må forholde seg til retningslinjer fra myndighetene knyttet bygging av 
nye kunstgressbaner i sin anbudsprosess, og alternativer til granulat vil bli vurdert i det 
videre arbeid. Anbud sendes ut på nyåret. 

Ansvar: Finn-Martin og Gry (ØEK) 

 
Sak 05/16 Ormåsen Frisbeegolfbane  
Utkast til ny informasjonstavle er til kvalitetssikring hos Elvebyen Discsportk Klubb 
v/nestleder for korrekt avmerking av utkastposter ift kurvene på kartet. Skilt bestilles i uke 42.  
 
Ansvar: Grete og Finn-Martin  
 
Sak 06/17 Treningspark for egenvektstrening 
Treningsparken er ferdig montert og støtdekke på plass. Toppgummi skal nå legges oppå 
støtdekket og det skal fylles opp med singel rundt kvadraten, før skilt monteres. Forslag til 
inspeksjonsliste utarbeides og fremlegges neste møte. Det tas høyde for månedlige 



inspeksjoner i forkant av våre utvalgsmøter. Skiltet oppfordrer besøkende til parken om å 
melde inn feil og mangler. Behov for ev lyssetting av parken ble også diskutert. 
 
Offisiell åpning av parken blir søndag 28. oktober 2018 kl 1300, der invitasjon sendes ut til 
alle beboere på Ormåsen, ordføreren, Øvre Eiker kommune, Sparebankstiftelsen DNB og 
prosjektets samarbeidspartnere. Det blir snorklipping, innføring i bruk av apparatene (Ellen 
sjekker ut instruktør) og utdeling av «give-aways» til liten og stor. Arbeids- og 
ansvarsfordeling ifm åpningen sendes ut til utvalgsmedlemmene pr mail/FB. 
  
Ansvar: Finn-Martin og Ellen  
 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 05/18 Lekeplasser Ormåsen 
Oppgradering av lekeplasser iht fremsendt rapport fra grendeutvalget er i rute, der Øvre 
Eiker kommune rapporterer som følgende status; 

- Beversvingen 
o OK – mangler huske, benk og fuglereir 

- Alunveien  
o OK – mangler benk 

- Tyttebærveien 
o Trær er felt. Arbeid starter i uke 42.  

- Blåbærstien 
o OK. Ferdigstilles ila uke 41. 

- Mårveien  
o Trær felt og masse fylt på et annet sted enn på selve lekeplassen. Det ble 

bemerket fra grendeutvalget at lekeapparater på lekeplassen, som skal gjøres 
om til grøntareal, må fjernes. 

- Haresvingen 
o Arbeid starter ila høsten. Området skal tilbakeføres som naturareal. 

- Kvartsveien 
o  Arbeid starter ila høsten. Området skal tilbakeføres som naturareal. 

 
Når alt arbeid er ferdigstilt, gjennomføres inspeksjonsrunde våren 2019.  
 
Ansvar: INFO 
 
Sak 06/16 Profilering av Ormåsen – «stedet i det grønne» 
Oppdatert kart over Ormåsen mangler til skilt # 1, ellers er alt klart for produksjon av 
informasjonsskiltene. Faktura vil bli fremsendt til grendeutvalget pr mail. 
 
Ansvar: Grete  
 
Sak 18/16 Bålhytte ved skøytebanen 
Dugnad 15. september 2018 gjennomført med bra oppmøte og dugnadsånd. Matter er kjøpt 
inn og lagt rundt ildstedet. Det som nå gjenstår før vintersesongen, er justering av fronten på 
hytta som må heves da taket presser ned åpningspartiet. Det er hyttas konstruksjon som 
lager disse utfordringene for oss. Tommy følger opp i samarbeid med Anders.  
 
Alternativer omkring låsing av skøytepingvinene når de flytter inn ble diskutert.  
Hytteregler må lamineres og henges opp. Grete følger opp i samarbeid med Anders.  
 
Ansvar: Joakim, Tommy og Anders 
 



 
 
Sak 05/17 Barnehage- og skoletilbud på Ormåsen i fremtiden 
Innspill til skolebehovsplan Øvre Eiker gitt i eget skriv datert 1. oktober 2018, der også behov 
for barnehageplasser fremgår. Grendeutvalget har samarbeidet aktivt med FAU i saken.  
 
Ansvar: Karianne  
 
Sak 01/18 Trafikksikkerhetstiltak Ormåsen 2018 
Nye forslag til trafikksikkerhetstiltak på Ormåsen er sendt frem til kommunen i egen 
forsendelse.  Øver Eiker kommune informerte forøvrig om; 
 

- Fire krysningspunkter på Jungerveien v/Trysilhus og B6/B7. 
o Dette blir igangsatt i disse dager. Kommunen har måttet gi tillatelse til 

midlertidig skilting i påvente av permanent skilting, jf forslag til skiltplan. 
 

Ansvar: Morten 
 
Sak 02/18 Eget postnummer til Ormåsen 

Kommunen behandlet sak om grunnkrets i kommunestyret 19. september 2018, da dette har 

betydning for videre saksbehandling av eget postnummer til Ormåsen. Søknad om utvidelse 

av grunnkrets er sendt fra kommunen til statistisk sentralbyrå (SSB). Søknad om post i butikk 

oppdateres av kommunen og fremmes til Posten Norge for 1) eget postnr og 2) post i butikk, 

så snart vedtak fra SSB foreligger.  

Ansvar: Morten 

Sak 05/18 OG hjemmeside 

Enighet om bruk av midler (ca 700 NOK) for å utvide brukermulighetene, samt at back-up 

sikres. Diskusjon også om Ormåsen Grendeutvalg på Instagram, som kan linkes til både OG 

hjemmeside og FB side.  

Ansvar: Joakim og Ellen 

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

Grendeutvalget arrangerer fagkveld # 2 med fokus på FØRSTEHJELP – Din hjelp kan redde 
liv torsdag 1. november 2018 kl 1830-2030. Reservasjon av flerbrukshallen tas direkte med 
saksbehandler i kommunen. 

Ansvar: Ellen   

Fagkveld # 1/2019 NETTVETT – «I mørket er alle katter grå…» planlegges medio 1. kvartal 
2019. 

Ansvar: Tommy  

Sak 05/18 Kvartalsnytt OG 2018 

Gjennomgang og forslag til endringer av kvartalsnytt nr 3/18 før trykking og distribusjon. 

Neste utgave vil inneholde en nærmere presentasjon av utvalgets medlemmer og hva vi har 

fått til i løpet av 2018. Nr 4/18 distribueres primo januar 2019. 

Ansvar: Alle 



 
 
Sak 19/18 Årsmøtet 2019 
Valgkomite nedsatt og plan for valg av nye medlemmer under utarbeidelse. Plan for hvordan 
gjøre Ormåsen grendeutvalg mer kommersielle presentert; 

a) Informasjon om årsmøte distribueres i januar 2019, med påfølgende invitasjon  som 
distribueres i februar 2019 

b) Presentasjon av utvalgets medlemmer m/bilde, funksjon og fokusområder for 2018 på 
både www.ormasen.no og på FB siden vår. 

c) Stand på Rema 1000 i forkant av årsmøtet, der også beboere kan gi sine innspill 
direkte  
 

Ansvar: Karianne og Silje 
 
Sak 20/18 Ormåsen lysløypekomite 
Ormåsen Grendeutvalg er medeier i Ormåsen lysløype. Det foreligger dog ingen statutter 
eller skriftlig historikk på eierskapet. Thomas Weman (VIF) og Ole Jørgen Smedsrud (Eiker 
Kvikk) vil utarbeide dette i løpet av vinteren, slik at det er klart for fellesmøtet i 
lysløypekomiteen medio 1. kvartal 2019. 
 
Ansvar: INFO  
 
Nye saker: 
 
Sak 21/18 Reservasjon og bruk av Ormåsen flerbrukshall 
Ormåsen Grendeutvalg har mottatt flere henvendelser fra brukere av Ormåsen flerbrukshall 
etter sommerferien om endrede reservasjonstider uten at de faste lånetakerne er informert. 
Dette er meget uheldig og skaper unødig frustrasjon. Grendeutvalget vil sende egen 
henvendelse til Øvre Eiker kommune i saken, med fokus på følgende; 
 

- Fellesarrangement i regi av Ormåsen Grendeutvalg må bli prioritert, da 
flerbrukshallen også er vårt samfunnshus, og det er behov for å samle beboere på 
Ormåsen i løpet av året 

- Ormåsen Ungdomsklubb gjennomfører klubb annenhver fredag i oddetallsuker, slik at 
hall og bomberom må ikke leies ut på disse dagene 

- Ved endring av tider for trening/booking av hallen til eksterne, må de respektive lag/ 
foreninger involveres. 

- Rutinebeskrivelse for hvordan reservere hallen bør utarbeides, der også korrekt 
saksbehandler i kommunen fremgår 

 
 
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 7. november 2018 

- Onsdag 12. desember 2018 

 
 
 
Ormåsen, 12. oktober 2018 
Grete Thorsby/Referent 

http://www.ormasen.no/

