
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 7. november 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 
 
Øvrig  
fordeling: Jon Wold (Øvre Eiker kommune) 
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Ormåsen aktivitetspark 
 
Sak 04/16 Prosjekt «Kunstgressbane» 
Nabovarsel om bygging og lyssetting av kunstgressbanen er planlagt sendt ut før jul fra Øvre 
Eiker kommune. 
 
Grendeutvalget påpeker nødvendigheten av å sperre av området, da det er store groper på 
området som fylles med regnvann. Vann og is (når det fryser til), er spesielt spennende å 
utforske for barna. Området må derfor avskjerming i sin helhet for å hindre ferdsel inn og ut 
av området. Øvre Eiker kommune følger opp med utbygger.  
 
Idrettskonsulent Øvre Eiker kommune (Gry Fredriksen) inviteres til utvalgsmøte for å gi 
status/fremdrift i videre planer omkring kunstgressbanen på Ormåsen. 
 
Ansvar: Morten (ØEK) 

 
Sak 05/16 Ormåsen Frisbeegolfbane  
Nye utkastposter og merking av disse gjenstår før banen er komplett. Elvebyen Discsport 
Klubb kontaktes i forhold til krav til utforming. Utkastpostene vil bli videre fulgt opp 1. halvår 
2019 (våren).  
 
Ansvar: Grete  
 
 
 
 



Sak 06/17 Treningspark for egenvektstrening 
Åpning av parken ble gjennomført til stor glede blant beboere og besøkende på Ormåsen 28. 
oktober 2018. Ordfører i Øvre Eiker kommune klippet snoren, samarbeidspartnere og presse 
var til stede, hvor det også var trekking av «give-aways» til de fremmøtte (70 voksne og ca 
50 barn). 
 
Diskusjon omkring lyssetting av treningsparken, slik at parken knyttes til den helhetlige 
utbyggingsplanen for Ormåsen, der to alternativer foreligger; 

1) I tilknytning til veilyset, der Øvre Eiker kommune er ansvarlig. I så fall etterlyses en 
plan for lyssetting før det evt kan realiseres. Kommunen sier i utgangspunktet nei til å 
koble seg på veilyset, da kostnadene ender hos bygg- og parkseksjon i kommunen 
samt at det blir stående på hele tiden. I tillegg må man ta hensyn til veiprofilen hvis 
løsningen velges. 

2) Knyttes til belysning for lysløypa, slik at det slås av om natten. Kommunen kan bidra 
ift kostnad på slynge ut fra lysløypa. Morten tar dialog med utbygger, mens 
grendeutvalget følger opp med Øvre Eiker Energi, som sponser strømmen i lysløypa.  

 
Ansvar: Morten (ØEK) og Finn-Martin 
 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 06/16 Profilering av Ormåsen – «stedet i det grønne» 
Kart er mottatt fra kommunen, slik at alt er nå klart for produksjon av informasjonsskiltene. 
Målet er å få skiltene på plass og ferdig montert før jul. 
 
Ansvar: Grete  
 
Sak 18/16 Bålhytte ved skøytebanen 
Tidsfrist for utbedringer som må gjøres før vinteren settes til 1. desember 2018.  
 
Ansvar: Anders og Tommy 
 
Sak 02/18 Eget postnummer til Ormåsen 

Ormåsen grunnkrets er godkjent. Det betyr at det formelle er i orden, slik at søknad om post i 

butikk kan fremmes Posten Norge for 1) eget postnr og 2) post i butikk. Øvre Eiker kommune 

følger opp saken. 

Ansvar: Morten (ØEK) 

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

Fagkveld # 2/2018 FØRSTEHJELP – Din hjelp kan redde liv ble gjennomført torsdag 1. 
november 2018 kl 1830-2030 med 20 deltakere. Teori og praktisk gjennomgang av livsviktig 
førstehjelp med fokus på hjerte- og lungeredning, samt demonstrasjon av hjertestarter. 
Meget god tilbakemelding fra kursdeltakerne med et viktig og riktig fokus på fagkveld. En stor 
takk til kursinstruktørene Ellen og Anne fra «Riktig Førstehjelp». 

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

Ansvar: Tommy  

 



Fagkveld # 2/2019 NETTVETT – «De fire store – naturen tett på…» planlegges medio 2. 
kvartal 2019. Et foredrag om våre fire største rovdyr i Norge fra naturveileder i Besøkssenter 
Rovdyr Flå (kjent for oss som Bjørneparken i Flå). Målgruppen for foredraget er både barn 
og voksne, unge og gamle. 

Ansvar: Grete 

Sak 11/18 Ungdomsklubben på Ormåsen 2018 
Ansvarlig for ungdomsklubben har gitt status på drift og videre planer. Ungdomsklubben vil 
fortsette sitt virke underlagt Ormåsen grendeutvalg, basert på frivillighet blant de voksne for 
vakthold. Stian fortsetter som hovedansvarlig. Kasserer i grendeutvalget vil følge opp 
regnskapet til ungdomsklubben i samarbeid med hovedansvarlig. 
 
Ansvar: Stian og Anders 

 

Sak 13/18 Utbygging av Ormåsen i et HMS perspektiv 
Grendeutvalget har etterlyst svar fra Øvre Eiker kommune vedrørende midlertidig innkjøring 
til byggeområdet for Skogstunet, da dette oppleves som vesentlige avvik ift opprinnelige plan 
fra naboer i Beversvingen. Byggesaksavdelingen i kommunen vil gjøre en henvendelse til 
Trysilhus, som må søke om godkjenning av den midlertidige avkjøringen som er planlagt så 
lenge byggeprosjektet varer (fire år).  
 
Ansvar: Morten (ØEK) 
 
 
Sak 19/18 Årsmøtet 2019 
Dato for årsmøte settes til onsdag 7. mars 2019. Alle utvalgsmedlemmer jobber aktivt med å 
informere om grendeutvalget og rekruttere nye medlemmer i forkant av årsmøtet. 
 
Det gode arbeidet med markedsføring av grendeutvalget fortsetter, herunder 

- opprettelse av konto for Instagram  Joakim 
- utarbeidelse av informasjonsfolder for grendeutvalget sitt viten og virke, som kan 

leveres ut til beboere på Ormåsen  Grete 
 
«Stand» på Rema 1000 gjennomføres i tilknytning til årsmøte (ca 7-14 dager i forkant). 
 
Ansvar: Alle 
 
 
Nye saker: 
 
20/18 Julegrantenning 2018 
Gjennomgang av plan og ansvarsfordeling for søndag 2. desember 2018 kl 1700-1830, som 

sendes ut til den enkelte pr mail. Alle beboere på Ormåsen (og besøkende) inviteres til 

julegrantenning der vi møtes ved bålplassen i Ormbolet barnehage. Der vil det bli servert 

gløgg, pepperkaker og mandariner. Bokbamsen vil lese juleeventyr, før vi beveger oss ned til 

flerbrukshallen. Nytt av året er Nissemors Nisseorkester og Smånissekor, som vil spille og 

synge julesanger sammen med oss når vi går rundt juletreet etter at det er tent. Julenissen er 

også invitert i år, slik at forhåpentligvis blir det julegaver til de minste i år også.  

Grendeutvalgets medlemmer møter kl 1600 for forberedelser og klargjøring. 

Ansvar: Alle 
 



 
 
 
Sak til informasjon: 
Ormåsen grendeutvalg har mottatt planprogram for Fiskumparken fra arkitektene Astrup og 
Hellern. Arkitektene er engasjert for å utarbeide detaljregulering med konsekvensutredning 
for Fiskumparken, som ligger på oversiden av E134 over Haukelifjell med tilknytning til Darbu 
mellom Kongsberg og Hokksund. Området har lenge vært tiltenkt næringsutvikling. 
Områdeplanen ble første gang lagt ut til offentlig ettersyn allerede i 2010 som Løken 
næringsområde, I 2016 ble områdeplanen for Fiskum næringspark vedtatt. Fiskum 
Næringspark har nå endret navn til Fiskumparken. Hensikten med planen er å regulere 
området til næringsformål. 
 
 
 
Ormåsen, 12. november 2018 
 
Grete Thorsby/Referent 


