
 
 
 
 
 
 
 
Referat fra møte i Ormåsen grendeutvalg 12. desember 2018 

 
 
Til stede:  Ellen Dahl, Tommy Karlsen, Anders Kjøll, Finn-Martin Paulsen, Silje Lysaker 

Smeby, Joakim Solum, Grete Thorsby og kommunens representant Morten 
Lauvbu  

 
Fravær: Karianne Nyberg Andersen, Rune Fredriksen og Per Gunnar Kristoffersen 
 
Øvrig  
fordeling: Jon Wold (Øvre Eiker kommune) og Gry Fredriksen (Øvre Eiker kommune) 
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Ormåsen aktivitetspark 
 
Sak 04/16 Prosjekt «Kunstgressbane» 
Øvre Eiker kommune vil gjøre opp status med utbygger (O J Smedsrud), for å finne ut 
hvorvidt resterende grunnarbeid og toppdekke kan håndteres av Gorud Eiendom, eller om 
dette må inkluderes i anbudet som sendes ut primo 2019. Frist for publisering av anbud er 
satt til 25. januar 2019. Det planlegges i den forbindelse et prosjektmøte etter nyttår, der 
spesielt granulat blir et tema, og ØEK vil ha med grendeutvalget med på avgjørelsen. ØEK 
har signalisert ønske om et alternativ til granulat, der miljøhensyn prioriteres foran kostnad.    
 
Ansvar: Gry Fredriksen (ØEK) 

 
Sak 06/17 Treningspark for egenvektstrening 
I dekket til treningsparken mangler det påmalt stige. Dette vil bli fulgt opp våren 2019. 
 
Vedrørende lyssetting av treningsparken, har Øvre Eiker Energi gitt tilbakemelding om at de 
kan sponse strømmen der vi kobler oss til lysløypa. ØEK er positive til å jobbe for en slik 
løsning. Grendeutvalget sjekker ut med lysløypekomiteen om deres synspunkter, også ift 
tilgjengelig armatur og stolper. Hvis ikke armatur eller stolper er tilgjengelig, må dette ev. 
kjøpes inn. 
 
Øvre Eiker Energi som sponsor vil fremkomme på baksiden av skiltet til treningsparken med 
teksten «Treningsparken er sponset av Øvre Eiker Energi».  
 
Ansvar: Silje og Finn-Martin 
 



Tidligere saker: 
 
Sak 06/16 Profilering av Ormåsen – «stedet i det grønne» 
Skiltene er satt i produksjon. Sammen med skiltprodusent ser vi an værforholdene for 
montering når skiltene er ferdig. 
 
Ansvar: Grete  
 
Sak 18/16 Bålhytte og skøytebanen 
Utsatt tidsfrist for utbedringer som må gjøres på bålhytta settes til 1. januar 2019. Innkjøp av 
nødvendig utstyr gjøres snarest (Anders og Tommy). 
 
Skøytebanen er islagt, men må skrapes (på dugnad blant brukerne). Skøytepingvinene og 
isskrape flyttes til boden (Tommy og Finn-Martin), som låses med kodelås. Snøskuffe kjøpes 
inn (Grete). Plakat for utlånsboden utarbeides og henges opp, slik at utstyret gjøres 
tilgjengelig for publikum. Barnehage, skole og NFO tilskrives når skøytebanen er klar for 
bruk. 
 
Når det gjelder brøyting av skøytebanen, bør man hensynta området ved inngangen til hytta 
for å unngå brøytekant ved inngangen. Saken følges opp i dialog med Tom Olsen i ØEK. 
Morten følger opp. 
 
Grendeutvalget planlegger «vintermoro på skøytebanen» 27. januar 2019 – se sak 22/18. 
 
Ansvar: Alle 
 
Sak 01/18 Trafikksikkerhetstiltak Ormåsen 2018 
Gjennomgang og status på innmeldte saker i 2018 tas på utvalgsmøte i januar 2019, der 
Marit Nyhus (ØEK) inviteres til møtet. 
 
Ansvar: Grete og Morten 
 
Sak 05/18 OG hjemmeside 

Linker til aktuelle samarbeidspartnere må oppdateres, eksempelvis Sparebankstiftelsen 

DNB. Alle gir sine innspill til nødvendige oppdateringer. 

Ansvar: Joakim 

 
Sak 06/18 Fagkveld for beboere på Ormåsen og andre besøkende 
Planlagte fagkvelder i 2019 endrer rekkefølge pga tidspunkt for fagkveld om nettvett. 

Fagkveld # 1/2019 «De fire store – naturen tett på» planlegges medio 1. kvartal 2019. Grete 
kontakter Bjørneparken for å avtale dato – fortrinnsvis i løpet av februar 2019. 

Ansvar: Grete 

Fagkveld # 2/2019 NETTVETT – «I mørket er alle katter grå…» planlegges medio april 2019. 
Målgruppen er ungdom og voksne. Grendeutvalget har søkt tilskuddsmidler for «frivillighet og 
kulturliv» til arrangementet fra Øvre Eiker kommune. Tommy vurderer viklingen på foredraget 
og hvorvidt dette burde deles i to; a) hva gjør du når uhellet er ute og b) hva kan gjøres i 
forkant for å forhindre? 

Ansvar: Tommy  



 

Sak 13/18 Utbygging av Ormåsen i et HMS perspektiv 
Utbygger har fått beskjed at Øvre Eiker kommune forventer en søknad hvis de vil 
opprettholde midlertidig avkjøring. Hvis søknad mottas, vil nabovarsel bli sendt frem til de 
nærmeste naboene fra ØEK. 
 
Ansvar: Morten (ØEK) 
 
 
20/18 Julegrantenning 2018 
Evaluering av gjennomført arrangement. Meget godt oppmøte til tross for regnvær. God 

tilbakemelding på gjennomføringen med eventyrstund på Ormebolet innledningsvis, før 

tenning og gang rundt juletreet utenfor flerbrukshallen. Nissemors nisseorkester og 

smånissekor gjorde en meget god opptreden og anbefales videreført. Det ble pakket ca 300 

julegotteposer, der overskuddet ble fordelt til Ormåsen ungdomsklubben. Dette ble tatt 

meget godt imot og anbefales også videreført. Det samme gjelder inndeling i aldersgrupper 

ved utdeling av julegotteposer fra julenissen og hans hjelpere. Tusen takk til alle bidrag ifm 

årets julegrantenning! 

Ansvar: Alle 
 
21/18 Markedsføring av Ormåsen grendeutvalg 
Konto for INSTAGRAM er opprettet. Retningslinjer for «hvordan publisere og tips for aktiv 
markedsføring» utarbeides og gjøres kjent blant utvalgets medlemmer på utvalgsmøte i 
januar. Enighet om utlysning av «vinterbildekonkurranse» i løpet av januar. 
 
Ansvar: Karianne og Ellen 
 
Forslag til publiseringsplan for 2019 utarbeides, der saker for publisering fordeles blant 
utvalgets medlemmer. Planen vil bli gjennomgått på utvalgsmøte i januar. «Årskavalkade» 
for 2018 utarbeides og publiseres i romjula 2018.  
 
Ansvar: Grete 
 
Som et ledd i den aktive markedsføringen, er det enighet blant utvalgets medlemmer om å 
kjøpe inn refleksvester (med logo på ryggen), som vi kan bruke ifm arrangement i regi av 
grendeutvalget. 
 
Ansvar: Grete 
 
Nye saker: 
 
22/18 Vintermoro på skøytebanen 
Enighet om å arrangere vintermoro på skøytebanen søndag 27. januar 2019 kl 1200. 
Arrangement opprettes på Facebook, samt egen sak på www.ormasen.no der frivillige 
oppfordres til å bidra med budskap om at «ditt bidrag betyr en forskjell – engasjer deg på 
stedet der du bor!». Arrangementet er årets fellesarrangement for alle beboere på Ormåsen, 
der støtte er gitt fra Øvre Eiker kommune (årlig tilskudd). Det vil bli servert pølser (gratis), og 
grendeutvalget koordinerer med Rema 1000 for innkjøp av varer. Informasjonsfoldere må 
være klare til vintermoro, slik at dette kan leveres ut som et ledd i markedsføringen av 
årsmøtet 7. mars 2019.  
 

http://www.ormasen.no/


Det vil bli utarbeidet plan for vintermoro der ansvars- og arbeidsoppgaver fordeles blant 
utvalgets medlemmer. 
 
Ansvar: Silje 
 
 
 
Ormåsen, 16. desember 2018 
 
Grete Thorsby/Referent 


