
Møtereferat 9. januar 2019 

 
 
Til stede:  Karianne Nyberg Andersen, Ellen Dahl, Tommy Karlsen, Finn-Martin Paulsen, 

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

 
Fravær: Rune Fredriksen, Per Gunnar Kristoffersen og Anders Kjøll, 
 
Øvrig  
fordeling: Jon Wold (Øvre Eiker kommune)  
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 

Følgende saker ble behandlet: 
 
Ormåsen aktivitetspark 
 
Sak 06/17 Treningspark for egenvektstrening 
Vedr lyssetting av parken er dette sjekket ut med lysløypekomiteen, der man følger opp med 
utbygger beslutning om å sette opp stolper når utbygging B7 er ferdigstilt.  
 
Ansvar: Silje  
 
Sak 01/19 Utbedring av 4 km i lysløypa 
Representanter for grendeutvalget registrerer at fire – 4 – kilometeren i lysløypa er ujevn og 
humpete, og at det derfor kreves mye snø før at forholdene blir ideelle for skiglade brukere. 
Enighet om behov for utbedring av traseen. Grendeutvalget vil i den forbindelse ta et initiativ 
ovenfor Eiker Ski og Ormåsen Lysløypeutvalg om «prosjekt utbedring», der det er mulighet 
for å søke om midler til prosjektet via Sparebankstiftelsen DNB. 
 
Ansvar: Grete og Finn-Martin 
 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 18/16 Bålhytte og skøytebanen 
Grendeutvalget vil skifte kode på lås til bod ved skøytebanen med jevne mellomrom for å 
ivareta utstyret. Informasjon om dette er publisert på FB. Kommunen har fulgt opp vår 
anmodning om å hensynta området ved inngangen til hytta ved brøyting av skøytebanen.  
 
Nødvendige utbedringer på bålhytta vil bli ivaretatt så snart som mulig. 
 
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 er utsatt til utvalgsmøtet i februar 2019, 
der Marit Nyhus (ØEK) inviteres til møtet. 
 
Ansvar: Grete og Morten 
 
Sak 04/18 Kvartalsnytt OG 2018 
Kvartalsnytt OG nr 4/18 utarbeides og sendes frem for godkjenning internt før det sendes til 
trykking. Ved distribuering i beboernes postkasser i løpet av uke 3 legges også ved 
informasjonsfolder for OG, der informasjon om grendeutvalget og årsmøtet fremgår.  
 
Ansvar: Grete 
 
Sak 05/18 OG hjemmeside 

Linker til aktuelle samarbeidspartnere må oppdateres og følges opp innen utvalgsmøte i 

februar. Ansvarlig ser også nærmere på format, struktur, bruk av bilder og logo etc. Saken 

sees også i sammenheng med sak 21/18. 

Ansvar: Joakim 

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

Fagkveld # 1/2019 «De fire store – naturen tett på» planlegges medio 1. kvartal 2019. Grete 
er i dialog med Bjørneparken om dato i februar 2019. Foredraget planlegges på en ukedag 
med varighet 1,5 time, der målgruppen er barn og voksne i alle aldre. Mer detaljer omkring 
foredraget komme, der eget arrangement opprettes på FB.   

Ansvar: Grete 

Sak 19/18  Årsmøte 2019 
Gjennomgang og enighet om handlingsplan 2018, som skal presenteres på årsmøtet 2019.  
Rema 1000 sponser gavekort, som vil bli trukket ut blant de fremmøtte. Årsmøte vil bli 
markedsført med egen stand på Rema 1000 lørdag 16. februar 2019 kl 1200 – 1600 samt 
med aktiv publisering på sosiale medier og vår egen hjemmeside. 
 
Ansvar: Alle 
 
Sak 20/18 Reservasjon og bruk av Ormåsen flerbrukshall 
Det er Øvre Eiker kommune som forvalter Ormåsen flerbrukshus som har status som 
«samfunnshus» i anleggsoversikten til Øvre Eiker kommune. Igjen har Ormåsen 
grendeutvalg har mottatt flere henvendelser fra brukere av Ormåsen flerbrukshall, der alle 
ønsker mer treningstid. Utfordringen til kommunen og deres saksbehandlere denne 
sesongen har vært at ikke alle har søkt om treningstid ved Ormåsen iht gitte tidsfrist. Det har 
derfor kommet mange fortvilte lagledere/trenere i ettertid, som trodde de hadde samme tid 
som forrige år. Kommunen har da valgt å bruke “første mann til mølla” prinsippet.  
 
Alle lag og foreninger må søke innen fristen for sesongen 2019/2020. Øvre Eiker kommune 
vil i forkant sende ut en e-mail til alle berørte, som sier litt om søknadsfrist, behandlingstid 
etc. Oppdatert treningsoversikt for Ormåsen flerbrukshall pr 10.01.19 er publisert på vår 
hjemmeside, www.ormasen.no. 
 
Ansvar: INFO 
 
 
 

http://www.ormasen.no/


Sak 21/18  Markedsføring av Ormåsen grendeutvalg 
Gjennomgang av retningslinjer for «hvordan publisere og tips for aktiv markedsføring på 
sosiale medier». Egen markedsførings- og publiseringsplan for OG presentert. 
 
INSTAGRAM for Ormåsen grendeutvalg er opprettet (bedriftsside). Bruk av 
#ormasengrendeutvalg # stedetidetgrønne #ormåsen ved publisering av bilder som fenger. 
Link direkte til FB. Bruk av INSTASTORY ifm arrangement. Egen vinterbildekonkurranse vil 
bli publisert innen kort tid, der vinneren får gavekort i premie. 
 
FACEBOOK for Ormåsen grendeutvalg er også en bedriftsside. Anbefaler hyppig publisering 
for å øke aktiviteten, med bruk av bilde og kort tekst ev. link til www.ormasen.no. FB blir 
bindeleddet mellom hjemmesiden og Instagram. Enighet i grendeutvalget om bruk av ekstra 
kostnad for å promotere innlegg. 
 
www.ormasen.no – se sak 05/18. 
 
Ansvar: Karianne og Ellen 
 
Som et ledd i den aktive markedsføringen, er det enighet blant utvalgets medlemmer om å 
kjøpe inn utstyr som kan brukes ifm arrangement i regi av grendeutvalget. 

 Refleksvester – med logo foran og bak 
o Grete 

 Partytelt m/vegger (3m x 3 m) 
o Ellen/Karianne 

 Induksjonstopp 
o Ellen 

 Saftkoker 
o Ellen 

 Informasjonstavle 
o Avklaring med Rema1000 om plassering (Tommy) 
o Ev. innkjøp (Finn-Martin) 

 
Sak 22/18 Vintermoro på skøytebanen 
Gjennomgang av plan for vintermoro på skøytebanen søndag 27. januar 2019 kl 1200, der 
ansvars- og arbeidsoppgaver er fordelt blant utvalgets medlemmer. Oppmøte for OG senest 
innen kl 1100. Eget arrangement opprettes på FB, samt markedsføring av behov for frivillige. 
 
Ansvar: Alle 
 
Nye saker: 
 
Sak 02/19 Miljø i fokus – tomgangskjøring  
Tomgangskjøring ved bringing og henting av barn i Ormåsen skole og barnehage er en 
tilbakevendende problemstilling hvert år i den kalde årstiden. Mange lar motoren stå på når 
bilen står stille, for eksempel fordi de vil holde bilen varm. Dette er ikke bra for lufta vi puster 
inn. Ormåsen grendeutvalg oppfordrer alle til å unngå tomgangskjøring og følger barnas 
miljøorganisasjon (Miljøagentene) som sier følgende; 
 

Tomgangskjøring er skikkelig unødvendig bilkjøring. Bilen forurenser, uten engang å 
gå framover. Eksosen fra biler forurenser jorda vår. Verdens mest unødvendige 
bilkjøring er tomgangskjøring. Biler slipper ut karbondioksid, som gjør jorda varmere 
og nitrogenoksider, som forurenser lufta vi puster inn. Barn med astma og allergi kan 
bli ekstra syke av disse gassene. Står bilen i ro mer enn 20 sekunder, lønner det seg 
for både miljøet og for lommeboka (drivstoff koster penger) å slå av motoren. 

 

http://www.ormasen.no/
http://www.ormasen.no/


 
Ormåsen, 12. januar 2019 
 
Grete Thorsby/Referent 


