
Møtereferat 6. februar 2019 

 
 
Til stede:  Karianne Nyberg Andersen, Tommy Karlsen, Anders Kjøll, Finn-Martin 

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

 
Fravær: Ellen Dahl, Rune Fredriksen og Per Gunnar Kristoffersen  
 
Øvrig  
fordeling: Jon Wold (Øvre Eiker kommune) og Marit Nyhus (Øvre Eiker kommune)  
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 

Følgende saker ble behandlet: 
 
Ormåsen aktivitetspark 
 
Sak 04/16  Prosjekt «Kunstgressbane» 
Når telerestriksjon på veien er borte, vil det bli kjørt inn stein for oppfylling av resten av myra 
(tentativt mai 2019). Tilbud fra aktuell leverandør forventes medio mai, der anbudspapirer 
sendes ut av Øvre Eiker kommune. Grendeutvalget anbefaler miljøbane (= uten granulat) for 
stedet i det grønne.  
 
Ansvar: Finn-Martin 
 
Sak 01/19 Prosjekt «Utbedring av 5 km i lysløypa» 
Møte mellom representanter fra grendeutvalget, Eiker Ski og Ormåsen lysløypeutvalg 
gjennomført 06.02.19 ifm behov for utbedring av 5 km i lysløypa. Som medeier i Ormåsen 
løyløype har grendeutvalget tatt initiativ til dette. Det er stor enighet om behovet, for jo bedre 
snøpreparering, jo mindre snøbehov for at det skal bli gode skiløyper. Hva som kreves av 
ressurser ble diskutert, slik at budsjett for prosjektet kan utarbeides og vedlegges i søknad 
om midler fra Sparebankstiftelsen DNB.  
 
Ansvar: Grete og Finn-Martin 
 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 01/18 Trafikksikkerhetstiltak Ormåsen 2018 
Gjennomgang og status på innmeldte saker fra perioden 2016-18; 
 

a) Fotgjengerfelt fra parkeringsplassen over «kiss’n’ride» veien og behov for sterkere lys 
ifm overgangen 

− Hele anlegget er utformet slik at det er lett å bevege seg i. Som nevnt tidligere 
anbefaler ikke ØEK gangfelt i dette området, men vil heller prioritere bedre lyssetting 
der man krysser «kiss’n’ride» veien fra/til parkeringsplassen. ØEK vil derfor se 



nærmere på en ny stolpe ev. bedre lys i eksisterende stolpe. Grendeutvalget stiller 
fremdeles spørsmål ved hvorfor ikke gangfelt i tillegg til ekstra lys. 

 
b) Endring av parkeringsskilt til «parkering forbudt» i innkjøringen til «kiss’n’ride» 

− Statens veivesen mottok forslag i uke 4/19, og saken ligger der for vedtak. ØEK 
forventer at dette går i orden. 

 
c) Farlig veikryss Ormåsenveien – Elgfaret 

− ØEK vurderer innspillet fra grendeutvalget om at Ormåsenveien blir forkjørsvei. 
Kommunen sjekker ut med politiet for uttale før saken ev. fremmes Statens veivesen. 
Dersom Ormåsenveien blir forkjørsvei, må Ormåsen innrette seg i forhold til dette. 

 
d) Flytting av vei i krysset Elgfaret – Haresvingen 

− Garasje i Elgfaret (godkjent av ØEK) hindrer sikt for trafikanter som kommer fra 
Haresvingen. Forslag fra grendeutvalget om flytting av veien nærmere kommunal 
grunn som er tilgjengelig i området. ØEK vil i første omgang gjennomføre enkelttiltak 
om siktrydding i området. 

 
e) Opphøyde gangfelt og nedsøkk – Ormåsenveien – Bokfinkveien 

− 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. ØEK bekrefter at tiltaket skal 
gjennomføres. 

 
f) Gangsti fra Glimmerveien til Sisiken 

− Ved utbygging av boliger i Sisiken, fjernet man også tidligere etablert sti i området ned 
mot grusbanen og Glimmerveien. Det er fremmet ønske om å etablere en sti i 
området på kommunal grunn. Kommunen må sørge for at området ikke blir annektert, 
der naboer i tilstøtende områder utvider egen eiendom. ØEK har diskutert saken med 
utbygger, som vil følge opp saken. 

 
g) Skilting av gangfelt over Jungerveien fra trafikknutepunktet til Rema 1000 

− Vedtak er fattet og vil komme på plass i løpet av våren 2019. 

 
h) Informasjonsskilt om parkeringsplass tilgjengelig ved skolen gjøres tilgjengelig i 

krysset Ormåsenveien – Jungerveien. 
− ØEK vil følge opp med Ormåsen skole for å tilgjengeliggjøre parkeringsplass etter 

endt arbeidstid og i helgene. Møte rektor Ormåsen skole og ØEK gjennomføres 
07.02.19.  

− Det er satt opp midlertidig vinterskilting om «parkering forbudt» langs Jungerveien ved 
Beversvingen. Til tross for dette er det mange som parkerer der ift skiutfart. 
Grendeutvalget vurderer tiltak for veien videre opp mot nyfeltet samt utdeling av 
informasjonsfoldere på frontrutene. 

 
Ansvar: Grete og Morten 
 
Sak 06/18 Fagkveld for beboere på Ormåsen og andre besøkende 

Fagkveld # 1/2019 «De fire store – naturen tett på» gjennomføres torsdag 21. februar 2019 
kl 1800-1930 i flerbrukshallen for barn og voksne på Ormåsen. Et spennende foredrag av 
Bjørn Henrik S Johansen fra Rovdyrsenteret i Flå. Plan for gjennomføring av fagkveld 
følges, og eget arrangement opprettes på FB.   

Ansvar: Grete 

Fagkveld # 2/2019 «NETTVETT – I mørket er alle katter grå… » gjennomføres mandag 8. 

april 2019 på Ormåsen. Målgruppen er ungdom og voksne med fokus på sosiale medier og 

deling av bilder. Mia Landsem har blitt en frontfigur i kampen mot ulovlig spredning av 



nakenbilder etter at hun blant annet hjalp håndballspilleren Nora Mørk. Nå kommer Mia 

Landsem til Ormåsen.  

Plan for gjennomføring av fagkveld følges, og eget arrangement opprettes på FB.   

Ansvar: Tommy 

Sak 19/18  Årsmøte 2019 
Gjennomgang og fordeling av ansvarsoppgaver ifm årsmøtet. Oppdatert plan sendes ut til 
utvalgsmedlemmene.   
 
Ansvar: Alle 
 
Sak 21/18  Markedsføring av Ormåsen grendeutvalg 
Vinterbildekonkurranse «Vinteraktiv på Ormåsen» publisert på INSTAGRAM og varer frem til 
20. februar 2019. Vinner kåres 20. februar 2019, der premien er gavekort fra Bjørn Myhre 
Sport i Krokstadelva.  
 
Ansvar: Karianne og Ellen 
 
Sak 22/18 Vintermoro på skøytebanen 
Vintermoro på skøytebanen ble gjennomført søndag 27. januar 2019 kl 1200-1400, til stor 
glede for beboerne på Ormåsen. Grendeutvalget takker ØEK for måking av banen, som var 
nødvendig for at vi kunne gjennomføre arrangementet. Ca 80-100 fremmøtte, der det ble 
servert pølser, saft og kaffe. Oppsatt plan ble fulgt og overskudd av pølser ble gitt til 
ungdomsklubben, som hadde klubbkveld fredagen påfølgende uke. 
 
Sak avsluttes. 
 
Nye saker: 
 
Sak 03/19 Utbygging av Ormåsen 2020-30 
Ormåsen og videre utbygging av området er en sak til diskusjon i ØEK, med fokus på at 
stedet skal ha alle generasjoner. Infrastruktur er lagt på Ormåsen, slik at man kan forvente 
en videre utbygging i løpet av de neste 10 årene. Kommuneplanen skal rulleres, og dette 
starter høsten 2019. Grendeutvalget påpeker viktigheten av innbyggerinvolvering, og ØEK 
bekrefter at dette er av vesentlig betydning for et sted i utvikling. ØEK vil ha et innlegg om 
utbygging av Ormåsen i et 10 års perspektiv ifm årsmøte 7. mars 2019, der også utbyggere 
er invitert som deltakere. 
 
B6 og B7 var planlagt med 260 boenheter, men ser ut til å ende i 330 boenheter. I 2019 
antar man at 170 av disse 330 boenhetene vil være påbegynt.  
 
Ansvar: Grete og Morten 
 
Sak 04/19 Barnas marked på Ormåsen 
Forslag fremmet om gjennomføring av «Barnas marked» på Ormåsen i april-mai 2019 i 
tilknytning til Rema 1000. Enighet om forslaget, som vil bli diskutert nærmere på neste 
utvalgsmøte (april) med ansvarsfordeling og plan for gjennomføring. 
 
 
Ormåsen, 10. februar 2019 
 
Grete Thorsby/Referent 


