
 

 

 

 

Å rsmøte i Ormå sen Grendeutvålg 2019 

Mediateket, Ormåsen skole 7. mars 2019 
 

 
Fungerende styre var representert med følgende:  

− Grete Thorsby, Finn-Martin Paulsen, Ellen Dahl, Tommy Karlsen, Per Gunnar Kristoffersen, 

Joakim Solum, Anders Kjøll og Silje Lysaker Smeby 

Fravær:  
− Rune Fredriksen og Karianne Nyberg Andersen  

 

Øvre Eiker kommune var representert med Bernt Egil Tafjord (Planavd) og Gry Fredriksen 

(Idrettskonsulent). Av beboere på Ormåsen møtte 15.  

Leder grendeutvalget innledet med orientering av «grendeutvalgserklæringa», som ble utarbeidet i 
samarbeid mellom kommunen og grendeutvalgene i Øvre Eiker (Ormåsen, Vestfossen, Hokksund, 
Røren og Skotselva) høsten 2018. Hvert grendeutvalg har sitt faste kontaktpunkt i kommunen, hvor 
Ormåsen har hatt Morten Lauvbu som sitt kontaktpunkt i 2018. Kommunen er svært beviste på 
bruken av grendeutvalget i sitt virke. 

1. Konstituering  
a. Godkjenning av innkalling og saksliste (vedlegg 1) 
b. Valg av 

i. Ordstyrer – styrets forslag til Grete Thorsby ble enstemmig valgt.  
ii. Referent – styrets forslag til Silje Lysaker Smeby ble enstemmig valgt.  

iii. Medlemmer til å undertegne protokollen – Tommy Karlsen og Joakim Solum 
ble enstemmig valgt.  
 

2. Årsberetning 2018 
Det er fra styret laget en årsberetning (vedlegg 2) over de 38 sakene som er behandlet i 
perioden april 2018 – februar 2019. Dette ble delt ut til de fremmøtte. Det ble redegjort 
spesielt for noen av de viktigste sakene, der utfyllende informasjon er gitt nedenfor i tillegg 
til det som står i årsberetningen: 

 
Sak 03/19 Utbyggingen av Ormåsen i et 10 års perspektiv 
Øvre Eiker kommune og Ole Jørgen Smedsrud (utbygger) redegjorde for videre utvikling- og 
utbyggingsplaner av Ormåsen i et 10 års perspektiv (2020-30). Det foreligger en generalplan 
fra midten av 1980-tallet til grunnen for utviklingen på Ormåsen. Denne generalplanen er nå 
tatt inn som en del av kommuneplanen. Ved kommunevalg blir imidlertid utviklingsplanene 
tatt opp for ny revidering. Dette innebærer at det nye kommunestyret som trer i kraft fra 
høsten 2019 vil se på utviklingsplanene i kommunen på nytt. Nytt plan vil antagelig være klar 
innen sommeren 2020. 



Utbyggingen av feltene B6 og B7, som man holder på med i dag, tar halvparten av den tiden 
som man hadde estimert. Utbyggingen av disse feltene var opprinnelig tenkt over en periode 
på opptil ti år, men det viser seg at dette går vesentlig raskere enn antatt. I forbindelse med 
utbyggingen av B6 og B7 ble det bygd et høydebasseng som skal sikre vannforsyning til 
ytterligere områder på Ormåsen. Det ses også på en veiløsning som skal sikre tilgjengelighet 
til flere felt.  Det er ikke tenkt noen ringvei, men det bør av sikkerhetsmessige årsaker være 
mulighet for å komme rundt på feltet via flere veier. Når B6 og B7 er ferdigstilt er foreløpig 
plan å se på utvikling av feltene B4 og B5. Denne planen er tidligst satt fra år 2024. Utvikling 
av feltene B8 og B9 ligger ennå lenger frem i tid, ca 10 år.  
 
I dag består Ormåsen av omtrent 600 boenheter, hvorav ca 900 personer bor i enebolig. Når 
B6 og B7 er ferdigstilt vil Ormåsen bestå av ytterligere 200 ekstra boenheter. Den største 
andelen av befolkningen på Ormåsen er mellom 35 år og 66 år. 
 
Sak 21/18 Markedsføring av Ormåsen grendeutvalg  
Økt markedsføring av grendeutvalget er viktig for å informere beboere på Ormåsen 
grendeutvalget sin handlingsplan og utvikling innenfor de ulike fokusområdene som utvalget 
jobber med i løpet av året. Vi oppfordrer alle til å følge oss på Facebook og Instagram. 
 
I 2018 kom Ormåsen grendeutvalg seg på Instagram. Alle beboere oppfordres til å bruke 
Instagram aktivt og legger ut bilder med emneknaggene #ormåsen, #stedetidetgrønne og 
#ormåsengrendeutvalg. I den forbindelse har grendeutvalget også hatt en fotokonkurranse 
på Instagram. Ved forrige konkurranse vant vinneren et gavekort fra Bjørn Myhre Sport AS på 
300 kroner. Neste fotokonkurranse vil være i mai. 
 
Hjemmesiden til grendeutvalget (www.ormasen.no) har fått et løft, da denne nå fremstår 
som mer brukervennlig og oversiktlig.  Hjemmesiden inneholder mer informasjon enn 
tidligere, blant annet samme informasjon som det vil bli opplyst om på informasjonsskiltene 
(se sak 06/16), våre viktigste samarbeidspartnere og referat fra de månedlige møtene for å 
nevne noe. I tillegg vil grendeutvalget å bruke hjemmesiden mer aktivt for å publisere egne 
saker, da lokalavisene gjerne legger relevante saker om Ormåsen bak en betalingsmur.  
 
Grendeutvalget distribuerer ut OG Kvartalsnytt ganger fire per år. Kvartalsnytt inneholder en 
kort oppdatering om hovedsakene som det arbeides med i grendeutvalget, samt annen 
relevant informasjon til beboere. Kvartalsnytt legges i postkassene til alle beboere på 
Ormåsen.  
 
Sak 11/18 Ormåsen Ungdomsklubb 
Ungdomsklubben er et aktivitetstilbud for ungdom i 7. til 10 trinn og har utviklet seg til å 
være et kulturtilbud for all ungdom i Øvre Eiker kommune. Arrangementet i oddetallsukene 
er svært populært også blant ungdom som ikke bor på Ormåsen, der oppmøte er ca 60-90 
ungdommer hver gang. Ungdomsklubben er underlagt Ormåsen grendeutvalg, som 
oppfordrer alle voksne til å melde seg som frivillig for å hjelpe til med drift av 
ungdomsklubben. Vi har erfart at flere foreldre har nå engasjert seg som frivillige og det gjør 
at vi kan holde ungdomsklubben åpen. Dette har også resultert i at man har fått på plass 
nattravner på klubbkveldene. 
 
Sak 06/18  Fagkvelder for beboere på Ormåsen 
Grendeutvalget har invitert til flere fagkvelder/foredrag med forskjellig fokus. Målet er å ha 
dagsaktuelle saker. Forrige fagkveld var om de fire største rovdyrene i Norge. Neste fagkveld 
(8. april 2019) vil omhandle nettvett og sosiale medier.  Fagkveldene er en flott arena for 

http://www.ormasen.no/


beboerne å knytte nettverk, bli kjent med flere på Ormåsen og holde seg oppdatert på 
aktuelle saker i hverdagen. 
 
Sak 02/18 Eget postnummer for Ormåsen 
Det er lagt inn søknad om eget postnummer og post i butikk på Ormåsen. Det formelle er i 
orden, da saken allerede er behandlet i kommunestyret. Saken tas nå videre av kommunen 
med Posten Norge for 1) eget postnummer og 2) post i butikk.  
 
Sak 01/18 Trafikksikkerhet på Ormåsen 2018 
Mange nye skilt iht den nye skiltplanen kom på plass i løpet av 2018. Øvre Eiker kommune 
har en plan for de som mangler og disse vil bli fortløpende montert i 2019, eksempelvis skilt 
for fotgjengerovergang fra pendlerparkeringen til Rema 1000. Det er mye arbeid og 
koordinering mellom ulike instanser som ligger til grunn før nye skilt kan settes opp. Forslag 
om nye skilt må fremmes til kommunen. Deretter skal politiet uttale før saken sendes videre 
til Statens Vegvesen som fatter vedtak. Grendeutvalget har fremmet forslag til kommunen 
om å gjøre Ormåsenveien til forkjørsvei. Dette fordi høyreregelen som gjelder på Ormåsen 
ikke alltid følges, og flere uheldige episoder har oppstått på grunn av dette. Spesielt har det 
vært flere episoder tilknyttet krysset Ormåsenveien – Elgfaret. 
 
Utfartsparkeringen har begrenset med antall parkeringsplasser. Ofte oppleves det at flere 
parkerer langs Jungerveien, noe som er uheldig for fremkommeligheten for øvrig trafikk. 
Grendeutvalget har fremmet forslag til kommunen om å sette opp informasjonsskilt i krysset 
Jungerveien – Ormåsenveien om parkeringsmuligheter ved skolen. 
  
Grendeutvalget vil videre at det settes opp fysisk sperre der gang- og sykkelveier krysser vei. 
Det er ikke prioritet fra kommunen å bygge gang- og sykkelvei langs Jungerveien. 
Grendeutvalget er uenig i dette og fortsetter arbeidet med å fremme dette ovenfor 
kommunen. 
 
Viktig at alle er påpasselige med å overholde fartsgrenser, da det ofte observeres biler som 
ikke overholder de fastsatte fartsgrensene. Grendeutvalget appellerer til den enkelte om å 
utvise de riktige holdningene i trafikken, slik at trafikksikkerheten settes i fokus også av alle 
som bor på Ormåsen. 
 
Sak 06/17 Treningspark for egenvektstrening 
Høsten 2018 ble treningspark for egenvektstrening på Ormåsen åpnet. Prosjektet ble 
iverksatt etter innspill fra en beboer på Ormåsen og grendeutvalget fikk finansiell støtte av 
Sparebankstiftelsen DNB på kr 245 000,- til prosjektet. Trysilhus og Gorud Eiendomsutvikling 
har også vært aktive og viktige parter for å få etablert treningsparken. Grendeutvalget 
arbeider nå med å få på plass god belysning av treningsparken.  
 
Sak 06/16  Profilering av Ormåsen – «stedet i det grønne»  
Det er utearbeidet nye informasjonsskilt som vil komme på plass ved pendlerparkeringen 
våren 2019. Skiltene omhandler informasjon om Ormåsen aktivitetspark, kulturarv og 
historie fra Ormåsen samt kart over området. 
 
Sak 05/16  Ormåsen Frisbeegolfbane 
Ormåsen grendeutvalg har fulgt opp saken fra arbeidsåret 2017-18, der tre frisbeegolfkurver 
er flyttet, nytt informasjonsskilt er utarbeidet og gamle poster fjernet. Ny utkastposter og 
merking av disse gjenstår før banen er komplett. Utkastpostene vil bli videre fulgt opp 1. 
halvår 2019 (våren). 
 



 
Sak 04/16 Prosjekt «Kunstgressbane»:  
Bygging av en kunstgressbane (9’er bane) ble godkjent i kommunen sommeren 2017. 
Anbudspapirene for kunstgressbanen kommer ut innen kort tid og skal behandles i 
kommunestyret i mai. Målet er at kunstgressbanen er på plass i løpet av sensommer/tidlig 
høst 2019. Grendeutvalget har fremmet anmodning til Øvre Eiker kommune om å benytte et 
mer miljøvennlig alternativ enn granulat, som er vanlig dekke på kunstgressbaner, for stedet i 
det grønne.  
 
Årsberetningen ble godkjent.  
 

3. Regnskap og balanse 
Regnskapet for 2017/18 ble gjennomgått (vedlegg 3). Papirkopier var også gjort tilgjengelig 

for fremmøtte til årsmøtet. Regnskapsåret går fra mars 2018 til mars 2019. Ormåsen 

Grendeutvalg har i 2018 hatt høyere inntekter enn kostnader, der de totale inntektene er 

pålydende kr 374 438,-. Hoveddriveren på inntektssiden er Sparebankstiftelsen DNB sin 

støtte på kr 245,000 øremerket ny aktivitetspark på Ormåsen. I tillegg er det gitt støtte 

pålydende kr 81 000,- fra private aktører ifm pågående prosjekter i 2018, samt at 

grasrotandelen fra norsk Tipping er nesten doblet seg mot 2017. Overskuddet sammenliknet 

med forrige arbeidsår er økt som en følge av dette. Det gjøres forøvrig oppmerksom på at 

Øvre Eiker kommune reduserte sitt tilskudd til grendeutvalget med kr 9,500 i 2018.  

Etableringen av aktivitetsparken på Ormåsen var et stort økonomisk løft for grendeutvalget i 

2018. Total investeringen på kr 488,980 ble finansiert gjennom ovennevnte støtte fra 

Sparebankstiftelsen DNB, samt tilsagn om spillemidler. Øvre Eiker kommune forskutterte 

utbetalingen av spillemidler med kr 243,000 gjennom et rentefritt lån til Ormåsen 

grendeutvalg. De resterende kr 979.63 ble finansiert av grendeutvalgets egne midler.  

Ormåsen grendeutvalget hadde per 28.02.19 kr 172,803 på konto, en økning på kr 37,889 fra 

foregående periode. Økonomien anses å være solid med nødvendig handlingsrom for å 

realisere prosjekter og organisere aktiviteter på Ormåsen.   

Årsregnskapet ble godkjent. 
 

4. Handlingsplan 2019 
Forslaget for handlingsplan for neste arbeidsår (2019) ble gjennomgått (vedlegg 4). 
 
Forslag til handlingsplan ble godkjent. 
 

5. Forslag til vedtektsendringer 
Ingen 

 
6. Eventuelt 

- Det ble satt fokus på frivillighet, hvor grendeutvalget anmoder alle med interesse for 
dette og andre prosjekter tar kontakt om de ønsker å bidra til arbeidet, uavhengig av om 
man er en del av utvalget eller ikke. 

- Gavekortet som ble trukket blant de fremmøtte var pålydende kr 500,- fra Rema 1000. 
Vinneren gav gavekortet videre til Ormåsen Ungdomsklubb. Ormåsen Grendeutvalg 
takker for dette! 



- Leder grendeutvalget takket fratredende medlemmer for innsatsen i grendeutvalget i 
perioden de har vært utvalgsmedlemmer. Anders Kjøll, Rune Fredriksen og Silje Lysaker 
Smeby ønskes velkommen tilbake i grendeutvalget ved en senere anledning!  

 

7. Valg  
Valg ble foretatt etter vedtektenes § 2. Det var behov for fem – 5 – nye medlemmer i 
Ormåsen Grendeutvalg for arbeidsåret 2018/19. 
 
Tre meldte seg for verv i utvalget; 
- HALLE, Torunn 
- HANSTEENSEN, Wibeke J. 
- SKOGSTAD, Mette 

 
I tillegg meldte to av nåværende medlemmer seg for gjenvalg; 
- CHRISTOFFERSEN, Per Gunnar (2019-21)  
- PAULSEN, Finn-Martin- 1 nytt år (2019-20) 

 
 
Referent for årsmøtet 2019, Silje Lysaker Smeby 
 
 
 
--------------------------------------------------   ------------------------------------------------------- 

Joakim Solum       Tommy Karlsen 

 


