
Møtereferat 3. april 2019 

 
 
Til stede:  Karianne Nyberg Andersen, Torunn S Halle, Wibeke J Hansteensen, Tommy 

Karlsen, Per Gunnar Kristoffersen, Finn-Martin Paulsen, Mette Skogstad og 
Grete Thorsby  

 
Fravær: Ellen Dahl, Joakim Solum og kommunens representant Morten Lauvbu  
 
Øvrig  
fordeling: Jon Wold (Øvre Eiker kommune)  
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 

Følgende saker ble behandlet: 
 
Konstituering av nytt styre 2019/20 
Valg av  

- Leder:   Grete Thorsby 
- Nestleder:   Karianne Nyberg Andersen 
- Kasserer:  Mette Skogstad 
- Sekretær:  Torunn S Halle 
- WEB ansvarlig: Joakim Solum 
- Ass WEB ansvarlig: Tommy Karlsen 
- Styremedlem:  Ellen Dahl 
- Styremedlem:  Per Gunnar Kristoffersen 
- Styremedlem:  Finn-Martin Paulsen 
- Styremedlem:  Wibeke J Hansteensen 

 
Finn-Martin Paulsen ble også valgt som grendeutvalget sitt medlem i Ormåsen 
lysløypekomite.  
 
Ellen Dahl og Karianne Nyberg Andersen fortsetter arbeidet med markedsføring iht utvalgets 
handlingsplan og informasjonsstrategi, primært på Instagram/Facebook. 
 
Det ble videre gjennomgått handlingsplan, arbeidsmetodikk, prosjektgrupper og felles 
filområde (www.dropbox.com). 
 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 19/18  Årsmøte 2019 
Årsmøtet ble gjennomført iht plan med dobbelt så mange fremmøtte sammenliknet med 
fjoråret. Meget gode tilbakemeldinger fra beboere – både de som bor her og de som skal 
flytte til Ormåsen. Utarbeidelse av en egen plan med fordeling av ansvarsoppgaver 
anbefales videreført, der malen er tilgjengelig i filstrukturen på www.dropbox.com. Protokoll 

http://www.dropbox.com/
http://www.dropbox.com/


er publisert og etter signering sendes den frem til Brønnøysundregisteret for oppdatering av 
styremedlemmer i vår frivillige organisasjon. 
 
Saken avsluttes. 
 
Sak 20/18 Julegrantenning 
Ormåsen grendeutvalg har tidligere hatt et meget godt samarbeid med Øvre Eiker kommune 
og skolens vaktmester omkring oppsett og nedrigging av julegran. Etter omlegging av 
tjenestene i Øvre Eiker kommune, vil ikke kommunen lenger kunne støtte med dette. Det har 
derfor drøyd ut i tid med å ta ned grana utenfor flerbrukshallen etter julefeiringen 2018. 
Grendeutvalget følger opp saken og sørger for å fjerne lysslynge og ta ned julegrana. 
 
Saken avsluttes. 
 
Ansvar: Finn-Martin og Tommy 
 
Sak 01/19 Prosjekt «Utbedring av 5 km i lysløypa» 
Søknad om midler fra Sparebankstiftelsen DNB fremmet, men vil ikke bli behandlet før i 
andre halvår fordi søknaden ble fremsendt etter søknadsfrist utløp. Alternative måter for 
finansering av prosjektet vil bli vurdert, der et alternativ er at alle medeiere på lysløype tar sin 
del.  
 
Ansvar: Finn-Martin 
 
Sak 03/19 Utbygging av Ormåsen 2020-30 
Neste felt (B3) som er planlagt utbygd er allerede om fem år (tentativt 2024). Grendeutvalget 
påpeker nok en gang viktigheten av innbyggerinvolvering, og Øvre Eiker kommune har 
tidligere bekreftet at dette er av vesentlig betydning for et sted i utvikling. Det er primært 
småbarnsfamilier som flytter til Ormåsen og sett i forhold til skolebehovsplan og dagens 
kapasitet på skole og barnehage, kan man forvente en situasjon der antall plasser ikke vil 
være i overenstemmelse med behovet. Grendeutvalget går i dialog med kommunen for å få 
tall på hvor mange fra felt B7 som har meldt inn barn på skole og barnehage for skoleåret 
2019/20. 
 
Ansvar: Grete  
 
Sak 04/19 Barnas markedsdag på Ormåsen 
Barnas markedsdag gjennomføres lørdag 25. mai 2019 kl 1200-1400 utenfor Rema 1000. 
Dette er et bytte-/salgsmarked for barna, der barna selv velger hvilke produkter (leker, klær, 
sko, utstyr etc) som skal byttes eller selges. Den enkelte er selv ansvarlig for å medbringe 
bord og ev. stol til sin «utsalgsbod».  Plan for gjennomføring diskutert og sendes frem til den 
enkelte pr mail. Finn-Martin prosjektansvarlig, med støtte fra øvrige utvalgsmedlemmer.   
 
Ansvar: Alle (se egen plan) 
 
Sak 05/19 Foredrag og sosial samling for beboere på Ormåsen 2019 
Ormåsen grendeutvalg viser til tidligere sak 06/18 for fagkvelder i 2018.  
I 2019 er følgende planlagt; 
 

 Foredrag # 2/2019 «NETTVETT – I mørket er alle katter grå… » gjennomføres 

mandag 8. april 2019 kl 1830-2030 i Ormåsen flerbrukshall, med Mia Landsem og 

politiet som foredragsholdere. Ansvarsoppgaver gjennomgått iht plan.  
 

Ansvar: Tommy 



 

 Foredrag # 3/2019 – ikke bestemt. Alle gir sine innspill til aktuelle temaer. Planlegges 

høsten 2019. Beboere på Ormåsen oppfordres også til å gi sine innspill. 

 

Ansvar: Alle  

 

Sak 06/19 Kvartalsnytt 2019 
Kvartalsnytt nr 1/2019 under utarbeidelse, der temaer vil være nytt styre OG, vårrydding, 
grasrotandelen, trafikksikkerhet og aktuelle arrangement. Sendes ut for godkjenning i 
grendeutvalget, før fremsendelse for trykking. Alle utvalgsmedlemmer må påregne å gjøre en 
innsats med distribuering i postkassene til alle beboere på Ormåsen. 
 
Ansvar: Grete 
 
Nye saker: 
 
Sak 07/19 Publisering på www.ormasen.no  
Nye utvalgsmedlemmer (Mette, Torunn og Wibeke) vil bli nærmere presentert de nærmeste 
ukene i «fredagsportrettet», som publiseres på hjemmesiden til grendeutvalget. Tekst og 
bilde sendes frem til ormasengrendeutvalg@gmail.com for utarbeidelse av «fredagsportrett». 
 
Ansvar: Grete og Joakim 
 
Sak 08/19 Hundeavfallsposer  
Forslag om tiltak for å øke bevisstheten til hundeeiere om å plukke opp hundeavfallet til sine 
firbeinte venner, ved at hundeavfallsposer gjøres tilgjengelig på «stedet i det grønne». 
Grendeutvalget sjekker muligheten videre, der miljøposer i stativ er tenkt sponset av private 
ev. firmaer på Ormåsen. Dette er en flott mulighet til de som ønsker å bidra med 
stedsutvikling på Ormåsen, men som ikke har anledning til å stille opp på dugnad eller i 
andre arbeids-/prosjektgrupper. 
 
Ansvar: Wibeke  
 
Sak 09/19 Kurs for frisbeegolf på Ormåsen 
Ormåsen frisbeegolfbane ble gjenåpnet høsten 2018 etter å ha vært stengt en periode. 
Poster og stativ er flyttet, og interessen er stor for å kunne bruke banen mer aktivt av de som 
bor her oppe. Det er dog mange som ikke har så stor kjennskap til spillet, og det vil 
grendeutvalget gjøre noe med ved å arrangere frisbeegolfkurs i samarbeid med aktive 
utøvere. Leder sjekker ut muligheten med våre kontaktpersoner som bruker Ormsåen 
frisbeegolfbane aktivt, før dato ev. settes før sommeren. 
 
Ansvar: Wibeke 
 
Sak 10/19 Busstilbud på Ormåsen 
Saken tas opp på neste møte i mai 2019. Mange gode innspill mottatt fra beboere på 
Ormåsen, etter at saken ble publisert på Instagram og Facebook. 
 
 
 
Ormåsen, 8. april 2019 
 
Torunn S Halle og Grete Thorsby/Referent 

http://www.ormasen.no/
mailto:ormasengrendeutvalg@gmail.com

