
Møtereferat 11. september 2019 

 
 
Til stede:  Karianne Nyberg Andersen, Ellen Dahl, Torunn S Halle, Wibeke J 

Hansteensen, Tommy Karlsen, Per Gunnar Kristoffersen, Finn-Martin 
Paulsen, Mette Skogstad, Joakim Solum og kommunens representant Morten 
Lauvbu  

 
Fravær: Grete Thorsby  
 
Øvrig  
fordeling: Jon Wold (Øvre Eiker kommune)  
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 

Følgende saker ble behandlet: 
 
Tidligere saker: 
 
ORMÅSEN AKTIVITETSPARK 
 
Sak 04/16 Prosjekt «Kunstgressbane» 
Tentativ åpning av kunstgressbanen 2. november 2019 kl 1200. Eget internt referat til 

utvalgsmedlemmer, Morten og VIF`s Jon. Det sendes ut egen invitasjon til Ormåsingene. 

Videre planlegging neste møte. 

 
Ansvar: Alle 
 
Sak 05/16 Frisbeegolfbane 
Befaring av utkastpostene gjennomført, der fem nummererte poster (steinheller) er intakte. 
Resten merkes på berget med grafittispray. Enighet om at dette er bra nok, og at det ikke 
kan legges flere penger eller andre ressurser i dette så lenge det pågår hærverk. 
 
Saken avsluttes.  
 
Ansvar: Finn-Martin 
 
Sak 06/17 Treningspark 
Forslag til å asfaltere stien fra gang- og sykkelveien inn til treningsparken, slik at parken også 

gjøres tilgjengelig for rullestolbrukere. Morten/ØEK mener dette bør la seg gjennomføre, men 

befaring fra kommunen må utføres før ev.asfaltering. Morten kommer med forslag til dato for 

befaring for dette. 

Ansvar: Grete og Morten 
 



Bilde av treningsparken og en kort tekst som presenterer den, sendes til Morten (ØEK) for 

publisering internt hos kommunen. 

Ansvar: Ellen 
 
ØVRIGE SAKER 
 
Sak 03/19 Utbygging av Ormåsen 2020-30 
Trysilhus fortsetter utbygging av Skogtunet iht plan. Meget god dialog mellom Trysilhus og 

grendeutvalget, der vi holdes fortløpende oppdatert. 

Ansvar: Grete 

Støv fra Jungerveien plager beboere i Beversvingen og de ber om utbedring (asfaltering el.). 

Det må avklares hvem som eier hvilke deler av veien. Forslag fra kommunen at forespørsel 

sendes direkte til Veistyret for Jungerveien. Morten sender frem kontaktinfo til 

grendeutvalget. 

 

Ansvar: Morten og Wibeke 

 

Grendeutvalget planlegger allmøte for alle beboere på Ormåsen onsdag 9. oktober 2019 i 

samarbeid med Øvre Eiker kommune og utbyggerne. Utbyggere må kontaktes vedr. dato og 

presentasjon av sine utbyggingsplaner for Ormåsen. Dialog mellom Grete, Karianne og 

Morten (ØEK) i forkant av møtet (per mail eller et kort formøte), der agenda samkjøres. 

Øvrige utvalgsmedlemmer oppdateres fortløpende. Foreløpig agenda; 

- Viktigheten av innbyggerinvolvering (OG) 

- Presentasjon av kommuneplanen (ØEK) 

- Planer for utbygging av Ormåsen (Utbyggere) 

OG planlegger på enkel bevertning med servering av kaffe/te og kaker under allmøtet i 
mediateket. Ansvarsfordeling gjøres internt i grendeutvalget. 
 
Ansvar: Alle  
 
Sak 04/19 Barnas markedsdag på Ormåsen 
Ny markedsdag for «salg/bytte/gi bort vinterutstyr og vinterklær» som var planlagt medio 
oktober 2019 utsettes, da aktivitetskalenderen for 4. kvartal er full. Saken følges opp igjen i 
2. kvartal 2020. 
 
Ansvar: Torunn 
 
Sak 18/19  Fiberbredbånd på Ormåsen 
Grendeutvalget har opprettet dialog med Øvre Eiker Fiber. Et eget møte vil bli gjennomført 

mellom partene 12. september 2019, der grendeutvalget presenterer hva variasjonen knyttet 

til kundetilfredsstillelse består i. Videre vil det bli fulgt opp med et samarbeidsmøte 24. 

september mellom Øvre Eiker Fiber, NextGenTel og representant fra grendeutvalget 

(Tommy og evt Wibeke/Mette?). Momenter som grendeutvalget vil diskutere nærmere er 

fibermonopol, priser, brukertilfredshet, utstyr som ikke yter sitt beste, samt ikke-

tilfredsstillende kundeservice.  

 



Det er viktig at Øvre Eiker fiber har gode relasjoner til innbyggerne i kommunen og 

grendeutvalget ser svært positivt på at vi blir invitert med på møter i saken. 

 

Ansvar: Tommy og Ellen 

 
Sak 19/19 Trafikksikkerhet på Ormåsen 
Saken følges opp på neste utvalgsmøte i oktober 2019.  
 
Eget skriv vedrørende forslag til nye trafikksikkerhetstiltak for områdene B6 og B7 sendes 
kommunen i egen forsendelse. Befaring av omtalte områder på Ormåsen med 
trafikksikkerhet i fokus tilstrebes gjennomført før neste møte i oktober. 
 
Ansvar: Grete og Morten 
 
Sak 21/19 Grusbanen i Ormåsen nordre 
Mail vedr. behov for utbedring må sendes frem på nytt, da ØEK ikke har mottatt 
henvendelsen. Saken følges opp på neste møte i oktober.  
 
Ansvar: Grete og Morten 
 
Nye saker: 
 
Sak 22/19  Ormåsen lysløypekomite  
Se tidligere sak 20/18 for oppfølging av OG ansvar i Ormåsen lysløypekomite. 

OG representant i Ormåsen lysløypekomite gav et kort referat fra møte 20. august 2019 og 

oppfølgingspunkter for grendeutvalget. Det vil sannsynligvis ikke bli snøproduksjon i regi av 

Eiker Ski i vinter. Forespørsel er sendt til Øvre Eiker kommune for å få slått traseen før 

vinteren. Løypekart (skitrase og marka) til fem tavler er i produksjon og skal være klare til 

årets skisesong. OG har meldt inn kartstørrelser til Eiker Ski. Grendeutvalget har søkt midler 

til utbedring av lysløypa jf. sak 01/19. 

Entreprenør (Ole Jørgen Smedsrud) følger opp muligheter for belysning av myra ifm lys på 

kunstgressbanen. 

 

Ansvar: Finn-Martin 
 
Sak 23/19  Grasrotandel Ormåsen grendeutvalg 
Sak publiseres på Facebook/Instagram, der grendeutvalget har som mål over 100 givere 
innen 2019!! Utlodning av gavekort pålydende kr 1000,- til en av de som deler/liker dersom 
målet nås. Joacim publiserer sak på www.ormasen.no og Facebook. Dette må samkjøres 
med Ellen og Karianne som legger ut på Instagram. Trekning av premie før juleferien. 
 
Ansvar: Joachim, Ellen og Karianne 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ormasen.no/


Info 
Det er viktig at representanter OG som ikke kan møte, gir beskjed om dette i forkant av 
planlagte møte. 
 

o Møteplan for 2. halvår 2019 
o Onsdag 2. oktober 
o Onsdag 6. november 
o Onsdag 4. desember 

 
 
 
Ormåsen, 18. august 2019 
 
Torunn S Halle/Referent – Karianne N Andersen/Nestleder Ormåsen Grendeutvalg 


