
Møtereferat 13. november 2019 

 
 
Til stede:  Ellen Dahl, Wibeke J Hansteensen, Tommy Karlsen, Per Gunnar 

Kristoffersen, Joakim Solum, Finn-Martin Paulsen, Mette Skogstad, Grete 
Thorsby og kommunens representant Morten Lauvbu  

 
Fravær: Karianne Nyberg Andersen og Torunn S Halle 
 
Øvrig  
fordeling: Jon Wold (Øvre Eiker kommune) og Stian Svendsen (Ormåsen ungdomsklubb)  
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 

Følgende saker ble behandlet: 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 01/19 Prosjekt «Utbedring av 5 km i lysløypa» 
Ormåsen grendeutvalg søkte Sparebankstiftelsen DNB om midler til utbedring av 
lysløypetraseen høsten 2019. Det ble søkt om kr 250 000,- og tilsagnet lød på kr 150 000,-. 
Egen arbeidsgruppe nedsettes ift hvem/hva/når. Når traseen er klar, er det mulig å søke om 
aktivitetsmidler fra Sparebankstiftelsen DNB jf. tilsagnskrivet. Dette bør sjekkes opp 
nærmere for gjennomføring av eget skiarrangement på Ormåsen medio 2020. 
 
Ansvar: Finn-Martin 
 
Sak 11/19 Utbedring av grillhytta 
Nødvendige utbedringer følges opp i uke 51. 
 
Ansvar: Tommy 
 
Sak 18/19 Fiberbredbånd på Ormåsen 
NextGenTel fortsetter å fokusere på sin kundeservice. Det er satt ambisiøse mål for å oppnå 
en god servicegrad, også pr telefon. NextGenTel er godt informert om tregt nettverk for 
enkelte, og anmoder kunder om å melde fra hvis problemer. De fortsetter med sine 
utbedringer og kundeservice til det beste for kundene. 
 
Ansvar: Tommy  
 
Sak 23/19 Grasrotandel Ormåsen Grendeutvalg 
Markedsføring omkring grasrotandelen til Ormåsen Grendeutvalg må følges opp frem til 
julaften, da gavekort pålydende kr 1 000,- (Rema 1000) trekkes blant de som har likt og delt 
innlegget vårt på Facebook. 
 
Ansvar: Ellen og Karianne  
 



Sak 25/19 Ormåsen ungdomsklubb 
Ungdomsklubben har hatt totalt 752 ungdommer på besøk til Ormåsen i perioden januar – 
desember 2019. Det er gjennomført tre temakvelder, og derav gratis adgang. Normalt betaler 
ungdommen kr 20,- pr pers i inngangspenger. Trysilhus har sponset en av klubbkveldene 
med gratis pizza. Regnskap settes opp i samarbeid med kasserer i grendeutvalget. 
 
Første klubbkveld i 2020 blir fredag 17. januar. 
 
Ansvar: Stian og Mette 
 
Sak 26/19 Ungdomsrådet Øvre Eiker 
Maja Lindberg Brendhagen og Joakim Nikolai Kirkerud ble valgt inn som representanter fra 
Ormåsen til ungdomsrådet i Øvre Eiker kommune i 2018. De var invitert til OG møte i 
desember for å orientere om pågående saker, samt belyse hvordan vi i samarbeid kan jobbe 
for ungdommen på Ormåsen. Aktuelle saker som ble diskutert var busstilbud til/fra Ormåsen 
og ønske om utvidelse av dette (se tidligere sak 10/19), tilbud til ungdom i aldersgruppen 16-
20 år, mulighet for en egen kunstnervegg på Ormåsen (for tagging og store veggmalerier), 
og forslag om ungdoms-/foreldrekafé med fokus på psykisk helse. Sistnevnte sak vil vi jobbe 
videre med medio 1. kvartal 2020 (se sak 37/19 senere i referatet). Maja og Joakim inviteres 
til å delta på OG møter i 2020, for saker til diskusjon som berører ungdommen på Ormåsen. 
 
Ansvar: Karianne  
 
Sak 27/19 Julegrantenning 2019 
Evaluering av årets julegrantenning. Meget godt oppmøte og storfornøyde naboer, venner, 
små og store. Spesielt smånissekoret til nissemor trekkes frem, da de var med på å få frem 
den gode førjulsstemningen med sin allsang. Arrangementet ble gjennomført iht. plan. 
Anbefalt innkjøp til neste år basert på årets besøk er 9 liter gløgg og pakking av 250 
julegotteposer. Hvis man ønsker å fortsette med eventyrlesning på bålplassen i Ormebolet 
barnehage før julegrantenning, må høyttaler og mikrofon være på plass. Høyttaler bør 
monteres høyt, og ikke settes kun på en stol, for å få lyden enda mer utover plassen. For 
feste av lyslenke, må ØEK og grendeutvalget koordinere nærmere og avtale dag for når treet 
settes opp, slik at dette kan gjøres samtidig.  Enighet om innkjøp av saftkjele (40-50 l) for 
varming av gløgg. Overskuddet av julegotteposer ble i år (som i fjor) gitt til ungdomsklubben, 
som hadde klubbkveld uka etter og kunne dele ut en overraskelse til ungdommen. 
 
Juletrelys tas ned etter 17. januar 2020. Wibeke følger opp og kaller inn øvrige i 
grendeutvalget for støtte hvis behov. 
 
Saken avsluttes. 
 
Sak 29/19 Lydanlegg  
Utlånsregler er under utarbeidelse og sendes ut på høring i grendeutvalget før de sendes 
videre til FAU, slik at utvalgene er enige om utlån. Enighet om innkjøp av oppbevaringskasse 
for mikrofoner og kabler. Inventarliste m/bilder utarbeides og festes på lokket av kassen. 
Forsikring sjekkes nærmere med aktuelle forsikringsselskaper. Frem til dette er i orden, vil 
ikke grendeutvalget låne ut lydanlegget til eksterne.  
 
Ansvar: Karianne 
 
Sak 30/19 OG presentasjon for formannskapet ØEK 
Ormåsen Grendeutvalg skal presentere sitt virke overfor formannskapet i Øvre Eiker 
kommune onsdag 5. februar 2020 kl 1415 – 1445. Morten følger opp i forhold til kommunen.  
 
 



De som har mulighet fra grendeutvalget oppfordres til å være med på møtet.   
 
Ansvar: Grete og Karianne 
 
Sak 31/19 Skateparken Ormåsen skole 
OG og FAU i samarbeid følger opp nødvendig vedlikehold og ettersyn til våren. En ev. 
utbygging av parken foreslås som eget prosjekt ila 2020. 
 
Ansvar: Per Gunnar 
 
Sak 32/19 Skarragruvene – sikring og rydding 
Ormåsen Grendeutvalg støtter en ev. dugnad om utbedring og sikring av Skarragruvene. 
Saken følges opp videre i samarbeid med skole og kommune. Navn på grunneiere i området 
er formidlet fra Øvre Eiker kommune, og representant fra grendeutvalget tar videre kontakt 
med disse for nødvendige avklaringer. 
 
Ansvar: Per Gunnar 
 
Sak 34/19 Vi bryr oss! 
Vi bryr oss om hverandre på Ormåsen og setter ungdommen i fokus. Natteravner går runder 
i området når ungdomsklubben er åpen, og vi jobber for en økt tilstedeværelse av 
natteravner på Ormåsen. Forslag til gode kandidater til vervet som natteravner mottatt. 
Grendeutvalget tar kontakt for å sjekke ut interessen.  
 
Ansvar: Grete 
 
Nye saker: 
 
Sak 35/19 Aksjonsdag BLI SETT på Ormåsen 
I samarbeid med Ormåsen skole/FAU, Ormåsen barnehage/SU hadde Ormåsen 
grendeutvalg trafikkaksjon ved trafikknutepunktet tirsdag 10. desember 2019. Fokus for 
dagen var sikring av barn i bil, og bruk av refleks. Vi fikk god hjelp av 7. trinn på Ormåsen 
skole, som stilte i refleksvest langs hele Bjørnefaret og lyste opp mens bilene kom forbi. Det 
var utdeling av reflekser og buff til alle elever og barnehagebarn. Stor var oppstandelsen da 
en politibil ankom, og demonstrerte blålys for barna som var i umiddelbar nærhet. Noen var 
også heldige og fikk prøvesitte bilen før de gikk til skole og barnehage. Inne i noen av bilene i 
køen som oppsto, ble det også observert enkelte småpaniske foreldre, både på søk etter 
førerkort, og kanskje litt etterjustering av belter og lignende. Av 40 kontrollerte biler var det 
bare én bilfører som fikk en formell reaksjon fra politiet denne dagen, for mangelfull sikring 
av barn i bil. Resultatene fra forrige kontroll viste omtrent det samme. Det er like fullt enkelte 
grunner til bekymring i noen tilfeller, kunne politifolkene melde. Basert på dette vil Ormåsen 
grendeutvalg oppfordre til følgende: 

- Bruk bilbelte, selv på korte turer. Det smeller like hardt selv om turen er kort. 

- Bruk bilbelte RIKTIG, når det brukes. Beltet skal ligge over mage og over skulder, 

ikke under armene eller mot halsen.  

- Ryggsekk og lignende skal tas av før beltet festes. Beltet skal også nærmest mulig 

kroppen. Ryggsekk og tykke klær f.eks. reduserer sikkerhetseffekten radikalt. 

- Stram beltet over kroppen før turen starter. Gjelder store og små. 

- Husk at selv om du er en aldri så perfekt sjåfør, så er det først og fremst risikoen fra 

alle de andre du skal ha respekt for. Det holder ikke å tenke at du selv ikke skal gjøre 

feil, når det er så mange andre som gjør det hver eneste dag.  



- Hold fartsgrensene. Men - å holde fartsgrensen kompenserer ikke for feil bruk av 

sikkerhetsutstyr. En kollisjon kan være dødelig for små barn, selv i 30-sona, 

uavhengig av hvor sikker bil du har. 

- Sørg for god sikt før du kjører. 

Saken ble omtalt i både Bygdeposten og Eikernytt, samt i egen artikkel fra grendeutvalget på 

egen FB side. Ormåsen grendeutvalg er meget godt fornøyd med aksjonen og resultatene. 

En stor takk rettes til alle involverte! 

Saken avsluttes. 
 
Sak 36/19 Vintermoro på skøytebanen 2020 
Dato for årets skøytearrangement settes til søndag 19. januar 2020 kl 1200. Plakat 
utarbeides og arrangement opprettes på FB, slik at dette gjøres kjent. Preparering av 
skøytebanen begynner så snart det er minusgrader. Vanning av banen koordineres med 
Peder Lundteigen, som kjører vanningsbanen. Morten/ØEK følger opp for grendeutvalget. 
 
Ansvar: Morten, Grete, Finn-Martin (trykking av plakat) og Joakim (publisering) 
  
Sak 37/19 Ungdoms-/foreldrekafé med fokus på PSYKISK HELSE 
I løpet av 1. kvartal 2020 vil Ormåsen grendeutvalg, i samarbeid med ungdomsråds-
representantene fra Ormåsen, sette fokus på psykisk helse. Vi vil jobbe videre med forslag 
om ungdoms-/foreldrekafé, der fagpersonell inviteres til kaféen. Det å skape åpenhet om 
psykisk helse er viktig, og Maja og Joakim kommer med innspill til tema, målgruppe (alder) 
og hvordan dette kan gjennomføres til møte i februar. Hvordan vi skal skape interesse blant 
ungdommen og markedsføring i den forbindelse, må også diskuteres nærmere. Arbeidsmøte 
kan/bør gjennomføres utenom de månedlige utvalgsmøtene til grendeutvalget. 
 
Ansvar: Wibeke 
 
Sak 38/19 Årsmøte 2020 
Ifm årsmøte medio mars 2020 er det valg av nye utvalgsmedlemmer, da flere gir seg etter 
fire år i grendeutvalget. Egen stillingsannonse for ledige stillinger utarbeides for publisering, 
for å øke interessen slik at nye kandidater kan melde seg.  
 
Ansvar: Grete og Joakim (publisering) 
 
Til orientering: 
Kontaktpersoner for grendeutvalget i Øvre Eiker kommune i 2020;  

- Vei og Park  Halvar Solheim (Inviteres til utvalgsmøte i februar 2020). 
- Det grønne  Riikka Elina Storck (Inviteres til utvalgsmøte i februar 2020). 
- Hogst  Ole Tømtemoen 

 
Neste møte: 
Onsdag 7. januar 2020 kl 1930 i Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
TUSEN TAKK for godt samarbeid og innsats i året som er gått. Ormåsen grendeutvalg 

holder fokus og jobber for at Ormåsen skal bli et enda bedre sted å bo! 
 
 
 
Ormåsen, 12. desember 2019 
Grete Thorsby / Referent – Leder Ormåsen Grendeutvalg 


