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Sak 04/16 Prosjekt «Kunstgressbane»  

Det er jobbet med «prosjekt kunstgressbane» gjennom hele arbeidsåret, og prosjektet er i ferd med 
å bli ferdigstilt. I 2019 anbefalte grendeutvalget miljøbane (=uten granulat) for «stedet i det grønne. 
Miljøhensynet gjør at fotballbanen på Ormåsen blir et pilotprosjekt i Øvre Eiker med etablering av 
kunstgress med pad-løsning, som er et miljøvennlig alternativ til gummigranulat. Øvre Eiker 
kommune som anleggseier vil gå foran som et godt eksempel og hente nyttige erfaringer til bruk ved 
seinere investeringer og ikke minst rehabilitering av fotballbaner i kommunen, som det vil være 
behov for i årene som kommer. Fra vedtak i formannskapet Øvre Eiker kommune 8. mai 2019 heter 
det;   

«Rådmannen gis fullmakt til å lyse ut anbudskonkurranse for bygging av 9-er kunstgressbane med 

pad-løsning, uten gummigranulat.»   

Planlagte bane er forlenget, slik at den blir innenfor minimumsmålene for 9’er bane.  Utbygger, med 
Ole Jørgen Smedsrud i spissen, har gjort en meget god jobb ifm grunnarbeidet og har også bistått 
kommunen i forberedelsene av anbudskonkurransen. Anbudskonkurransen ble avsluttet i juni 2019, 
der O.K. Lie startet grunnarbeidet høsten 2019. Prosessen mht. byggesøknad og saksbehandling for 
kunstgressbanen på Ormåsen tok lenger tid enn planlagt, og entreprenør var ikke ferdig med sitt 
arbeid før uke 44/2019. Legging av kunstgress ble derfor utsatt til våren 2020. Det vurderes også 
etablering av 3’er bane, med midler fra et spleiselag. Dette arbeidet følges opp i arbeidsåret 2020.   

Fastmonterte gjerder er på plass på langsiden mot Jungerveien og halvveis på kortsidene. Langsiden 
mot myra og på resterende kortsider er det ikke fastmonterte gjerder, for tilgjengeliggjøring av 
banen på vintersesongen for arrangement i regi av Eiker Ski. Vestfossen Idrettsforening (VIF) vil 
administrere booking og utlån av banen. Åpning av banen er planlagt medio mai 2020. 

Sak 05/16 Ormåsen Frisbeegolfbane  

Nye utkastposter og merking av disse ble gjennomført i 1. halvår 2019. Kart ble også oppdatert og 
gjort tilgjengelig på mobil plattform. Skilt for hver utkastpost er diskutert, men ikke utarbeidet. Saken 
avsluttet.  

Sak 06/16    Profilering av Ormåsen – «stedet i det grønne»  

Våren 2019 ble informasjonsskiltene montert for prosjekt «profilering av Ormåsen» ved Jungerveien 
inn mot trafikknutepunktet. De er imidlertid blitt montert for nærme veien, slik at skiltene vil bli 
flyttet våren 2020 nærmere bussholdeplassen av Øvre Eiker kommune. De monteres da under 
utelyset, slik at man også sikrer god belysning av skiltene. Saken avsluttet. 

Sak 06/17 Treningspark for egenvektstrening  

Ormåsen treningspark er hyppig besøkt av både beboere og tilreisende på Ormåsen. Grendeutvalget 
har jobbet videre med lyssetting av banen, der utbygger har besluttet å sette opp stolper når 
utbygging B7 er ferdigstilt.   

Stien fra gang- og sykkelveien inn til treningsparken skal også asfalteres, slik at parken gjøres 
tilgjengelig for rullestolbrukere. Øvre Eiker kommune følger opp asfaltering våren 2020 og tas i 
tilknytning til øvrig asfaltarbeid på Ormåsen, ev. vil et annet dekke vurderes for stien. Manglende 
påmalt stige i treningsdekket må også følges opp i arbeidsåret 2020. Grendeutvalget er ansvarlig for 
månedlig ettersyn av parken, og dette går på rundgang blant utvalgsmedlemmene.   
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Sak 02/18 Eget postnummer til Ormåsen 

Saken er fulgt opp fra forrige arbeidsår. Ormåsen med sin stedsutvikling forsvarer eget postnummer 

og post-i-butikk. Det formelle er i orden for søknaden, men det har dessverre vært meget sen 

saksbehandling av saken pga. tilgjengelige ressurser i Øvre Eiker kommune, der arbeidet med 

kommunereformen har vært prioritert. Øvre Eiker kommune har oppdatert informasjonspakken pr 

01.01.20 som skal sendes frem sammen med søknad til Posten. Kommunen vil også ta med 

informasjon vedrørende neste utbyggingstrinn på Ormåsen, da dette kan være på å styrke 

argumentasjon for eget postnummer. Søknad vil bli sendt frem ila 1. kvartal 2020. Saken følges opp 

videre i arbeidsåret 2020-21. 

Sak 19/18 Årsmøte 2019  

Årsmøtet ble gjennomført 7. mars 2019 iht. plan med dobbelt så mange fremmøtte sammenliknet 

med fjoråret. I forkant av årsmøtet hadde grendeutvalget egen stand på Rema 1000 for 

markedsføring av utvalgets sitt virke og årsmøte. Årsmøtet ble også markedsført på sosiale medier og 

på www.ormasen.no. 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 er publisert og 

etter signering sendes den frem til Brønnøysundregisteret for oppdatering av styremedlemmer i vår 

frivillige organisasjon. Saken avsluttet. 

Sak 20/18 Julegrantenning 2018 

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, har ikke kommunen lenger anledning til å støtte med dette. Det drøyde derfor ut i 
tid med å ta ned grana utenfor flerbrukshallen etter julefeiringen 2018. Grendeutvalget fulgte opp 
saken og sørget for å fjerne lysslynge og ta ned julegrana. Dette er også grendeutvalget sitt ansvar i 
tiden fremover. Saken avsluttet.  

Sak 01/19 Utbedring av 4 km i lysløypa  

Møte mellom representanter fra grendeutvalget, Eiker Ski og Ormåsen lysløypeutvalg gjennomført i 

februar 2019 ifm behov for utbedring av 4 km i lysløypa. Som medeier i Ormåsen løyløype tok 

grendeutvalget tatt initiativ til dette. Det er stor enighet om behovet for utbedring, for jo bedre 

snøpreparering, jo mindre snøbehov for at det skal bli gode skiløyper.  

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. Alternative måter for finansering av prosjektet bør også 

vurderes, der et alternativ er at alle medeiere på lysløype tar sin del, ev. at midler fra grasrotandelen 

nyttes.  Pågående dialog med aktuelle sponsorer, som er positive til prosjektet. Utbedring av lysløypa 

bør inn på anleggslisten til Øvre Eiker kommune, under «uprioriterte anlegg». Saken følges opp i 

arbeidsåret 2020-21.  

http://www.ormasen.no/
http://www.dropbox.com/
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Sak 02/19 Miljø i fokus – tomgangskjøring   

Tomgangskjøring ved kjøring av barn til og fra i Ormåsen skole og barnehage er en tilbakevendende 
problemstilling hvert år i den kalde årstiden. Mange lar motoren stå på når bilen står stille, for 
eksempel fordi de vil holde bilen varm. Dette er ikke bra for lufta vi puster inn. Ormåsen 
grendeutvalg oppfordret alle i egen artikkel publisert på www.ormasen.no til å unngå 
tomgangskjøring med referanse til barnas miljøorganisasjon (Miljøagentene).  

Sak 03/19 Utbygging av Ormåsen 2020-30  

Ormåsen og videre utbygging av området har vært, og er, en sak til diskusjon i Øvre Eiker kommune, 

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. Byggefeltene 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.  Neste felt (B3) som er planlagt utbygd er allerede om fem år 

(tentativt 2024). Grendeutvalget påpekte i 2019 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. Det er viktig at grendeutvalget følger opp dette aktivt i tiden 

fremover, slik at Ormåsen ikke kommer i samme situasjon som Hokksund er i dag. 

Øvre Eiker kommune mottok klage på støy fra byggevirksomheten som foregår på feltet Bk6.1 

(Skogtunet på Ormåsen) våren 2019. I den forbindelse ble det avholdt et møte mellom kommunen og 

Trysilhus i april. Trysilhus redegjorde for kommunen hvilke tiltak og vurderinger som gjøres for å 

begrense støy- og støvplager for naboene. Kommunen vurderer at støysituasjonen på Bk6.1 og 

tiltakene som gjennomføres er innenfor gjeldende regelverk. Det understrekes dog viktigheten av 

tett oppfølging av støysituasjonen og en god dialog både med Ormåsen grendeutvalg og naboer til 

prosjektet er ferdig. Dette innebærer også en vurdering av støyplagene fra grusveien og iverksetting 

av tiltak som salting og ny oljegrus i den tørre årstiden. Det har i 2019 vært en meget god dialog 

mellom Trysilhus og grendeutvalget, der grendeutvalget er blitt oppdatert fortløpende om 

aktiviteten.  

Den midlertidige innkjøringen som ble nyttet til anleggsområdet var lenger inn på Jungerveien enn 

det som er regulert adkomst til feltet. Den midlertidige innkjøringen var ikke i tråd med 

reguleringsplanen, slik at regulert adkomst måtte brukes i anleggsperioden. Grendeutvalget fulgte 

aktivt opp dette. Det ble videre påpekt forsvarlig sikring av anleggsområdet fra Trysilhus sin side, da 

porten flere ganger inn til området var ulåst og barn og unge lekte/oppholdt seg på anleggsområdet. 

Trysilhus har tatt alle innspill fra grendeutvalget til etterretning og gjort nødvendige utbedringer. 

Beboerne i Beversvingen er spesielt utsatt for støy, da det er sammenhengende byggearbeider på 

alle sider uten tilgjengelige stillesoner. ØEK satte opp skilt i 2019 i tilknytning til byggefeltene, der det 

informeres blant annet om at arbeid tillates i perioden kl 0600 – 2300. Det foreligger «Retningslinjer 

for behandling av støy i arealplanleggingen» (T-1442/2016) hvor kapittel 4 omhandler støy fra bygg- 

og anleggsvirksomhet. Kommunen henstilles til å ta denne i betraktning når arbeidstid reguleres for 

byggefeltene. Ormåsen Grendeutvalg anmodet derfor om at nye skilt utformes og settes opp. Saken 

er foreløpig ikke fulgt opp av Øvre Eiker kommune. 

http://www.ormasen.no/


6 
 

Årsberetning for Ormåsen Grendeutvalg – 2019-20 

 

Vedr. videre utbygging på Ormåsen, ligger kommuneplanen til grunn. Denne skal rulleres i 2019/20, 

der tilslutning til reguleringsplan er avgjørende. Hva ønsker beboerne at Ormåsen skal være? 

Innbyggerinvolvering er viktig for kommunen og derfor ble grendeutvalget sitt initiativet om allmøte 

9. oktober 2019 (se sak 24/19) verdsatt fra flere hold.  

Sak 04/19 Barnas marked på Ormåsen  

Barnas markedsdag ble gjennomført lørdag 25. mai 2019 kl. 1200-1400 utenfor Rema 1000. Dette var 

et bytte-/salgsmarked for barna, der barna selv valgte hvilke produkter (leker, klær, sko, utstyr etc) 

som skal byttes eller selges. Den enkelte var selv ansvarlig for å medbringe bord og ev. stol til sin 

«utsalgsbod».  Grendeutvalgets medlemmer møtte 25. mai 2019 kl. 1030 for å klargjøre for 

markedet, som startet kl. 1200. Informasjon om arrangement og påmelding ble markedsført på 

www.ormasen.no, i sosiale medier og i egen forsendelse til skole og barnehage, som formidlet videre 

til alle foreldre.  

Arrangementet ble omtalt av både arrangør og deltakere som en suksess, der selv ikke dårlig vær 

satte en stopper for arrangementet. Grendeutvalget vil gjennomføre «Barnas markedsdag» også i 

2020. Ny markedsdag med miljø i fokus var planlagt gjennomført høsten 2019 (oktober), med fokus å 

gjøre seg klar til vinteren (salg/bytte/gi bort vinterutstyr og vinterklær). Pga tilgjengelig ressurser 

(personell og tid) ble planlagt arrangement dessverre kansellert. Saken avsluttet. 

Sak 05/19 Foredrag og sosiale samlinger på Ormåsen 2019  

Saken sees i sammenheng med tidligere sak 06/18. Det har vært viktig for grendeutvalget å 

presentere et kultur- og aktivitetstilbud på Ormåsen som samler beboerne til dagsaktuelle temaer i 

hverdagen. I løpet av 2019 har grendeutvalget derfor gjennomført følgende; 

1) FOREDRAG 
a. «DE FIRE STORE – NATUREN TETT PÅ» – gjennomført 21. februar 2019 i 

flerbrukshallen. Et foredrag om våre fire største rovdyr i Norge fra naturveileder 
Bjørn Henrik S Johansen fra Rovdyrsenteret i Flå. Målgruppen for foredraget var både 
barn og voksne, unge og gamle. Varighet ca 90 min.  

b. «NETTVETT – I mørket er alle katter grå… » - gjennomført 8. april 2019 i 

flerbrukshallen. Målgruppen var 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. I april var 

hun, sammen med politiet, foredragsholder på Ormåsen.   

2) INFORMASJONSMØTER – se sak 24/19 

3) ARRANGEMENT 

a. Skøytemoro – se sak 22/18 

b. Barnas marked – se sak 04/19 

c. Julegrantenning – se sak 27/19  

d. Trafikksikkerhet – se sak 35/19 

Grendeutvalget har også jobbet med planlegging av hva som kan gjøres for beboere på Ormåsen i 
2020, der følgende er diskutert.   

a) Tema på foredrag eller fagkvelder; 

a. «Hvordan snakke med barn og unge?»  Målgruppe: Foreldre   

http://www.ormasen.no/
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b. «Hvordan takle stress i hverdagen? Tidsklemma i fokus». Målgruppe: Voksne og 

ungdom  

c. «Livsglede». Målgruppe: Voksne og ungdom  

d. «Spill og sosiale medier». Målgruppe: Alle  

e. «Pensjonsordninger». Målgruppe: Voksne i alle aldre, men spesielt for de i sen-

karrieren  

 

b) Arrangement;   

a. GRØNN SKAUMORO. Målgruppe: Alle.  Natur og bevegelsesglede i fokus når det 
legges opp til natursti for barna og kultur-/historiesti for voksne. Begge stier ender 
opp på samme sted med fokus på sosial samling og hygge. Aktuelle samarbeids-
partnere er kontaktet og stiller seg meget positive til arrangementet, som er planlagt 
høsten 2020 (september/oktober).  

c) Aktivitetskurs 
a. Kurs for frisbeegolf – se sak 09/19 
b. Yogakurs – se sak 05/20 
c. Løpekurs – se sak 05/20 
d. Hundedressurkurs 
e. Søm-/strikkekurs 

Saken følges opp i arbeidsåret 2020-21. 

Sak 06/19 OG kvartalsnytt 2019  

Ormåsen grendeutvalg har utgitt fire utgaver av kvartalsnytt i løpet av 2019 som et ledd i 
grendeutvalgets informasjonsstrategi. Målet har vært å gi de siste oppdateringene til beboerne på 
Ormåsen om hva grendeutvalget jobber med. For grendeutvalget er det viktig at beboerne på 
Ormåsen informeres om aktuelle saker fra stedet der de bor. Leder Ormåsen grendeutvalg ansvarlig 
for utarbeidelse og informasjon, som distribueres i slutten av hvert kvartal. Kvartalsnytt trykkes opp 
hos Øvre Eiker kommune, og utvalgsmedlemmer sørger for distribusjon til beboerne på Ormåsen. 
Saken avsluttet. 

Sak 07/19 Markedsføring av Ormåsen Grendeutvalg 

Informasjonsstrategi har også vært et av fokusområdene i handlingsplanen til grendeutvalget i 2019-
20. Som et ledd i dette har det vært økt markedsføring av grendeutvalget med ulike tiltak;  

a) Presentasjon av utvalgets nye medlemmer m/bilde, funksjon og fokusområder for 2019 på 
både www.ormasen.no og på FB. 

b) Aktivt bruk av INSTAGRAM for Ormåsen grendeutvalg og #ormasengrendeutvalg # 
stedetidetgrønne #ormåsen ved publisering Vinterbildekonkurranse «Vinteraktiv på 
Ormåsen» publisert på INSTAGRAM i januar-februar 2019. Vinner vant gavekort fra Bjørn 
Myhre Sport i Krokstadelva.  Sommerbildekonkurranse «Samhold og vennskap». publisert på 
INSTAGRAM er mai-juni 2019. Mylna Sport AS sponset premie, og vinner ble kåret før 
sommerferien 

c) Hyppige publiseringer på FB, for å øke aktiviteten, med bruk av bilde og kort tekst ev. link til 
www.ormasen.no. FB blir bindeleddet mellom hjemmesiden og Instagram. Enighet i 
grendeutvalget om bruk av ekstra kostnad for å promotere innlegg. 

d) Som et ledd i den aktive markedsføringen, er det kjøpt inn utstyr som kan brukes ifm 
arrangement i regi av grendeutvalget.  

− Refleksvester – med logo foran og bak  

http://www.ormasen.no/
http://www.ormasen.no/
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− Partytelt m/vegger (3m x 3 m) inkl. trillebag 

− Induksjonstopp  

− Saftkjele (40-50 l)  

− Informasjonstavle (Hengt opp ved inngangen til Rema 1000)  

− Oppbevaringsbokser til utstyret 

Saken avsluttet. 

Sak 08/19 Hundeavfallsposer   

I 2019 ble det fremmet forslag til grendeutvalget 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». Gjennomgang av pristilbud for anskaffelse av stativ med poser fra TIKSPAC. 

Postene er uten mikroplast og 100 % nedbrytbare. Leverandør har tidligere vært i dialog med Øvre 

Eiker kommune. Kommunen ønsket da ikke å gå inn på avtale mtp reklame på offentlige plasser 

(bussholdeplasser o.l.). Avventer saken frem til utfartsparkering og fotballbane er klar – tidligst våren 

2020.  Grendeutvalget vil da sjekke 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. Saken følges opp i arbeidsåret 2020-21. 

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 ville grendeutvalget gjøre noe med 

i 2019 ved å arrangere frisbeegolfkurs i samarbeid med aktive utøvere. Disse har sagt seg villige til å 

gjennomføre kurs, men dette ble ikke gjennomført i 2019. Saken følges opp i 2020. 

Sak 10/19 Busstilbud på Ormåsen  

Etter innspill fra beboere på Ormåsen, fremmet grendeutvalget skriv til Brakar vedrørende behov for 

økt kollektivtilbud ifra Ormåsen. I svaret sier Brakar blant annet at forslag om ny linje mellom 

Ormåsen og Vestfossen må vurderes i deres videre arbeid med rutetilbudet. I løpet av høsten 

gjennomførte ruteselskapet en helhetlig gjennomgang av rutetilbudet, og innspillet fra 

grendeutvalget skulle bli tatt med i vurderingen om forbedring av rutetilbud i Øvre Eiker. 

Tilbakemelding ikke mottatt fra Braker i saken, som må følges opp i arbeidsåret 2020-21. 

Sak 11/19 Utbedring av grillhytta  

Saken er tidligere omtalt under sak 18/16 i årsberetning 2019-20. Grendeutvalget vil skifte kode på 
lås til bod ved skøytebanen med jevne mellomrom for å ivareta utstyret. Kommunen har fulgt opp 
vår anmodning om å ta hensyn til området ved inngangen til hytta ved brøyting av skøytebanen.  
Nødvendige utbedringer på bålhytta ble gjennomført i 2019. Vedlikeholdsbehovet av grillhyttene må 
følges opp årlig – se for øvrig sak 02/20. Saken følges opp i arbeidsåret 2020-21. 
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Sak 12/19 Behov for nye avfallsbeholdere på stolpe  

Det er meldt inn behov for avfallsbeholdere som henger på lyktestolper langs gang- og sykkelstiene 

på Ormåsen, spesielt i de nye boligfeltene. Det vil i samarbeid med Øvre Eiker kommune bli 

gjennomført en befaring på Ormåsen, hvor det er behov for å sette opp nye avfallsbeholdere i mars 

2020. I tillegg til de nye feltene på B6 og B7, er det meldt inn behov for avfallsbeholdere til 

Bjørnefaret, Jungerveien (øvre del) og Rødstrupesvingen. Etter å ha koordinert samlet behov for 

Ormåsen, fremmer grendeutvalget behovet videre til Øvre Eiker kommune. Saken følges opp i 

arbeidsåret 2020-21. 

Sak 13/19 17. mai arrangement på Ormåsen  

Ormåsen Grendeutvalg gav følgende støtte til årets 17. mai arrangement på Ormåsen;  

− utforming og trykking av 17. mai program  

− tilgjengeliggjøring av betalingsform VIPPS  

− utlån av standtelt hvis dårlig vær  

Tradisjonen tro utlyste også grendeutvalget «hurra-rop-konkurranse», der beste klassetrinn vant en 

pizzafest. Sak avsluttet. 

Sak 14/19 Klistremerker for kast av hundeavfallsposer  

Det ble meldt inn behov for flere klistermerker som beboere kan klistre på sine avfallsdunker med 

budskapet «Her kan du kaste hundeavfallsposen din». Overskuddet fra siste produksjon var 

distribuert, så nye måtte bestilles. Bolighus på B6 og B7 ble prioritert ved distribusjon. Sak avsluttet. 

Sak 15/19 Behov for utstyr til fellesareal  

Det er meldt inn behov for benk til fellesareal i nærheten av Gaupefaret. Saken sees i sammenheng 

med tidligere sak 08/2015 vedrørende lekeplasser på Ormåsen, for å sjekke ut hvorvidt det er midler 

igjen fra dette prosjektet. Behov fremmet og mottatt i Øvre Eiker kommune. Saken vil bli vurdert så 

snart inspeksjon og sluttbefaring av lekeplassene er gjennomført tentativt juni 2020, der også 

grendeutvalget vil bli kalt inn til befaring. Når sluttbefaring er gjennomført, vet man hvorvidt det er 

midler tilgjengelig, som ev. kan nyttes på innmeldt utstyr. Saken følges opp i arbeidsåret 2020-21. 

Sak 16/19 Rydding og søppel på Ormåsen  

Ifm klargjøring til 17. mai oppfordret Ormåsen Grendeutvalg beboere til å rydde i eget og tilstøtende 

områder søndag 5. mai. Mange gjorde en veldig god innsats i den forbindelse og vi takker alle for 

godt utført arbeid. Container som var langtidsparkert i enden av Ormåsenveien mot Blåbærstien ble 

også fjernet som et resultat av denne ryddeaksjonen. Sak avsluttet.  

Sak 17/19 Tømming av hageavfall  

Hvert år henstiller Ormåsen grendeutvalg alle beboere om til at det ikke tømmes hageavfall i naturen 

på Ormåsen, da dette fører til spredning av brunskogsnegl og andre uønskede og fremmede arter i 

naturen. I 2019 var det flere brunskogsnegler enn tidligere, og grendeutvalget var kjent med at 

mange tømmer sitt hageavfall ukritiske i skogholt rundt omkring på Ormåsen. Tømming av hageavfall 
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i naturen er straffbart i henhold til forurensningsloven § 28. Skilter er planlagt satt opp på områder 

der det i dag tømmes hageavfall. Øvre Eiker kommune fulgte saken tett i samarbeid med 

grendeutvalget. Den enkelte oppfordres til å levere sitt hageavfall på avfallsdeponiet (gratis) eller 

etablere hjemmekompostering. Saken ble publisert på www.ormasen.no og i sosiale medier. Sak 

avsluttet. 

Sak 18/19 Fiberbredbånd på Ormåsen  

Høsten 2019 inviterte Ormåsen grendeutvalg Øvre Eiker Fibernett AS til et møte for økt konkurranse 

på Ormåsen hva angår fiberbredbånd. I dag er det NextGenTel som har monopol på tjenesten, og det 

er stor variasjon blant kundetilfredsheten til beboere på Ormåsen om tjenesten de leverer.  Møtet 

ble fulgt opp med flere samarbeidsmøter mellom Øvre Eiker Fiber, NextGenTel og grendeutvalget. 

Momenter på agendaen var fibermonopol, priser, brukertilfredshet, utstyr som ikke yter sitt beste, 

samt ikke-tilfredsstillende kundeservice.   

I november 2019 kunne NextGenTel melde om at utrullingen av ny TV-løsning har gått smertefritt, 

sett fra deres perspektiv. Alle på Ormåsen skal nå ha fått nye tunere. NextGenTel har også kartlagt 

routerstatus på Ormåsen, og fant 249 kunder med utdaterte routere. Disse kundene vil bli kontaktet i 

nær fremtid. Tilleggsutstyr som WiFi-repeatere (rekkeviddeutvidere) og Mesh-system (flere 

trådløspunkter på samme nett) har også vært på agendaen. Dette kan være gode alternativer for 

boliger med store flater, flere etasjer, tykke vegger, eller andre faktorer som er ugunstig for 

dekningen. NextGenTel ber om navn/adresse på de som har problemer, slik at de kan ta direkte 

kontakt med kunden for oppfølging.  

Hva kundeservice angår, så har det vært et sårt punkt for NextGenTel i perioder. Frem til våren 2019 

fungerte ting veldig bra, men statistikkene viser så at særlig svartid har økt mye. Henvendelser via 

chat og app har vært prioritert, men kunder som foretrekker å ringe, har havnet i lange køer. Dette 

gjøres det noe med i disse dager, og det er satt ambisiøse mål for å oppnå en god servicegrad, også 

pr telefon.  

Prisbildet skal nå være slik at med unntak av den aller laveste hastigheten, så antas det at veiledende 

priser er like bra eller bedre enn konkurrentene.   

Ting skjer, og Ormåsen grendeutvalg setter pris på leverandørenes innsats for å gi oss gode og viktige 

infrastrukturtjenester her på Ormåsen. Informasjon ble publisert på FB og samme informasjon gjort 

tilgjengelig på www.ormasen.no. 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. Saken følges videre i arbeidsåret 2020-21. 

Sak 19/19 Trafikksikkerhet  

Ormåsen grendeutvalg og Øvre Eiker kommune har hatt meget god dialog vedrørende 

trafikksikkerhet på Ormåsen også i 2019, og dette viktige arbeidet fortsetter. Det vises for øvrig til 

tidligere saker 01/2018, 07/2017 og 07/2015. 

 

http://www.ormasen.no/
http://www.ormasen.no/
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Øvrige tiltak som har vært og er i fokus: 

- Fotgjengerovergang og skilt fra Jungerveien til Rema 1000 kom delvis på plass i 2019. 
Mangler fremdeles merking av fotgjengerovergang i veien. Pågående tiltak. 

- Fotgjengerfelt fra parkeringsplassen over «kiss’n’ride» veien ifm overgangen er ikke 
anbefalt fra Øvre Eiker kommune, da de mener det skaper «falsk sikkerhet». Området 
oppfyller for øvrig ikke kriterier for gangfelt. Behov for bedre belysning i ferdselsområdet 
understrekes av grendeutvalget, og kommunen vil vurdere hvorvidt det skal settes opp ny 
stolpe eller bedre lyset i eksisterende stople. Pågående tiltak. 

- Endring av parkeringsskilt til «parkering forbudt» i innkjøringen til «kiss’n’ride», slik at kun 
av- og påstigning er tillatt. Nytt skilt på plass i 2019. Tiltak avsluttet. 

- Farlig veikryss Ormåsenveien – Elgfaret har vært fremmet ved en rekke anledninger. Øvre 
Eiker kommune vurderer innspillet til grendeutvalget om at Ormåsenveien blir forkjørsvei. Da 
vil trafikken fra sideveiene ha vikeplikt og dette kan være meget formålstjenlig på 
strekningen Ormåsenveien, hvor det har vært flere trafikkfarlige situasjoner. Politiet 
kontaktes for uttale før saken kan fremmes til Statens veivesen. Dersom Ormåsenveien blir 
forkjørsvei, må Ormåsen innrette seg i forhold til dette. Pågående tiltak. 

- Flytting av vei i krysset Elgfaret – Haresvingen nærmere kommunal grunn som er tilgjengelig 
i området. Garasje i Elgfaret (godkjent av kommunen) hindrer sikt for trafikanter som 
kommer fra Haresvingen. Kommunen følger opp i første omgang med enkelttiltak for å sikre 
nødvendig sikt. Pågående tiltak. 

- Opphøyde gangfelt og nedsøkk i tilknytning til krysset Ormåsenveien – Bokfinkveien 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. Kommunen 

bekrefter at tiltaket skal gjennomføres i 2020. Pågående tiltak. 

- Gangsti fra Glimmerveien til Sisiken er fremmet som et forslag på kommunal grunn. Ved 

utbygging av boliger i Sisiken, fjernet man også tidligere etablert sti i området ned mot 

grusbanen og Glimmerveien. I 2019 ble det etablert egen sti fra Sisiken og ned på gang- og 

sykkelstien mot grusbanen. Stien er ikke en godkjent kommunal gang- og sykkelsti, da det 

ikke har vært anledning til å imøtekomme et slikt ønske pga det bratte terrenget i området.  

Det er bra at en sti er på plass, men det er fremdeles utfordring i området der stien 

opprinnelig var planlagt med at området blir akkektert, fordi naboer i tilstøtende områder 

utvider egen eiendom. Tiltak avsluttet. 

- Informasjonsskilt om parkeringsplass tilgjengelig ved skolen og ved pendlerparkeringen bør 
gjøres tilgjengelig ved krysset Ormåsenveien – Jungerveien. Kommunen følger opp med 
Ormåsen skole om parkeringsplass ved skolen, da intensjonen er der. Pågående tiltak. 
 

Eget skriv vedrørende forslag til nye trafikksikkerhetstiltak for områdene B6 og B7 ble sendt frem i 4. 

kvartal 2019 til kommunen i egen forsendelse. Befaring er planlagt med ny saksbehandler i Øvre 

Eiker kommune for «vei og park» i mars 2020. Saken følges videre opp i arbeidsåret 2020-21. 

Sak 20/19 Høring på nye retningslinjer for støtte til frivillighet og kulturliv  

Enighet om at grendeutvalget ikke vil gi innspill på nevnte retningslinjer, der svarfrist for innspill var 

satt til 18. august 2019. Sak avsluttet. 
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Sak 21/19 Grusbanen i Ormåsen nordre  

Vedlikehold av grusbanen i Ormåsen nordre er viktig, slik at banen ikke gror igjen. Øvre Eiker 

kommune gis positiv tilbakemelding om at kantslåtten har tatt en runde rundt banen også i 2019, 

men ugress er i ferd med å redusere størrelsen på banen, da ugresset spiser seg innover. 

Grendeutvalget fremmet henvendelse vedrørende vedlikeholdsbehovet til Øvre Eiker kommune, som 

har lagt saken som et oppdrag for kommunen. Saken følges videre opp i arbeidsåret 2020-21. 

Sak 22/19 Ormåsen lysløypekomite   

Se tidligere sak 20/18 for oppfølging av OG ansvar i Ormåsen lysløypekomite. Som medeier i 

Ormåsen lysløype, stiller grendeutvalget med egen representant i lysløypekomiteen. På møtet i 

august ble det informert om at det mest sannsynligvis ikke vil bli snøproduksjon i regi av Eiker Ski i 

vinter. 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. Saken følges opp videre i arbeidsåret 2020-21.  

Sak 23/19 Grasrotandel 2019 

I 2019 hadde grendeutvalget som mål over 100 givere på grasrotandelen til Ormåsen grendeutvalg, 

og dette ble nådd!. Saken er fulgt opp med aktiv markedsføring på både www.ormasen.no og i 

sosiale medier. I 2019 var det generert kr 69 304,- til Ormåsen grendeutvalg fra grasrotandel/Norsk 

Tipping og 106 spillere. Grendeutvalget takker de som har valgt å gi sin andel til Ormåsen 

grendeutvalget, som gjør at utvalget kan gjennomføre flere prosjekt og arrangement på «stedet i det 

grønne». Sak avsluttet.  

Sak 24/19 Allmøte ifm utbygging på Ormåsen  

Grendeutvalget gjennomførte allmøte for alle beboere på Ormåsen i oktober 2019 i samarbeid med 

Øvre Eiker kommune og utbyggerne. På agendaen var; 

- Viktigheten av innbyggerinvolvering (Ormåsen grendeutvalg)  

- Presentasjon av kommuneplanen (Øvre Eiker kommune)  

- Planer for utbygging av Ormåsen (Utbyggere)  

Allmøte ble gjennomført på en meget god måte, og en takk rettes til Morten (ØEK), Håkon (Trysilhus) 

og Ole Jørgen (Gorud Eiendomsutvikling AS). Bra oppmøte og engasjerte tilhørere. Referat fra møtet 

ble publisert i egen artikkel på www.ormasen.no, med link til FB, samt eget innlegg på OG 

Kvartalsnytt nr 3/2019. Det er viktig med innbyggerinvolvering ifm en utbygging, og det understrekes 

i denne saken. Sak avsluttet. 

Sak 25/19 Ormåsen ungdomsklubb 2019  

Ormåsen ungdomsklubb er underlagt Ormåsen grendeutvalg og følger utvalgets statuetter. Egen 

serviceerklæring for Ormåsen ungdomsklubb ble vedtatt på årsmøtet i 2018. Kasserer i 

grendeutvalget følger opp regnskapet til ungdomsklubben i samarbeid med hovedansvarlig 

Grendeutvalget arrangerer ungdomsklubb for 7-10 trinn i bomberommet i flerbrukshallen på 

Ormåsen annenhver fredag i oddetallsuker kl 1830-2200. Ormåsen grendeutvalg og ungdomsklubben 

http://www.ormasen.no/
http://www.ormasen.no/
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er fullstendig avhengig av hjelp/dugnadsånd/ frivillighet for å kunne holde dette tilbudet gående. 

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. Sak 

avsluttet. 

Sak 26/19 Ungdomsrådet Øvre Eiker  

Nye medlemmer til ungdomsrådet i Øvre Eiker ble valgt, og disse vil konstituere seg i november 

2019. Maja Lindberg Brendhagen og Joakim Nikolai Kirkerud ble valgt inn som representanter fra 

Ormåsen til ungdomsrådet i Øvre Eiker kommune i 2018 (se tidlige sak 18/2018). De var invitert til 

OG møte i desember 2019 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). Ungdomsrådrepresentantene inviteres til grendeutvalgets 

møter hvert kvartal for informasjonsutveksling og arenaer hvor vi kan samarbeide. Saken følges opp i 

arbeidsåret 2020-21. 

Sak 27/19 Julegrantenning 2019  

Julegrantenning ble tradisjonen tro gjennomført søndag 1. desember 2019 kl 1700-1830. Alle 

beboere på Ormåsen ble invitert til arrangementet der vi møttes ved bålplassen i Ormbolet 

barnehage. Der ble det servert gløgg og pepperkaker, bokbamsen leste juleeventyr, før vi beveget 

oss ned til flerbrukshallen. Nissemors Smånissekor sang julesanger sammen med oss da vi gikk rundt 

juletreet etter at det er tent. Julenissen var også invitert og kom innom for å levere ut julegaver til de 

minste.  

Det var 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. 

Det ble pakket ca 250 julegaver, der overskuddet ble fordelt til Ormåsen ungdomsklubb. Dette ble 

tatt meget godt imot og anbefales også videreført. Det samme gjelder inndeling i aldersgrupper ved 

utdeling av julegaver fra julenissen og hans hjelpere. 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 Øvre Eiker kommune og grendeutvalget koordinere 

nærmere og avtale dag for når treet settes opp, slik at dette kan gjøres samtidig.  Ny lyslenke må 

kjøpes inn til neste år, da denne ble ødelagt før juletrebelysningen ble tatt ned i januar 2020. Sak 

avsluttet. 

Sak 28/19 Eldrerådet Øvre Eiker  

Øvre Eiker kommune har fire "innbyggerråd", der eldreråd og ungdomsråd (se sak 26/19) er to av 

rådene hvor Ormåsen skal ha representanter. Eldrerådet er et partipolitisk uavhengig, rådgivende 

organ for kommunen. Rådet skal bidra til at de eldre skal kunne høres i kommunale 
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beslutningsprosesser gjennom åpen, bred og tilgjengelig medvirkning. Rådet skal ta opp saker som 

vedkommer de eldre i kommunen. Forslag til kandidat fra Ormåsen fremmet på utvalgsmøte og ble 

forespurt, før henvisning til Øvre Eiker kommune v/Jon Wold. Sak avsluttet. 

Sak 29/19 Lydanlegg    

Ormåsen Grendeutvalg har sammen med foreldreutvalget (FAU) ved Ormåsen skole anskaffet nytt 

lydanlegg i 2019. Lydanlegget skal nyttes ifm fellesarrangement på Ormåsen og står til daglig lagret 

på lageret til grendeutvalget. Ev. utlån skal koordineres med nestleder grendeutvalget, ev. leder FAU.   

Utlånsregler er utarbeidet i samarbeid med FAU, slik at utvalgene er enige om utlån. Det ble også 

kjøpt inn oppbevaringskasse for mikrofoner og kabler. Inventarliste m/bilder utarbeidet og festet på 

lokket av kassen. Anlegget er forsikret via TRYG Forsikring, der Ormåsen grendeutvalg har tegnet 

forsikring. Sak avsluttet. 

Sak 30/19 OG presentasjon for formannskapet ØEK  

Iht grendeutvalgserklæringa for Øvre Eiker kommune skal grendeutvalgene få møte kommunens 

ledelse i viktige saker. Lokale kommunale ledere skal prøve å møte grendeutvalgene minst én gang i 

året. Presentasjon om grendeutvalget sitt virke på Ormåsen ble gjennomført onsdag 5. februar 2020 

kl 1415-1455, med meget gode tilbakemeldinger fra formannskapet i Øvre Eiker kommune. Nytt 

formannskap ønsker meget sterkt dialogen med grendeutvalget og ser stor nytteverdi med utvalgets 

jobb som bindeledd mellom beboerne på Ormåsen og kommunen. Ordføreren var uken før invitert til 

møte med kommunalkomiteen på Stortinget, for å snakke om hvordan kommunen jobber med 

medvirkning. I den forbindelse ble samarbeidet med grendeutvalgene i kommunen spesielt omtalt. 

Sak avsluttet. 

Sak 31/19 Skateparken Ormåsen skole  

I 2010 bygget Ormåsen Grendeutvalg og FAU en skatepark ved Ormåsen skole. Parken er til stor 

glede blant de mange unge med rullebrett i området, men har i høst fått skader som må utbedres. 

Enighet med FAU på kvartalsmøte mellom skole, barnehage og grendeutvalg 13. november 2019, at 

OG og FAU i samarbeid følger opp nødvendig vedlikehold og ettersyn. En ev. utbygging av parken 

foreslås som eget prosjekt ila 2020. OG og FAU i samarbeid følger opp nødvendig vedlikehold og 

ettersyn til våren 2020. Saken følges opp i arbeidsåret 2020-21. 

Sak 32/19 Skarragruvene – sikring og rydding  

Ormåsen Grendeutvalg har informert om Skarragruvene på sine informasjonsskilt for Ormåsen, som 

et aktuelt utfartssted for beboere og tilreisende. Ormåsen skole bruker gruvene i 

undervisningssammenheng, der 6. trinn har eget prosjekt om lokalhistorien på stedet der de bor. 

Gruvene er dog dårlig sikret og henvendelse er gjort av kommunen til norsk bergverksmuseum ifm 

behov for sikring av sjakter og nedre soll. Hvorvidt det er staten eller grunneier som er ansvarlig for 

sikring må sjekkes ut nærmere, og dette er uklart da området ikke er vernet. Enighet om at 

grendeutvalget støtter en ev. dugnad om utbedring og sikring av gruvene. Saken følges opp videre i 

samarbeid med skole og kommune.  Navn på grunneiere i området er formidlet fra Øvre Eiker 

https://ovre-eiker.kommune.no/Aktuelt/Sider/ormasen-grendeutvalg-i-formannskapet.aspx
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kommune, og representant fra grendeutvalget tar videre kontakt med disse for nødvendige 

avklaringer. Saken følges opp i arbeidsåret 2020-21. 

Sak 33/19 Felles fagkveld i regi av GU, SU, FAU, skole og barnehage  

Jf. kvartalsmøte mellom skole, barnehage og grendeutvalg 13. november 2019 vil det i fellesskap 

gjennomføres en felles fagkveld i regi av skole, barnehage, grendeutvalg, FAU og SU i løpet av våren 

2020. Målgruppen er foreldre/foresatte, der forslag til tema er «oppvekst». Saken følges opp i 

arbeidsåret 2020-21. 

Sak 34/19 Vi bryr oss!  

Det er flere på Ormåsen som uttrykker sin bekymring omkring observert ungdom med en utagerende 

atferd på kveldstid, og spesielt i helgene. Grendeutvalget har gjentatte ganger mottatt 

tilbakemeldinger om uvettig fyring i bålhytta ved grusbanen, der det også stjeles ved fra nærmeste 

nabo. Barnehagen rapporterer om hærverk i grillhytta på oversiden av krakkekrysset, der alle rutene 

(pleksiglass) er knust, tagging på veggen og svimerker på benken rundt bålplassen inne i hytta. 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. En god 

prat kan i mange tilfeller være en god løsning. Leder Ormåsen ungdomsklubb har også hatt egen 

samling med ungdommen ifm en klubbkveld, for å diskutere nærmere hvordan ungdommen selv vil 

ha det på Ormåsen. Medvirkning er viktig, slik at de kan være med på å påvirke hverandre for et trygt 

og godt miljø i eget boområde. Saken følges opp i arbeidsåret 2020-21. 

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.  
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- 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. Sak avsluttet. 

Sak 36/19 Vintermoro på skøytebanen 2020  

Årets vintermoro på skøytebanen var planlagt til søndag 19. januar 2020. Pga manglende kuldegrader 

og en grønn vinter, ble arrangementet kansellert. En ev. ny dato settes opp i mars forutsatt 

kuldegrader og isforhold. Preparering av banen følges opp i samarbeid med Øvre Eiker kommune, 

som er en meget god bidragsyter for å få skøyteisen på plass – forutsatt kaldt vær og kuldegrader. 

Sak 37/19 Ungdoms-/foreldrekafé med fokus på PSYKISK HELSE  

I løpet av 1. kvartal 2020 vil Ormåsen grendeutvalg, i samarbeid med ungdomsrådsrepresentantene 

fra Ormåsen, sette fokus på psykisk helse. Grendeutvalget vil jobbe videre med forslag om ungdoms-

/foreldrekafé, der fagpersonell inviteres til kaféen. Det å skape åpenhet om psykisk helse er viktig. 

Saken følges opp i arbeidsåret 2020-21.  

Sak 38/19 Årsmøte 2020  

Årsmøte 2020 gjennomføres onsdag 11. mars kl 1900 – 2100. Et av punktene på agendaen er valg av 
nye medlemmer, der ulike rekrutteringstiltak er gjennomført. Invitasjon til årsmøtet sendes ut 
sammen med årsberetning senest tre uker før årsmøtet. Regnskap for 2019 sluttføres, og 
presentasjon til årsmøtet utarbeides i samarbeid med tidligere kasserer. For fordeling av arbeids- og 
ansvarsoppgaver blant utvalgsmedlemmene, vises det til egen plan. 

Sak 01/20 Årsplan OG for 2020 

Ormåsen grendeutvalg har utarbeidet en egen årsplan for 2020 der planlagte aktiviteter og 
prosjekter fremgår, slik at nytt styre er orientert om beslutninger som er fattet for det neste 
arbeidsåret. Saken følges opp av nytt styre. 

Sak 02/20 Utbedring av grillhytter 

Vedtatte utbedringer av grillhytte i nordre følges opp jf. tidligere sak 11/19. 
 
Ormåsen Grendeutvalg står også som eier av to grillhytter i søndre teig, hhv. en hytte i skileiken og 
en hytte overfor krakkekrysset. Hyttene ble satt opp i 2012, der barnehagen har prioritert for bruken 
på dagtid i hverdagen, og utover dette er hyttene åpen for allmennheten. Det er behov for 
vedlikehold på hyttene både innvendig og utvendig (beis), Begge hyttene mangler også glass i 
vinduene. Invitasjon til dugnad vil bli sendt ut til alle beboere medio april 2020. Saken følges opp i 
arbeidsåret 2020-21. 
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Sak 03/20 Ormåsen ungdomsklubb 2020 

Ungdomsklubben på Ormåsen fortsetter sitt virke også i 2020 og holder åpent fredager i 
oddetallsukene. Det vil også bli fag- og aktivitetskvelder som tidligere. Markedsføring av ulike fag- og 
aktivitetskvelder koordineres med grendeutvalget, for en best mulig publisering. Egen konto for 
ungdomsklubben er opprettet, der kasserer OG følger opp regnskapet i samarbeid med leder 
Ormåsen ungdomsklubb. Saken følges opp i arbeidsåret 2020-21. 

Sak 04/20 Trafikksikkerhetstiltak 2020 

Saken sees i sammenheng med tidligere sak 19/19. 

Det vil bli gjennomført en befaring med representanter fra Ormåsen grendeutvalg og nytilsatt i «vei 
og park» i Øvre Eiker kommune for gjennomgang av trafikksikkerhetstiltak på Ormåsen i mars 2020. 
Som det fremgår av sak 19/19 er det flere tiltak som er i prosess og som må følges aktivt opp.  Det er 
ogsåfremmet forslag om fartsdempere i Alunveien, da mange har en oppfatning at det kjøres altfor 
fort i området og tiltak bør iverksettes for å senke hastigheten. Grendeutvalget gjør nødvendige 
undersøkelser i området, før saken ev. fremmes til Øvre Eiker kommune. Saken følges opp i 
arbeidsåret 2020-21. 

Sak 05/20 Aktivitetskurs på Ormåsen 

I grendeutvalgets handlingsplan for 2020 er det også satt fokus på kultur og aktiviteter i nærmiljøet. 
Som et ledd i dette, vil blant annet følgende aktivitetskurs bli gjennomført på Ormåsen 1. kvartal 
2020; 

 YOGAKURS fra uke 17 og fem uker fremover i mediateket på Ormåsen skole. Maks 20 
deltakere. Informasjon publisert på www.ormasen.no og i sosiale medier. Påmelding gjøres 
direkte til arrangør, som vil sende ut faktura til den enkelte. Grendeutvalget er i kontakt med 
leverandør av yogautstyr om salg av yogautstyr ved første kurskveld.  

 LØPEKURS for å finne løpegleden starter opp i uke 18 på torsdager. 90 minutter hver 
kurskveld i tre uker.  Mer informasjon vil bli publisert på www.ormasen.no og i sosiale 
medier. 

 
Det er også fremmet forslag om, hundetreningskurs, vinkurs, ølbryggekurs, sykurs (re-design), 
strikkekafé etc. som nytt styre kan jobbe videre med. Ormåsen sine representanter i ungdomsrådet 
ØEK bør også kontaktes for innspill. Saken følges videre opp i arbeidsåret 2020-21.  

Sak 06/20 Forsikringsordning for Ormåsen grendeutvalg 

Ormåsen grendeutvalg eier både grillhytter og annet utstyr. I den forbindelse har grendeutvalget 
forsikret sine eiendeler hos TRYG Forsikring. Faktura er mottatt og betalt. Avtalen med TRYG 
Forsikring må følges opp årlig av kasserer. Bilder tas av grillhytter og øvrig utstyr og lagres på felles 
filområde på www.dropbox.no. Sak avsluttet. 

Sak 07/20 Lager Ormåsen grendeutvalg  

Eget lager er stilt til disposisjon for utstyr og eiendeler til Ormåsen grendeutvalg. Saken avsluttet. 

Sak 08/20 Belysning av grusbanen i nordre  

Det vises til tidligere sak 18/16. Tidligere lovnad fra kommunen om utskiftning av nåværende 

armatur følges opp. Ny armatur vil bli kjøpt inn til grusbanen i nordre, som passer bedre til banens 

http://www.ormasen.no/
http://www.ormasen.no/
http://www.dropbox.no/
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utforming og størrelse. Ormåsen grendeutvalg sin avgjørelse om at lysene skal slukkes kl 2200 

opprettholdes. Saken følges opp videre i arbeidsåret 2020-21. 

Sak 09/20 «Meld en feil» - ny tjeneste i Øvre Eiker kommune  

Nå kan du som beboer selv melde fra om hull i veien, manglende brøyting eller slukkede gatelys langs 

en kommunal vei i Øvre Eiker. Det kan du gjøre via tjenesten "Meld en feil". På hjemmesiden til Øvre 

Eiker kommune, kan du lese mer om tjenesten samt hvilken APP du kan laste ned. Sak er også 

publisert på www.ormasen.no samt i sosiale medier. Sak avsluttet. 

https://ovre-eiker.kommune.no/vei-park/gatelys
http://www.ormasen.no/

