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Sak 1/13 Konstituering 
I tråd med vedtektene, konstituerte grendeutvalget seg på det første møtet. 
 
Navn     Verv 
Teodor Bruknapp   Leder 
Arne Grasbekk    Nestleder 
Pål Nygård    Kasserer 
Tor Erik Neprud   Sekretær 
Bernt Michael Johansen  Utvalgsmedlem 
Halvor Prestmoen   Utvalgsmedlem 
Cathrine Klokkerud   Utvalgsmedlem 
Audun Ekeberg   Vara 
Cathrine Olsen    Vara 
Tina Berg    Vara 
Morten Lauvbu    Kommunens representant 
 

Sak 2/13 Møteplan 
For å skape forutsigbarhet i møtevirksomheten, ble det satt opp en møteplan med datoer 
for resten av året. 

 

Sak 3/13 17. mai arrangement 
Da det ble klart at vi ikke fikk besøk av korpset i 17.mai-toget på Ormåsen i år, bestemt 
Grendeutvalget seg for å utlyse en hurraropkonkurranse for klassetrinnene. Målet var å 
bidra til skikkelig 17.mai-stemning og en positiv opplevelse for alle som gikk i toget og for 
de som så på. Det viste seg å bli en stor suksess med påfølgende premiering av beste 
klassetrinn. Konseptet vurderes videreført for kommende år. Takk til Galaxy Hokksund som 
stilte velvillig opp med pizzapremier. 

 

Sak 4/13 Årshjul 
For at kommende utvalg skal få en lettere jobb, har utvalget i år gjort en jobb med å lage et 
årshjul. Dette skal være et levende dokument. 
 
http://www.ormåsen.no/om-grendeutvalget/arshjul/ 
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Sak 5/13 Skatepark 
Etter mye jobbing og samarbeid med Øvre Eiker kommune ble det i mai/juni satt opp nye 
skateelementer i betong på skateplassen bak skolen. Dette var et etterlengtet bidrag til 
uorganisert lek og fritidsaktivitet for barn og unge på Ormåsen, etter at de gamle 
elementene i tre var utslitt og delvis ødelagt. ”Parken” hadde en total kostnadsramme på 
170.000,- + mva og ble finansiert med tilskudd fra kommunen, spillemidler fra Norsk 
Tipping, bidrag fra Grendeutvalget. 7. juni ble skateplassen offisielt åpnet med snorklipping 
av ordfører og oppvisning av proffe skatere fra Mondayz Crew. Utover sommeren har 
skateplassen blitt flittig brukt av barn og unge med skateboard, inline-skøyter og 
sparkesykler. Det er gledelig å se det positive resultatet av godt samarbeid mellom 
grendeutvalg og kommune.  
 

Sak 6/13 Profilering av GU 
Som et ledd i å bli mer synlig og relevant blant Ormåsens innbyggere har Grendeutvalget 
brukt Facebook aktivt gjennom det siste året. Her har det blitt lagt ut informasjon, referat og 
bilder fra aktuelle hendelser. Vi ser at innleggene blir sett og ”likt” av mange. Samtidig har 
flere innbyggere også lagt inn innlegg, linker og henvendelser/spørsmål på siden. Dette 
tyder på at Facebook er et kommunikasjonsmedie vi med fordel kan fortsette å benytte 
aktivt. Målet er å engasjere og skape deltakelse. 
 

Sak 7/13 Hvordan jobbe best med dokumenter 
Det har blitt opprettet en «dropbox» hvor utvalgets medlemmer har tilgang. 

 

Sak 8/13 Økonomi 
  Se regnskap og budsjett 
 

Sak 9/13 Helhetlig plan Ormåsen (Kommune) 
 Eksisterende sak som handler om å gi en uttalelse til kommunen innen trafikksikkerhet, 

parkering, ny tilførselsvei til Ormåsen, utbyggingstetning, utbyggingstekkefølge, 
videreutvikling av visjon for Ormåsen, kapasitet på oppvekstsenter og anvendelse av 
"myra". Stor sak som utvalget må jobbe med fremover for å imøtekomme kommunen med 
høringsuttalelse før planene er kommet for langt. 

 

Sak 10/13 Tauløype 
I samarbeid med barnehagen planlegges det ei tauløype i området ved Ormebolet. 
Økonomi og omfang ble diskutert høsten 2013, men videre arbeid ble utsatt til over 
vinteren på grunn av stor aktivitet i barnehagen og andre prosjekter hos Grendeutvalget. Ei 
eventuell løype har ennå ikke funnet sin form, men saken vil bli tatt opp igjen når snøen 
går. 
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Sak 11/13 Grinder i lysløype 
Tidligere OG repr Tone Rundfloen orienterte om saken. Kveg-eiere, repr ved Christoffer 
Røren, og tidligere OG repr. har hatt befaring høsten 2009. Røren var positiv til å bidra på 
dugnad for å få opp stolpene. Senere samme år var det også et møte med Arne Enger, 
som kjører opp skiløyper i området. Dette siste møte resulterte i at Arne Enger skulle fylle 
opp med masser fordi det meste av eksisterende masser er myr eller bekkeleie. Siden har 
det ikke skjedd noe, til tross for stadig purringer. Tidspunktet nå er antatt mer ideelt da det 
er tørt og maskiner kan frembringes for ferdigstilling. Stolpene (2 stk) er levert som gave fra 
Øvre Eiker nett og ligger ved Kølabonn. Grindene (2 stk) er ikke ferdig laget, men Eiker 
Kvikk, Hokksund og Vestfossen idrettslag har bidratt økonomisk med 2.000,- hver, som 
skulle dekke produksjon av grinder, samt grunnarbeidene. Pengene er satt inn på kontoen 
til OG. 

 

Sak 12/13 Friluftsgruppa 
Friluftsgruppa som ble startet opp høsten 2011 hadde to gode sesonger med mange barn 
som deltok. Et flott tiltak og fritidstilbud. Av ulike årsaker har man kommet til at det ikke lar 
seg gjøre å drifte gruppa videre. Blant annet på grunn av stort behov for ledere/voksne. 
Friluftsgruppa er besluttet nedlagt. Ormåsen Grendeutvalg vil gjerne være bidra med 
informasjon og annet dersom noen ønsker å starte opp med et liknende tiltak på Ormåsen.  
 

Sak 13/13 Sykkelløp – Myrsnipa rundt 
Innkommet forslag om sykkelløp for barn, "Myrsnipa rundt". Bakgrunnen er at det er 
nyetablerte områder Gjerdesmetten og Myrsnipa hvor både voksne og barn med fordel kan 
bli bedre kjent. Trase er tenkt rundt Myrsnipa og søknaden ber om økonomisk støtte til 
pølser, brus og en liten premie til potensielt 50 deltakere. 
Leder meldte seg innhabil (som forslagstiller) og flertallet av utvalgsmedlemmene stemte 
imot forslaget med den begrunnelse at arrangementet blir for snevert avgrenset å regne. 

 

Sak 14/13 Bålhytter 
I 2012 ble det besluttet innkjøp av to bålhytter for plassering i nærheten av 
akebakken/lysløypa. Bålhyttene er utstyrt med sittebenker og bålpanne, og er ment til fri 
benyttelse for de som er på tur i området. Videre er det uttalt at barnehagen og skolen skal 
ha prioritet på dagtid. Arbeidet med hyttene har strukket seg over tid, men høsten 2013 ble 
plassering bestemt og begge hyttet ble satt opp i løpet av noen hektiske dugnadsdager. 
Flott innsats av velvillige innbyggere! Det jobbes videre med bålhyttenes funksjon slik at 
disse skal kunne fungere best mulig for barna i barnehagen og alle andre brukere. 
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Sak 15/13 Kommunenettverk innen stedsutvikling 
Kort referat fra Teodor og Tor Erik om prosjektet ”Sammen mot 2022”. (se http://www.ovre-
eiker.kommune.no/Modules/Article.aspx?ObjectType=Article&Article.ID=6410&Category.ID
=592)   
Alle frivillige lag, utvalg og foreninger deltok i en åpen dialog med kommunens 
representanter. Mye kompetanse som finnes blant de frivillige som med fordel kan deles og 
læres på tvers av organisasjonene. Denne saken oppdateres fremover og kommunen vil 
involvere oss.  

 

Sak 16/13 Lekeplasser 
Det har vært en del spørsmål om hvem som har ansvaret for lekeplassene. Det som vi har 
funnet ut er at kommunen har ansvaret for lekeapparatene, da ikke ansvaret for disse ikke 
er overført til andre. http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-07-19-703.  

§ 16. Ettersyn og vedlikehold  
Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig 

vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes. 
Når det gjelder å holde lekeplassene pene og ryddige, er det et ansvar som vi beboere på 
Ormåsen må ta i fellesskap. 
 

Sak 17/13 Offentliggjøring av referater 
Referatene fra Grendeutvalgsmøtene kan offentliggjøres, men når det behandles 
konfidensiell informasjon eller det foreligger informasjon som er unntatt offentlighet, vil 
dette ikke gjengis. 

 

Sak 18/13 Rydding til 17. mai 
Punktet settes inn i årshjulet for utførelse mars. Alle oppfordres til også å ta en runde på 
utsiden av hekk/gjerder, samt i skråninger, grøfter rundt tomter. 

 

Sak 19/13 Logo 
3 forslag er kommet inn. OG støtter juryens forslag og forslag # 3. Videre fremdrift blir da at 
vi må sjekke rettigheter og forvekslingsfare ved logolikhet til eksisterende logoer. Dersom 
dette ikke er noen problemer, velges denne til logo for OG. Premien, et gavekort pålydende 
kr 1.000,- sendes så vinneren. 

 

Sak 20/13 Eget postnummer 
Prosessen rundt eget postnummer utsettes og tas opp på et seinere tidspunkt når butikk 
evt. er på plass. Sak 20/13 (eget postnummer) avsluttes. 
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Sak 21/13 Egen nærbutikk på Ormåsen 
I 2013 ble det startet å sjekke mulighetene for butikk på Ormåsen. Kundegrunnlaget bør 
være stort nok, og siden det nærmer seg 1300 beboere her oppe er nok grunnlaget 
tilstede. Fasiliteter til en butikk er nå på utredning stadiet. Eiker Eiendomsutvikling er en 
samarbeidspartner som bør være med i planene fremover, da de eier samtlige 
næringstomter utenom Pølsehytta. Ideer om et litt større forretningsbygg er lagt frem, slik 
at det er plass til evt. kafe eller frisør etc etc i samme bygg. Det er også fremmet forslag om 
leiligheter i etasjen over for å gjøre prosjektet mere lønnsomt.  Reguleringsbestemmelser 
for forretningsbygg er også noe som må avklares med kommunen. I 2014 blir videre arbeid 
å finne samarbeidspartnere som kan realisere prosjektet. Vi ønsker flere fra Ormåsen 
velkomne til å komme med innspill, og eventuelt om noen er interesserte i å delta 
prosjektet. 
 

 

Sak 22/13 Julebord 
OG velger å ikke bruke penger på eksternt julebord. 

 

Sak 23/13 Håndtering av hageavfall 
Mail fra innbygger som Teodor har svart på. Saken gjaldt hageavfall og håndtering av 
denne. 

 

Sak 24/13 Mail fra ordfører ang støy/bråk rundt skole og 
kiosk/bussholdeplass 

Mail fra innbygger. Svar er kommet fra Ordfører, og videre oversendt OG. Saken gjaldt 
støy med mer rundt parkeringsplassen. Konkretiserte tidspunkt for når på døgnet det skal 
være stille er kun nedfelt i de lokale politivedtektene. For Øvre Eiker, var dette ikke 
konkretisert, men lokale politivedtekter er nå under revisjon og dette tas nå inn, med 
konkretisering mellom kl 23 – 06. 
 

Sak 25/13 Bålhytter langs løypenettet 
Saken kom opp etter ønske fra barnehagen. Med tanke på den økonomiske situasjon er 
det ikke satt av midler til ytterligere bålhytter på årets budsjett. OG støtter ønsket om enda 
flere bålplasser/-hytter i nærområdet og foreslår at dette kan være et tema for søknader om 
tildeling av midler for 2014. 
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Sak 26/13  Oppvekstsenteret  
Ormåsen Grendeutvalg ønsker å styrke samarbeidet med Oppvekstsenteret. Vi ser at det 
på mange arenaer og i mange enkeltsaker er en stor fordel å ha et tett og positivt 
samarbeid. Videre viser det seg at Grendeutvalget og Oppvekstsenteret på mange 
områder har sammenfallende ønsker for Ormåsens barn og unge. Sammen vil vi kunne få 
til større satsinger og bli en sterkere aktør i møte med for eksempel kommune. Dette vil vi 
ta med oss inn i 2014 og blant annet bidra i Oppvekstsenteret sitt langsiktige prosjekter 
innenfor stedsutvikling og innbyggerinvolvering, samt konkrete bidrag med utstyr for å 
styrke skolen og barnehagens mulighet til friluftsliv og læring ute i naturen.  

Sak 27/13 Løypekomiteen 
Det er planlagt skiskytterstadion på myra ved ”Kølabunn”. Dette anser vi som et spennende 
prosjekt og følger planleggingen fremover. Informasjon vil også komme i løypene etter 
hvert. 

Sak 28/13 Informasjon til beboerne om OG 
Informasjon gis på Årsmøte i slutten av mars 2014, hvor representanter fra kommunen og 
kommunens samarbeidspartnere inviteres til å informere.  

Sak 29/13 Fremdeles parkeringsproblemer langs Junger 
  Det har ikke vært mulig å få til et møte med kommunen ang dette.  

Sak 30/13 Stig Rune Kroken 
OG ønsker å være en samarbeidspartner på alle prosjekter/prosesser som angår 
Ormåsen. I den forbindelse kom skolesjefen til OG med informasjon om utdanningsløpet 
fremover. Befolkningsutviklingen er antatt å være slik at det er 2 paralleller på alle trinn om 
ca 10 år. Det er per i dag ca 1.300 boende på Ormåsen. Disse tallene revideres hvert 
fjerde år. Dette betyr at både SFO og skolen trenger mer plass. Eksternt konsulentbyrå har 
kartlagt behov og analyser er laget. Dette siste gjelder også andre skoler i Øvre Eiker. OG 
ønsker ikke bare å være et av-sjekkspunkt med høringsuttalelse for kommunen, men en 
partner gjennom hele prosessen på lik linje med berørte kommunale etater. Dette vil gi en 
langt større innsikt for alle parter i 3-parts-samarbeidet som er skissert av kommunen.  

 
Det er nå bevilget ca 5 MNOK til å bygge nytt SFO. Det finnes tilbyder, som kommunen er i 
dialog med. Fristen for tilbyderen er 28. februar med å komme med revidert forslag. 
Målsetning er at bygget er klart til skolestart høsten 2014. OG påpeker at utseendemessig 
bør bygget stå i stil med eksisterende bygningsmasse. Samtidig påpekes muligheten for å 
kunne leie lokalene slik at inntekter på dette kunne påregnes. SRK antar at det er tenkt 
helhetlig og at flere byggetrinn kan komme senere år. Ny plassering av SFO vil frigjøre 
plass på skolen som det sees på muligheter for utnyttelse av. Plasseringsmessig vil bygget 
bli på venstre side i lysløypa og motsatt side av barnehagene. OG tilbys et møte etter den 
28. februar for å se situasjonskart, planløsninger med mer. SRK inviterer.  

 
Ny kvalitetsplan i Øvre Eiker for SFO er vedtatt av kommunestyret. Introduksjon for 
Ormåsen er 5. mars. Denne har sterkt fokus på voksenrollen og at SFO og skole skal være 
et helhetlig sted. SRK sender elektronisk kopi til OG.  Innholdsmessig kan OG involveres i 
hvordan denne best mulig kan gjøres gjeldende for Ormåsen. 
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Sak 31/13 Busstilbud til/fra Ormåsen 
OG er via mail informert fra Brakar om at busstilbud fra høsten 2014 vil endres slik at det vil 
korrespondere bedre med buss/togforbindelser.  

Sak 32/13 Mobildekning på Ormåsen 
Dette er en sak som også har vært diskutert ved tidligere utbygging på Ormåsen. OG 
foreslår at den enkelte abonnent henvender seg til sin telefonoperatør skriftlig og klager 
dersom det er dårlig dekning. Dette da det kan virke som det til tider er svært lokale 
variasjoner. 

Sak 33/13 Frisbeebanen 
Sigbjørn har fått svar på henvendelsene og det er etablert kontakt med noen som ønsker å 
ta ansvar for vedlikeholdet av freesbee banen. Vi anser derfor at dette ansvaret 
vedkommer oppvekstsenteret og avslutter saken. 

Sak 34/13 Avsjekk mot årshjul  
  Se sak 4/13 

Sak 35/13 Videre utbygging på Ormåsen 
  Ingen konkrete planer er forelagt OG, men saken er aktuell videre fremover. 

Sak 36/13 Trafikksikkerhet / Veilys Beversvingen og Sak 38/13 
Grendeutvalget ønsker å bidra til økt trafikksikkerhet på Ormåsen. Dette via en løpende 
dialog med kommunen, samt via uttalelser i konkrete saker. Det også kommet inn bidrag 
fra innbyggerne, noe Grendeutvalget setter stor pris på. Her kan nevnes henvendelse vedr. 
utbedring av fortau og fotgjengeroverganger på boligfeltet tilknyttet Bokfinkveien og 
Rødstrupesvingen, manglende lys i eksisterende gatelykter i Beversvingen, behov for 
gatebelysning på gangveien fra Gaupefaret mot Revestien (bak fotballsletta).  

Sak 37/13 Sluttrapport gave Ormåsen Grendeutvalg 
Sluttrapport oversendt banken, og tilbakemeldingen på rapporten var god. 

Sak 39/13 Offentlig ettersyn til planprogram for kommunedelplan for 
kulturminner og kulturmiljøer 

Grendeutvalget ble forelagt denne saken fra kommunen. Det er viktig for grunneiere ift 
utbygging og planlegging. Gruvene er sentrale steder som må nevnes. Skolen bør levere 
innspill i saken samt at O-laget bør kommentere siden de også blir berørt.  
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Sak 40/13 For-prosjekt snøproduksjon på Ormåsen 
Informasjon om forprosjektet fra Håvard Klokkerud. Det er etablert et samarbeid mellom de 
lokale skiklubbene for å kartlegge omkring mulighetene for en søknad for et 
snøproduksjonsanlegg på Ormåsen med dertil skiløyper/rulleskiløyper, samt 
skiskytingsbane og fotballbaner i områdene rundt myra. Gruppen orienterer og involverer 
nå aktuelle interessenter og har i sin plan å ferdigstille forprosjektet 1. april 2014.  
 

Sak 41/13 Møte med FAU Vestfossen U.skole 
Det er et ønske fra Vestfossen ungdomsskole om deltakelse på et møte 1. april hvor 
”skolegården” settes på dagsorden. Møte starter kl 18:00. OG sender henvendelsen videre 
til FAU på Ormåsen skole. 

 

Sak 42/13 Invitasjon fra Øvre Eiker AP 
OG har fått invitasjon til å delta på møte hos AP i Hokksund. Dette ønsker ikke OG da vi 
ønsker å være partipolitiske uavhengige. OG ønsker å holde dialog mot 
kommunepolitikerne på en uavhengig og nøytral måte, samtidig som våre meninger om 
Ormåsens vell må komme frem. OG ønsker å jobbe proaktivt mot kommunens 
fagseksjoner så tidlig i arbeider som mulig, slik at meninger og standpunkt vil påvirkes via 
dokumentasjon for vedtak.  

 

Sak 43/13  Søknad om støtte til program 17. Mai arrangement 
Det er kommet henvendelse om støtte til trykking av program. Dette imøtekommes og vi 
ønsker også at forrige års suksess med heiaropkonkurransen videreføres. Bevilget sum er 
1.500,- til trykking og i tillegg kommer kostnad til premie til beste klasse. I fjor dekket 
Galaxy dette. 

 
 
 
 
 
 

 
 


