
Møtereferat 5. juni 2019 

 
 
Til stede:  Karianne Nyberg Andersen, Ellen Dahl, Tommy Karlsen, Per Gunnar 

Kristoffersen, Finn-Martin Paulsen, Grete Thorsby og kommunens 
representant Morten Lauvbu 

 
Fravær: Torunn S Halle, Wibeke J Hansteensen, Mette Skogstad og Joakim Solum 
 
Øvrig  
fordeling: Jon Wold (Øvre Eiker kommune)  
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 

Følgende saker ble behandlet: 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 04/16 Prosjekt «Kunstgressbane» 
Anbudskonkurransen er sendt ut fra Øvre Eiker kommune, der frist er satt til 18. juni 2019. 
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. 
Banen er forventet ferdig ila høsten 2019. 
 
Ansvar: Gry (ØEK) 
 
Sak 05/16 Frisbeegolfbane 
Utkastpostene vil bli merket i terrenget i løpet av uke 24. Kart oppdateres og gjøres 
tilgjengelig på mobil plattform.   
 
Ansvar: Finn-Martin 
 
Sak 02/18 Eget postnummer for Ormåsen 
Øvre Eiker kommune v/Morten gav en status på eget postnummer og post-i-butikk for 
Ormåsen. Det formelle er i orden for søknaden, men det har dessverre vært meget sen 
saksbehandling av saken pga ressurser som er prioritert ifm kommunereformen. Ormåsen 
med sin stedsutvikling forsvarer dog eget postnummer og post-i-butikk. Svar kan forventes 
tidligst 2020. 
 
Ansvar: Morten (ØEK) 
 
Sak 21/18 Markedsføring og fotokonkurranse INSTAGRAM 
Fotokonkurranse på INSTAGRAM er utlyst, der tema er «Samhold og vennskap». Mylna 
Sport AS sponser premie, og vinner kåres før sommerferien. 
 
Ansvar: Karianne og Ellen 



 
Sak 03/19 Utbygging av Ormåsen 2020-30 
Innbyggerinvolvering er meget viktig i tiden som kommer med videre stedsutvikling av 
Ormåsen. I den forbindelse tar Ormåsen grendeutvalg initiativ til et allmøte medio høsten 
2019 og inviterer i samarbeid med Øvre Eiker kommune og utbyggerne alle beboere på 
Ormåsen til møte. Mer informasjon følger på www.ormasen.no når dato og program for 
allmøtet er fastsatt.  
 
Ansvar: Morten og Grete  
 
Sak 04/19 Barnas markedsdag på Ormåsen 
Evaluering gjennomført av «Barnas markedsdag» på Ormåsen. Arrangementet omtales av 
både arrangør og deltakere som en suksess, der selv ikke dårlig vær satte en stopper for 
arrangementet. Grendeutvalget planlegger å gjennomføre også «Barnas markedsdag» i 
2020. Ny markedsdag med miljø i fokus planlegges gjennomført til høsten 2019 (oktober), 
med fokus å gjøre seg klar til vinteren (salg/bytte/gi bort vinterutstyr og vinterklær). 
 
Den uformelle spørreundersøkelsen blant barna på Ormåsen som ble gjennomført på 
markedsdagen, følges opp. 
 
Ansvar: Karianne 
 
Sak 05/19 Foredrag og arrangement for beboere på Ormåsen 2019 
Ormåsen grendeutvalg fortsetter planlegging av fellesarrangement for liten og stor høsten 

2019 – GRØNN SKAUMORO. Aktuelle samarbeidspartnere kontaktes med fokus på natur- 

og bevegelsesglede for «stedet i det grønne». Aktuell dato medio september/oktober.  

 

Ansvar: Grete 

 

Sak 06/19 Kvartalsnytt  

Forslag til saker som skal omtales i «Kvartalsnytt nr 2/19» mottatt. Nyhetsbrevet utarbeides 

og sendes ut for godkjenning i grendeutvalget, før det sendes til trykking. Alle må være 

forberedt på å hjelpe til med distribusjon før sommerferien. 

 

Ansvar: Alle 

Sak 10/19 Busstilbud på Ormåsen 
Ormåsen grendeutvalg har mottatt svar fra Brakar vedrørende vårt innspill om økt 
kollektivtilbud ifra Ormåsen. Egen sak publiseres på www.ormasen.no og på FB i den 
forbindelse. Kort oppsummert sier Brakar at forslag om ny linje mellom Ormåsen og 
Vestfossen må vurderes i deres videre arbeid med rutetilbudet. I løpet av høsten vil 
ruteselskapet gjennomføre en helhetlig gjennomgang av rutetilbudet, og vårt innspill vil bli 
tatt med i vurderingen når deres arbeid med å forbedre rutetilbudet ifra Ormåsen begynner. 
 
Ansvar: Grete og Joakim 
 
Sak 11/19 Utbedring av grillhytta 
Nødvendig materiell og utstyr kjøpt inn, slik at nødvendige utbedringer på grillhytta kan 
iverksettes.  
 
Ansvar: Tommy og Joakim 
 
 
 

http://www.ormasen.no/
http://www.ormasen.no/


Sak 12/19 Behov for nye avfallsbeholdere på stolpe 
Etter å ha koordinert samlet behov for Ormåsen, fremmer grendeutvalget behovet videre til 
Øvre Eiker kommune. I tillegg til de nye feltene på B6 og B7, er det meldt inn behov for 
avfallsbeholdere til Bjørnefaret, Jungerveien (øvre del) og Rødstrupesvingen. 
 
Ansvar: Grete 
 
Sak 14/19  Klistremerker for kast av hundeavfallsposer 
Nye klistremerker er bestilt og bolighus på B6 og B7 prioriteres ved distribusjon. Ormåsen 
grendeutvalg oppfordrer i den forbindelse til at søppelkassene til den enkelte husstand settes 
mot veien, slik at budskapet om at «Her kan du kaste hundeavfallsposen din» fremkommer 
klart for de som går forbi med en hundeavfallspose i hånden.  
 
Ansvar: Grete 
 
Sak 15/19 Behov for utstyr til fellesareal 
Behov for utstyr til fellesareal er mottatt hos Øvre Eiker kommune. Saken vil bli vurdert etter 
sommerferien, så snart status på prosjekt «utbedring av lekeplasser» (se tidligere referat og 
sak 05/18) er klart fra kommunen sin side.  
 
Ansvar: Morten (ØEK) 
 
 
Nye saker: 
 
Sak 17/19 Tømming av hageavfall 
Ormåsen grendeutvalg oppfordrer sterkt 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 år er det flere brunskogsnegler enn tidligere, og vi er kjent med at mange 
tømmer sitt hageavfall ukritiske i skogholt rundt omkring på Ormåsen. Tømming av 
hageavfall i naturen er straffbart i henhold til forurensningsloven § 28. Skilter vil bli satt opp 
på områder der det i dag tømmes hageavfall. Øvre Eiker kommune følger saken tett i 
samarbeid med grendeutvalget. Den enkelte oppfordres til å levere sitt hageavfall på 
avfallsdeponiet (gratis) eller etablere hjemmekompostering. 
 
Ansvar: Grete og Morten (ØEK) 
 
Sak 18/19 Fiberbredbånd på Ormåsen 
Ormåsen grendeutvalg vil invitere Øvre Eiker Fibernett AS til et møte vedr. 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.  
 
Ansvar: Ellen 
 
Sak 19/19 Trafikksikkerhet 
Saken sees i sammenheng med tidligere sak 01/18. 
 
Det er behov for en ny befaring for grendeutvalget ift gjennomgang av trafikksikkerhetstiltak 
på Ormåsen, før vi melder inn behov til Øvre Eiker kommune. Spesielt gjelder dette de nye 
boligfeltene, der erfaringer ift trafikk nå er gjort av beboerne. Utvalgsmedlemmene blir enige 
om tidspunkt for gjennomføring. 
 
Ansvar: Alle  
 



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 7. august 
o Onsdag 4. september 
o Onsdag 2. oktober 
o Onsdag 6. november 
o Onsdag 4. desember 

 
 
Ormåsen, 10. juni 2019 
 
Grete Thorsby/Referent 


