
Møtereferat 14. august 2019 

 
 
Til stede:  Karianne Nyberg Andersen, Ellen Dahl, Torunn S Halle, Tommy Karlsen, Per 

Gunnar Kristoffersen, Finn-Martin Paulsen, Joakim Solum og Grete Thorsby  
 
Fravær: Wibeke J Hansteensen, Mette Skogstad og kommunens representant Morten 

Lauvbu  
 
Øvrig  
fordeling: Jon Wold (Øvre Eiker kommune)  
 
Sted:  Bålhytta, nordre teig Ormåsen 
 
 
 

Følgende saker ble behandlet: 
 
Tidligere saker: 
 
ORMÅSEN AKTIVITETSPARK 
 
Sak 04/16 Prosjekt «Kunstgressbane» 
Anbudskonkurransen er avsluttet, der O.K. Lie starter grunnarbeidet 26. august 2019. De 
regner med å bruke fire uker. Pro Turf er valgt som leverandør av kunstgress, lys, gjerder 
m.m. De anslår at de vil bruke tre uker og ferdigstillelse er da beregnet til uke 42. Ormåsen 
grendeutvalg planlegger på offisiell åpning av banen i begynnelsen av november (uke 44) 
med forbehold om forsinkelser. Egen plan i regi av grendeutvalget følges ifm åpningen 
forberedelser til dette.  
 
Ansvar: Hanna (ØEK) og Finn-Martin 
 
Sak 05/16 Frisbeegolfbane 
Alle utkastpostene ble merket i juni. Dessverre er flere av disse steinene knust og/eller flyttet 
rundt. Mulighet for å merke direkte på stein i terrenget, for å unngå at merkesteiner blir knust 
eller flyttet på? Skilt for hver utkastpost ble også diskutert, og i den forbindelse vurderes det 
ny befaring av området. 
 
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. Øvre Eiker kommune kontaktes for å sjekke ut 
muligheten. 
 
Plan over ansvarlige for månedlig ettersyn av parken utarbeides og distribueres blant 
utvalgsmedlemmene. 
 
Ansvar: Grete og Karianne 



ØVRIGE SAKER 
 
Sak 06/16  Profilering av Ormåsen – «stedet i det grønne» 
Informasjonsskiltene er endelig på plass for prosjekt «profilering av Ormåsen» som startet i 
2016. Sak publiseres på FB siden til grendeutvalget samt på www.ormasen.no, slik at dette 
gjøres kjent blant beboere og besøkende til Ormåsen.  
 
Saken avsluttes. 
 
Sak 03/19 Utbygging av Ormåsen 2020-30 
Innbyggerinvolvering er meget viktig i tiden som kommer med videre stedsutvikling av 
Ormåsen. Dato for et allmøte medio oktober 2019 for beboere på Ormåsen må koordineres 
med Øvre Eiker kommune og utbyggerne, slik at informasjon kan publiseres så snart som 
mulig. 
 
Ansvar: Alle  
 
Sak 04/19 Barnas markedsdag på Ormåsen 
Den uformelle spørreundersøkelsen blant barna på Ormåsen som ble gjennomført på 
markedsdagen, følges opp. Sak utarbeides for publisering på FB siden til grendeutvalget. 
 
Ansvar: Karianne 
 
Sak 05/19 Foredrag og arrangement for beboere på Ormåsen 2019 
Ormåsen grendeutvalg utsetter fellesarrangement GRØNN SKAUMORO for liten og stor til 

høsten 2020 med bakgrunn i annen aktivitet og tilgjengelige ressurser. Aktuelle 

samarbeidspartnere informeres pr mail.  

 

Ansvar: Grete og Wibeke 

Sak 11/19 Utbedring av grillhytta 
Nødvendig materiell og utstyr kjøpt inn, slik at nødvendige utbedringer på grillhytta vil bli 
utført medio uke 34. 
 
Ansvar: Tommy og Joakim 
 
Sak 14/19  Klistremerker for kast av hundeavfallsposer 
Nye klistremerker er mottatt og bolighus på B6 og B7 prioriteres ved distribusjon. Finn-Martin 
sørger for trykking av følgeskriv til klistremerkene, som distribueres ut av Ellen. 
 
Ansvar: Ellen 
 
Sak 19/19 Trafikksikkerhet på Ormåsen 
 
Befaring ift gjennomgang av nye forslag til trafikksikkerhet gjennomført av 
utvalgsmedlemmer 11. august 2019, med fokus på B6 og B7. Sak fremmes Øvre Eiker 
kommune for videre vurdering, etter en egen intern gjennomgang. 
 
Ifm utvalgsmøtet ble det også gjennomført befaring av sti som er etablert av utbygger på 
oppdrag fra Øvre Eiker kommune fra Sisiken til Glimmerveien. 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. Saken følges 
opp av Øvre Eiker kommune, som har invitert grendeutvalget med på egen befaring. 
 
Ansvar: Grete og Morten 

http://www.ormasen.no/


 
Nye saker: 
 
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 er satt til 18. august 2019. 
 
Saken avsluttes. 
 
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 år, men ugress er i ferd med å redusere størrelsen på banen, da ugresset 
spiser seg innover. Kommunen kontaktes for hvorvidt det er planlagt tiltak fra 
kommunens side som hindrer at ugresset fritt får spillerom? Og hvis ikke det er planlagt 
tiltak, vil grendeutvalget be om at saken vurderes.  
 
Ansvar: Grete  
 
 
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 4. september 
o Onsdag 2. oktober 
o Onsdag 6. november 
o Onsdag 4. desember 

 
 
 
Ormåsen, 18. august 2019 
 
Torunn S Halle/Referent – Grete Thorsby/Leder Ormåsen Grendeutvalg 


