
 
 
 
Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 17. januar 2017 
 
 
Til stede:  Tommy Karlsen, Finn-Martin Paulsen, Stian Svendsen, Joakim Solum, Garth 

Sulc, Dag Svartskuren, Grete Thorsby, Phillippe Zürcher, og kommunenes 
representant Morten Lauvbu  

 
Fravær: Lars Geir Mortensen og Alf Stephan Skyba  
 
Sted:  Bomberommet, Ormåsen flerbrukshall 
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 07/15 Trafikksikkerhetstiltak  
Ormåsen Grendeutvalg har bedt om tilbakemelding fra Øvre Eiker kommune vedrørende 
status på trafikksikkerhetstiltak i skriv datert 27. juni 2016. Kommunens representant følger 
opp og gir status på saken neste møte.  
 
Ansvar: Morten 
 
Sak 03/16 Kvartalsnytt 
Kvartalsnytt nr 4/2016 godkjennes og sendes frem for trykking. Distribusjon må gjøres innen 
onsdag uke 4. Finn-Martin og Lars Geir er fraværende neste uke, så andre må ta deres 
ansvarsrunde (Elgfaret, Haresvingen, Mårveien, Gaupefaret og Beversvingen), for 
distribusjon. 
 
Ansvar: Grete 
 
Sak 04/16 Bruk av uteområder – Prosjekt «Kunstgressbane» 
Status på prosjekt «kunstgressbane» ble gitt av Finn Martin. Arbeidsmøter er gjennomført og 
Vestfossen Idrettsforening (VIF) er en av interessentene med prosjektets målsetning om 
anleggsutvikling på Ormåsen. Bakgrunn er ønsket om flere lokale aktivitetstilbud til barn og 
unge, der Ormåsen skole vokser og man trenger arealer for økt aktivitet. I tillegg vil et slik 
anlegg være et viktig samlingspunkt for utøvere (idrett og mosjonister) i alle aldre. Prosjektet 
vil også medføre flerbruksfordeler med Eiker Ski, Eiker O-lag m fl.  
 
Ansvar: Finn Martin 
 



 
Sak 10/16 Snøproduksjon på Ormåsen 
Testproduksjon av snø ble gjennomført på Ormåsen (Skarratangen og skileiken) 12-14 
januar 2017). Det er produsert nok snø til at 1,5 km skitrasé er tilgjengelig for de 
skiinteresserte. Ved neste testproduksjon vil Ormåsen Grendeutvalg anmode Eiker Ski om å 
vurdere plassering av snøkanon i skileiken, da vann fra produksjon har medført at deler av 
akebakken er islagt (bob-bane). 
 
Ansvar: Grete  
 
 
Sak 18/16 Bålhytte ved grusbanen 
Grusbanen før nordre Ormåsen nyttes som skøytebane om vinteren. Ønske om at bålhytte 
settes opp i tilknytning til banen, slik at man kan varme seg og ha en hyggelig vinteraktivitet i 
nærområdet. Phillippe og Joakim har sjekket ut hvilke muligheter man har for bålhytte i 
området; 
 

- Kjøpe bålhytte (åpen/lukket) 
- Bygge bålhytte/gapahuk 

o Snekker er kontaktet for oppdraget og han er interessert. Ansvarlige følger 
opp kostnad på dette og evt tidspunkt for utførelse 

 
Forslag til plassering fremmes på neste møte i februar.  
 
Ansvar: Phillippe og Joakim 
 
 
Sak 24/16  Årsmøte Ormåsen Grendeutvalg 
Iht vedtektene og § 4.1 skal årsmøte avholdes innen utgangen av mars. Møtet for 2017 
avholdes TIRSDAG 7. mars kl 1900. Følgende ansvarsområder er fordelt: 
 
Hva Ansvar Merknad 

 

Innkallelse Grete Utkast sendes ut til godkjenning internt før 
distribusjon 

Agenda 
 

Grete  

Årsberetning 
 

Grete  

Valgkomite OG Phillippe, Stian og Alf 
Stephan 

Valgkomiteen består av utvalgsmedlemmer 
som skal fratre etter to år. Tre verv skal 
besettes og kandidater bør være på plass før 
årsmøte. 

Anmodning om bruk av SFO Grete Fremmes til rektor Ormåsen skole. Ber 
samtidig om egen nøkkel til SFO, slik v i hadde 
tidligere da det ikke er møtelokaler tilgjengelig i 
flerbrukshallen. 

Regnskap 2016/18 
 

Phillippe Klargjøres for godkjenning 

Brief – Ungdomsklubben Stian og Alf Stephan Forbereder egen brief om status og utvikling av 
Ormåsen ungdomsklubb 

Bake kaker 
 

Joakim, Garth og Grete  

Kaffe Alle Alle medlemmer tar med hver sin kaffekanne. 
En tekanne gjøres også tilgjengelig. 

 

 
Ansvar: Alle 
 



 
Sak 25/16 Bygdekino Ormåsen 
 
Tilbud om bygdekinoen på Ormåsen har til nå vært ivaretatt av 5. trinn ved Ormåsen skole, 
der de har vært ansvarlige for forberedelser, kiosksalget og rydding. De vil fortsette med 
dette ut skoleåret. Hvem som gjør hva av 5. trinn og OG koordineres mellom OG og 
klassekontaktene 5. trinn. Grendeutvalget anser bygdekinoen som et meget godt 
aktivitetstilbud for beboere i alle aldre på Ormåsen, og ønsker å videreføre dette tilbudet 
også etter at 5. trinn trekker seg ut. I den forbindelse vil OG fremme et forslag til 
foreldreutvalget (FAU) på Ormåsen skole om at de sju – 7 – forestillingene pr skoleår 
fordeles mellom de ulike klassetrinnene, slik at ikke det er kun et klassetrinn som har det 
gjennom hele året. OG har ikke ressurser til å ivareta dette på egen hånd. Ungdomsklubben 
vurderer hvorvidt de har ressurser og muligheter til å være ansvarlige for kiosken (innkjøp av 
varer og salg).  
 
OG er opptatt av å skape engasjement på Ormåsen blant sine beboere. Man må ikke være 
medlem av grendeutvalget før å gjøre en innsats for «stedet i det grønne».  
 
 
Ansvar: Grete 
 
 
Nye saker: 
 
Sak 01/17  Butikk på Ormåsen 
Det skal bli god plass til parkeringsplasser og handlevogner når REMA 1000 åpner 
dagligvarebutikk på Ormåsen i løpet av høsten 2017.  Butikk på Ormåsen har vært et 
etterlengtet ønske fra beboerne på Ormåsen, og nå blir det en realitet. Den videre 
utbyggingen av Ormåsen, område B6 og B7, gjør at «stedet i det grønne» ekspanderer. Så 
snart byggesøknadene er godkjent, starter byggingen av en konseptbutikk på 1200 
kvadratmeter for Rema 1000, i krysset inn mot skolen. Det er arkitektselskapet Snøhetta som 
har tegnet den nye butikken for Rema 1000, og investorene er fra Ormåsen Utvikling AS. 
 
 
Sak 02/17 Skøytepingviner til skøytebanen 
OG har mottatt forslag om innkjøp av skøytepingviner til skøytebanen, for å lære barna å gå 
på skøyter og ha det gøy på isen. Istedenfor bruskasse som «støtte», er en skøytepingvin 
stabil og trygg, og hjelper til med å gi riktig skøytestilling- og teknikk.  
 
Pristilbud er mottatt – kr 4 990,- inkl mva pr stk. Det anbefales å kjøpe inn fire – 4 – 
pingviner. I tillegg bør det kjøpes inn en isskrape – kr 2 800,- inkl mva – for at man effektivt 
kan fjerne løs is som danner seg på isflaten etter noe bruk. Søknad om midler fra 
eksempelvis Lions bør fremmes. 
 
Ansvar: Tommy  
 
 
Sak 03/17  Bruksendring av Ormåsen kiosk til boligformål 
 
OG har mottatt saksdokumenter for bruksendring av Ormåsen kiosk (1. etasje) til boligformål. 
Saken er fremmet fra eier til Øvre Eiker kommune. OG ser ingen andre alternativer, siden 
bygget ikke vil bli videreført som næringsvirksomhet. Kommunens representant fremmer OG 
sitt syn videre til ØE kommune. 
 
Ansvar: Morten 



 
 
Saker til informasjon: 
 
Neste møte er planlagt tirsdag 7. februar 2017 kl 1930. 

- Ny seksjonssjef for kultur og livskraft i Øvre Eiker kommune inviteres til å delta på 
møtet 

 
 
 
Ormåsen, 22. januar 2017 
Grete Thorsby/ Referent 


