
 
 
 
Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 7. februar 2017 
 
 
Til stede:  Tommy Karlsen, Finn-Martin Paulsen, Alf Stephan Skyba, Joakim Solum, 

Grete Thorsby, Phillippe Zürcher og kommunenes representanter Morten 
Lauvbu og Christer Best Gulbrandsen 

 
Fravær: Lars Geir Mortensen, Garth Sulc, Dag Svartskuren og Stian Svendsen  
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 07/15 Trafikksikkerhetstiltak  
Utkast til skiltplan er ferdig – både for parkeringsområde skole/trafikknutepunkt og for 
Ormåsenveien inn til nordre boligområde – og er sendt frem for godkjenning til Statens 
veivesen og politiet. Målet er at skilt iht plan skal være på plass innen 17. mai 2017. Når 
skiltplan er ferdig, må det gjennomføres en egen informasjonskampanje for barn og foreldre 
på Ormåsen skole og Ormåsen barnehage. Øvre Eiker kommune følger dette direkte opp 
mot skole og barnehage. OG orienterer beboere om skiltplan på årsmøte 2017, der 
planskisse legges frem. 
 
Øvre Eiker kommune har gjennomgått foreslåtte tiltak til økt trafikksikkerhet på Ormåsen i 
OG skriv datert 27. juni 2016. Kommunens representant i OG viste frem utkast til skiltplan og 
orienterte om følgende:  
 

- PRI 0 – fjerning av fotgjengerskilt i krysset Ormåsenveien – Bjørnefaret 
o Fjernes ifm ny skiltplan, der eget fotgjengerfelt vil bli merket og skiltet lenger 

ned på veien Bjørnefaret. 
 

- PRI 1 – farlig veikryss Ormåsenveien – Elgfaret 
o Forslag om montering av hensiktsmessig utformet speil tas ikke til følge. Ny 

vurdering gjøres hos kommunen om skilting av farlig veikryss. 
 

- PRI 2 – Forgjengerfelt og busstopp Ormåsenveien – gangfelt Gaupefaret 
o Ny vurdering om fysisk sperre for gang- og sykkelstien fra Gaupefaret ut mot 

Ormåsenveien, slik at syklister og fotgjengere blir geleidet til foreslått 



fotgjengerfelt. Forslag om rumlefelt tas ikke til følge. OG ber om ny vurdering 
om å frese rumlefelt og ikke male. 
 
 

- PRI 3 – Rumlefelt og skilting – Elgfaret – Haresvingen 
o Forslag om rumlefelt tas ikke til følge. OG ber om ny vurdering om å frese 

rumlefelt og ikke male. Forslag om montering av hensiktsmessig utformet 
speil tas ikke til følge. Forslag om skilt «Barn leker» er ikke formelt godkjente 
og vil ikke bli satt opp av kommunen. 

 
- PRI 4 – Opphøyde gangfelt og nedsøkk – Ormåsenveien – Bokfinkveien 

o Ny vurdering gjøres av kommunen ift foreslått tiltak, da det er på hovedveien 
Ormåsenveien.  
 

- PRI 5 – Opphøyd gangfelt og nedsøkk – Bokfinkveien – Sisiken 
o Forslag tas ikke til følge, da gangfeltkriteriene i veinormalen til Øvre Eiker 

kommune sier at det ikke skal være gangfelt i de minste gatene. OG ber om 
vurdering av mulige sikttiltak for strekningen. Forslag om skilt «Barn leker» er 
ikke formelt godkjente og vil ikke bli satt opp av kommunen. 
 

- PRI 6 – Opphøyd gangfelt og nedsøkk – Bokfinkveien – Rødstrupesvingen 
o Forslag tas ikke til følge, da gangfeltkriteriene i veinormalen til Øvre Eiker 

kommune sier at det ikke skal være gangfelt i de minste gatene. OG ber om 
vurdering av mulige sikttiltak for strekningen.  
 

- PRI 7 – Rumlefelt – nordre Ormåsen 
o Forslag om rumlefelt tas ikke til følge. OG ber om ny vurdering om å frese 

rumlefelt og ikke male. 
 

- PRI 8 – Rumlefelt – Sisiken  
o Forslag om rumlefelt tas ikke til følge. OG ber om ny vurdering om å frese 

rumlefelt og ikke male. 
 

- PRI 9 – Fotgjengerfelt – Bokfinkveien – Orrhanemyra 
o Forslag tas ikke til følge, da gangfeltkriteriene i veinormalen til Øvre Eiker 

kommune sier at det ikke skal være gangfelt i de minste gatene. OG ber om 
vurdering av mulige sikttiltak for strekningen.  
 

- PRI 10 – Fotgjengerfelt – Ormåsenveien – Tyttebærveien  
o Forslag tas ikke til følge, da gangfeltkriteriene i veinormalen til Øvre Eiker 

kommune sier at det ikke skal være gangfelt i de minste gatene. 
 
 
Ormåsen grendeutvalg er meget fornøyde med oppfølging fra Øvre Eiker kommune, som vil 
følge opp våre spørsmål om ny vurdering til enkelte av forslåtte trafikksikkerhetstiltak. Alle 
som ferdes i trafikken på Ormåsen oppfordres til å følge gitte trafikkskilt– både som sjåfør og 
som myk trafikant – slik at sikkerheten til den enkelte blir ivaretatt når vi ferdes langs veien.  
 
Ansvar: Morten og Grete 
 
 
 
 
 
 



Sak 04/16 Bruk av uteområder – Prosjekt «Kunstgressbane» 
Status på prosjekt «kunstgressbane» ble gitt av Finn Martin. Det er avholdt møte med Eiker 
O-lag og Eiker kvikk. Prosjektgruppen planlegger et statusmøte neste uke. Signalene fra 
kommunen er positiv, men OG har ikke mottatt noen formell avklaring mtp prosessen videre. 
 
Ansvar: Finn Martin 
 
Sak 06/16 Profilering av Ormåsen – «stedet i det grønne» 
Første møte i prosjektgruppen avholdt, der representanter fra historielaget i Eiker samt 
Gorud eiendomsutvikling møtt. Enighet om at man jobber videre med profileringsforslaget. 
Plassering av informasjonsskilt diskutert samt innhold på skiltene. OG jobber videre med 
finansieringsplan og kontakter aktuelle interessenter. 
 
Ansvar: Grete  
 
Sak 16/16 Ormåsen Ungdomsklubb 
Enighet om at det ikke bør utarbeides egne statutter for Ormåsen ungdomsklubb – dette for 
å unngå «en organisasjon i organisasjonen». Utkast til serviceerklæring for Ormåsen 
ungdomsklubb er derfor utarbeidet og sendes ut på høring til medlemmer av grendeutvalget 
før evt publisering. 
 
Ansvar: Grete 
 
Forslag om at Ormåsen ungdomsklubb søker medlemskap i Ungdom og Fritid. Ungdom og 
Fritid er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i 
kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser. De har som 
mål å opprettholde en full dekning av landets kommunale og kommunalt støttede 
fritidsklubber. Se www.ungogfri.no for detaljer.  
 
Ansvar: Stian og Alf Stephan 
 
Ungdomsklubben har fått midler av OG for å kjøpe en PS4. Denne brukes ikke av 
ungdommen på klubben, og klubben ønsker å realisere verdien for å bruke pengene til noe 
annet. Unison enighet om at klubben kan selge maskinen og bruke pengene på noe annet. 
 
Ansvar: Stian og Alf Stephan 
 
Kjøkkenet på klubben er ikke i god stand, det er eksempelvis mugg i rommet. Bygningseier 
må kontaktes snarest, slik at rommet blir undersøkt og eventuelt utbedres. I etterkant av 
dette bør det vurderes hvordan man skaffe og montere inventar på best og billigst mulig 
måte. 
 
Ansvar: Grete  
 
Sak 18/16 Bålhytte ved grusbanen (Ormåsen nordre) 
I prosessen med å finne riktig modell «bålhytte», ser det ut som om det er mer 
hensiktsmessig med en gapahuk, siden OG planlegger en redskapsbod for pingviner og 
iskrape i samme konstruksjon. Det vurderes også bakkestående/bakkebygd bålplass i 
forbindelse med gapahuk (gjerne bygget i naturstein tilsvarende bålplassene i barnehagene). 
Det skal gjennomføres en befaring på stedet i regi av OG. Nødvendig nabovarsling vil bli 
gjennomført før det settes i gang tiltak. Tom Olsen i Øvre Eiker kommune har fullmakter til å 
godkjenne plassering. Tom Olsen kontaktes ifm befaring. 
 
Ansvar: Phillippe og Joakim 
 

http://www.ungogfri.no/


 
Sak 24/16  Årsmøte Ormåsen Grendeutvalg 
Det kalles inn til ekstraordinært møte for nødvendige forberedelser i forkant av årsmøtet 7. 
mars 2017. Alle må være forberedt på å møte i uke 8. 
 
Valgkomiteen og øvrige i OG søker å skaffe nye kandidater for verv OG 2017/18, slik at dette 
er avklart før årsmøtet. 
 
Ansvar: Grete 
 
Sak 25/16  Bygdekino Ormåsen 
Anmodning sendt frem til FAU om fordeling av kinovakter på foreldre 1. – 7. klassetrinn mvf 
høsten 2017. Avventer tilbakemelding fra leder FAU i saken. Dersom foreldrene ikke stiller 
vakter, eller det ikke lar seg løse på annen måte, er det ikke rom for bygdekino på Ormåsen. 
OG er ikke kapabel av å ta seg av dette alene, så vi er helt avhengig av innsats fra resten av 
Ormåsen. 
 
Enighet om at markedsføring av kinotilbudet fortsetter på OG sin hjemmeside 
(www.ormasen.no) og FB. Det er viktig å tydeliggjøre at det ikke er nødvendig med medbragt 
godteri. Inntektene fra kiosken går til ungdomsklubben. 
 
Ansvar: Grete og Tommy   
 
Sak 02/17 Skøytepingviner til skøytebanen 
Før OG går til innkjøp av skøytepingviner undersøkes det muligheter for sponsormidler. Det 
anbefales innledningsvis at medlemmer i OG kontakter egne arbeidsgivere for å søke 
sponsormidler, med mulighet for å «kjøpe seg» reklameplass på brystet til pingvinene. 
Videre vil OG går ut med anmodning til beboere å sjekke i sine bedrifter om hvilke muligheter 
som finnes. OG oppfordrer her til økt engasjement blant de som bor på Ormåsen, og spesielt 
brukerne av skøytebanen. 
 
Ansvar: Tommy  
 
 
Nye saker: 
 
Sak 04/17 Medvirkning og samskapning (Øvre Eiker kommune) 
Det vises til skriv fra Øvre Eiker kommune (ref 2017/188-1940/2017) vedrørende 
utarbeidelse av egen strategi for medvirkning og samskapning. Målet er at kommunen skal 
bli enda bedre på å skape ting sammen med innbyggerne, og på å ta folk med på råd. I den 
forbindelse gjennomførte seksjonsleder for kultur og livskraft, Christer Best Gulbrandsen, et 
gruppeintervju med Ormåsen grendeutvalg for å bli bedre kjent med vårt virke, engasjement, 
handlingsplan, samarbeidspartnere og arbeidsmetodikk. Øvre grendeutvalg i kommunene vil 
også bli intervjuet. På bakgrunn av gjennomførte intervju i ulike råd og utvalg, vil det bli 
utarbeidet et «kunnskapsgrunnlag» som sendes ut i begynnelsen av mars. OG har der 
mulighet til å komme med innspill. Endelig høringsutkast skal være klart før sommeren. 
Arbeidet skal være sluttført innen utgangen av 2017, slik at medvirkningsstrategien til Øvre 
Eiker kommune vil være klar i løpet av 4. kvartal 2017. 
 
Sak 05/17  Barnehage- og skoletilbud på Ormåsen i fremtiden 
Ormåsen er i utvikling, og vi opplever en vekst i antall barn og unge på Ormåsen. Både 
barnehage og skole har fylt sine kvoter, og behov for utvidelse av kapasiteten melder seg. Er 
det planer for dette, sett i lys av nye byggefelt? Representant fra Øvre Eiker kommune 
sjekker saken videre. Videre må det avklares hvilken ungdomsskole barna skal begynne på 
etter endt barneskole. Pr d d er det Vestfossen, men kan det også bli Hokksund? Kan 

http://www.ormasen.no/


foreldre komme i situasjon hvor det ene barnet sendes til Vestfossen og et annet sendes til 
Hokksund? OG ser viktigheten av å fremme saken allerede nå, slik at vi har muligheten til å 
gi våre innspill til kommunen.  
 
Ansvar: Morten 
 
 
Saker til informasjon: 
Neste møte er planlagt som arbeidsmøte i forkant av årsmøtet. Tidspunkt avklares 
internt (uke 8). 
 
Videre møteplan som følger: 

- Tirsdag 4. april 2017 
- Tirsdag 2. mai 2017 
- Tirsdag 4. juni 2017 

 
Det er viktig at representanter OG som ikke kan møte, gir beskjed om dette i forkant av 
planlagte møte. 
 
 
Ormåsen, 11. februar 2017 
Grete Thorsby/ Referent 


