
 
 
 
Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 9. mai 2017 
 
 
Til stede:  Rune Fredriksen, Tommy Karlsen, Anders Kjøll, Finn-Martin Paulsen, Garth 

Sulc, Silje Lysaker Smeby, Joakim Solum, Grete Thorsby, Stian Svendsen 
(Ormåsen ungdomsklubb) og kommunenes representant Morten Lauvbu  

 
Fravær: Per Gunnar Kristoffersen og Dag Svartskuren 
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 04/16 Ormåsen aktivitetspark – Prosjekt «Kunstgressbane» 
Møte med idrettskonsulent Gry N. Fredriksen i Øvre Eiker kommune gjennomført. Prosjektet 
skal drøftes videre i idrettsrådet, der både Eiker Ski, Vestfossen idrettsforening (VIF) og 
Ormåsen skole er involvert. Prosjektansvarlig orienterte planer for finansiering og videre 
fremdrift.  
 
Prosjekt «Kunstgressbane» tegnes inn på plankartet over Ormåsen aktivitetspark. 
 
Ansvar: Finn Martin og Rune 
 
 
Sak 05/16 Ormåsen aktivitetspark – Ormåsen freesbegolfbane 
Øvre Eiker kommune dekker utgifter til flytting av banen, der Bjørn Steinar Andersen er 
kontaktperson. Enighet i grendeutvalget om at Sune Sport og Games i Oslo ikke skal 
benyttet, da egne ressurser brukes i samarbeid med aktive utøvere i det videre arbeidet 
(erstatte det som er ødelagt = fjerning av eksisterende utkastfelt, bygging av nye utkastfelt, 
informasjonsskilt etc). Saken fremlegges også idrettskonsulent i Øvre Eiker kommune.  
 
For en oversikt over baner, forhandlere og hvordan etablere en bane - sjekk ut 
www.discgolfpark.no  
  
Ormåsen freesbegolfbane tegnes inn på plankartet over Ormåsen aktivitetspark. 
 
Ansvar: TBD 

http://www.discgolfpark.no/


 
 
 
Sak 07/16 Tømming av hageavfall i nærområdet 
Skilt om «avfallstømming forbudt» settes opp som en del av skiltplan for Ormåsen i løpet av 
uke 20. Saken avsluttes. 
 
Ansvar: Morten 
 
Sak 12/16 Økning i antall flytimer (Drammen flyklubb) 
Ormåsen grendeutvalg har gitt sine høringsinnspill ifm søknad om fornyelse av konsesjon for 
å drive og inneha Hokksund flyplass, der spesielt åpningstider, antall stengte dager, inn- og 
utflygningsrute samt antall bevegelser trekkes frem. Frist for innspill var 8.mai 2017. Saken 
skal behandles i kommunestyret før Luftfartstilsynet gir sin endelige godkjenning.  
 
Ansvar: Grete 
 
Sak 16/16 Ormåsen ungdomsklubb 
Ansvarlig for Ormåsen ungdomsklubb orienterte om status og klubben for nye og gamle 
medlemmer av grendeutvalget; 

- Fast foreldregruppe nå etablert som vakter (6 stk) til klubbkveldene 
- Sommeravslutning 12. mai 2017 
- Oppstart etter sommerferien medio august 2017 
- Medlemskort til vurdering 
- Serviceerklæring for Ormåsen Ungdomsklubb under utarbeidelse (ikke egne 

vedtekter for klubben, da den er underlagt grendeutvalget)  
 
En stor takk til Stian og Alf Stephan for deres engasjement for ungdommen i Øvre Eiker! 
 
Ansvar: Stian 
 
Sak 19/16 Ormåsen Barnefestival og Skaurockfestival 2017 
Ormåsen grendeutvalg jobber videre med markedsføring, salg av billetter og frivillige til 
festivalorganisasjonen (der dugnadsånden står i fokus) for de som har anledning til det. 
Leder OG er ansvarlig for nødvendig koordinering med arrangør, Skaurock AS. 
 
Ansvar: Grete  
 
Sak 25/16 Bygdekino på Ormåsen 
Drift av bygdekino på Ormåsen står i fare, etter at FAU Ormåsen skole har gitt tilbakemelding 
om at de ikke støtter forslaget fra grendeutvalget om at ansvarlig for forestillinger fordeles 
mellom de ulike klassene på Ormåsen skole. OG vil gjennomføre en spørreundersøkelse, 
primært blant foreldre på Ormåsen barnehage og Ormåsen skole, for å undersøke 
interessen for hvorvidt tilbudet bør opprettholdes eller ikke. Svaret vil gi OG et større 
beslutningsgrunnlag å jobbe videre med. OG vil også publisere en sak om dette på 
www.ormasen.no samt på våre FB sider. 
 
Ansvar: Garth (spørreundersøkelse), Tommy (publisering) og Grete (koordinering) 
 
 
Sak 04/17 Ormåsen flerbrukshus 
Det er Øvre Eiker kommune som forvalter Ormåsen flerbrukshus som har status som 

«samfunnshus» i anleggsoversikten til Øvre Eiker kommune. Skolen er en bruker av 

flerbrukshuset, i likhet med barnehagen, grendeutvalget, ungdomsklubben, beboere etc. 

http://www.ormasen.no/


Leder for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg i Øvre Eiker kommune samt renholderne 

er Bjørn Steinar Andersen. Vaktmester ved Ormåsen skole (Roger Olsen) har ansvar for 

daglig drift og vedlikehold av ventilasjon, strøm og varme, samt vedlikehold og oppussing av 

de kommunale byggene. Rutiner for utlån av flerbrukshallen gjøres kjent på 

www.ormasen.no.  

I samarbeid med vaktmester vil OG fremskaffe treningstider for idrettslag som benytter 
flerbrukshallen og gjøre en aktivitetsoversikt for Ormåsen flerbrukshus tilgjengelig på 
www.ormasen.no. En oversikt over treningstider på Grøtterud bør også utarbeides og gjøres 
tilgjengelig. 
 
Vedrørende behov for bord til flerbrukshallen som er fremmet fra rektor ved Ormåsen skole, 
meldes dette til Øvre Eiker kommune (v/Bjørn Steinar Andersen) via vaktmester. 
 
Ansvar: Grete 
 
Sak 07/17 Trafikksikkerhetstiltak Ormåsen 2017 
Offisiell åpning av nytt trafikknutepunkt og øvrige trafikksikkerhetstiltak ved Ormåsen skole 
skjer etter sommerferien ifm skolestart. Øvre Eiker kommune er ansvarlig for å sende ut 
invitasjon til interessenter. 
 
Ansvar: Morten 
 
Sak 08/17  Uteklasserom for Ormåsen skole 
Ormåsen skole har kommet med forslag til hvor nye uteklasserom bør ligge. Saken fremmes 
også til FAU fra OG, som bør involveres i saken.  
 
Uteklasserom for Ormåsen skole tegnes inn på plankartet over Ormåsen aktivitetspark. 
 
Ansvar: Grete 
 
 
Nye saker: 
 
Sak 10/17  17. mai arrangement på Ormåsen 2017 

a) FAU Ormåsen skole har søkt om økonomisk støtte til trykking av 17. mai program 
(Eiker trykkeri). Tilbakemelding gitt fra OG om at dette kunne gjøres uten kostnad hos 
kommune, og søknad innvilges derfor ikke. For neste år anbefales FAU at dette kan 
gjøres til uten ekstra kostnader i samarbeid med OG. 

 
Ansvar: Grete 
 

b) I år som i fjor er OG ansvarlig jury for årets hurraropkonkurranse. Kåring av 
vinnerklassen kunngjøres ca kl 1300 når toget er avsluttet, og nasjonalsangen er 
sunget.  
 
Ansvar: Alle i OG som er til stede på Ormåsen 17. mai 2017 

 
Sak 11/17 Ormåsen aktivitetspark – Prosjekt «nye tursti» 
I den kommunale handlingsplanen for idrett og fysisk aktivitet 2015-19 for Øvre Eiker, er et 
av delmålene «å skape motivasjon for fysisk aktivitet». Dette er i tråd med prosjektet «nye 
tursti» for Ormåsen grendeutvalg, der også Eiker O-lag tidligere har vært i kontakt for å 
etablere nye turstier (løpeløyper) på hhv 3 km, 5 km og 8 km på Ormåsen. De gamle 
løypene går i området der det bygges ut (B6 og B7). OG har oversikt på hvem som er 

mailto:bjorn-s.andersen@oeiker.no
http://www.ormasen.no/
http://www.ormasen.no/


grunneiere i området, da disse må involveres i det videre arbeidet. Saken fremlegges også 
idrettskonsulent i Øvre Eiker kommune. 
 
Prosjekt «nye tursti» tegnes inn på plankartet over Ormåsen aktivitetspark. 
 
Ansvar: Silje, Garth og Rune  
 
 
 
 
Møteplan for 1. halvår 2017: 

- Onsdag 7. juni kl 2000 
 
Aktiviteter 1. halvår 2017 

- Lørdag 17. juni:  
o Kl 1200 Ormåsen barnefestival  
o Kl 1700 Skaurockfestival 

 
 
Det er viktig at representanter OG som ikke kan møte, gir beskjed om dette i forkant av 
planlagte møte. 
 
 
Ormåsen, 15. mai 2017 
Grete Thorsby/ Referent 


