
 
 
 
Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 7. juni 2016 
 
 
Til stede:  Linn Therese Brekke, Phillippe Zürcher, Stian Svendsen, Lars Geir Mortensen, 

Tommy Karlsen, Dag Svartskuren, Finn-Martin Paulsen, Joakim Solum, Grete 
Thorsby og kommunenes representant Morten Laubu  

 
Fravær: Alf Stephan Skyba  
 
Sted:  SFO 
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 06/15 Skaurockfestival 
Gaveutdeling pålydende kr 15 000,- fra Skue Sparebank øremerket «Skaurockfestivalen» er 
overført fra konto OG til konto Skaurock AS. OG (Grete) har vært i kontakt med Skue 
Sparebank, og det er ikke stilt krav til gaveutdelingen ift hvordan midlene skal nyttes. 
 
 
Sak 07/15 Trafikksikkerhetstiltak  
Tiltak som iverksettes 2016 er trafikksikkerhetstiltak ved skolen, utvidelse og flytting av 
skolens parkeringsplass og opprusting av kollektivknutepunktet. Området vil være rotete en 
stund, men intensjonen er å ha det klart før skolestart.  
 
Øvrige ønsker til trafikksikkerhetstiltak fra OG er tidligere fremmet kommunen. Enighet om at 
tidligere fremsendte oversikt gjennomgås og fremmes på nytt for bruk av tildelte ressurser. 
 
Ulykken i Ormåsenbakken 4. mai 2016 viser at Jungerveien er en krevende vei. Det er ønske 
om en tryggere vei fra kommunens side, og Jungerveien rustes nå opp fra E134 til kryss 
Ormåsenveien. Arbeider som skal utføres er masseutskifting, en del rekkverksarbeider og 
asfaltering. Anleggsarbeidet er igangsatt og vil foregå utover sommeren innenfor 
dagarbeidstid. Veien vil i hele perioden være åpen for trafikk, og det vil bli lysregulering og 
manuell dirigering forbi arbeidsstedet. Informasjon om utbedringene er publisert på OG sine 
internettsider samt FB. 
 
Alternativ vei til Jungerveien er å kjøre gang- og sykkelveien fra Ormåsen via Borud og ned 

til Bråtabakken, men denne veien er stengt med bom. Det er kun busser i trafikk som har lov 

til å kjøre denne veien, og pr i dag er det kun politiet som har myndighet til åpne veien for 



andre trafikanter. For å ivareta trafikksikkerhet samt beboernes liv og helse, vil Øvre Eiker 

kommune nå sette opp en fjernstyrt bom på stedet. Ved å ringe kommunens vakttelefon 

(mobil 95900044) eller politiets vakttelefon (tlf 112), kan en av instansene få åpnet bommen 

dersom det er akutt behov for dette. 

 
For klipping av hekk i områder hvor dette kan gå utover trafikksikkerheten, sender OG ut en 
påminnelse til berørte beboere. Marit Nyhus i Øvre Eiker kommune kontaktes (Grete) for å få 
mal på skriv for utsendelse. 
 
 
Sak 08/15  Lekeplasser 
Øvre Eiker kommune vil kjøpe alt areal som ikke er planlagt fremtidig boligområde, og 
oppmåling er snart ferdigstilt. Kommunen ber om bistand fra OG om å etablere representant 
for hver lekeplass på Ormåsen, slik at man kan ha en god dialog mellom partene i den videre 
prosessen med lekeplassene. Dette har også vært oppe tidligere i OG – se sak 08/15. 
 
Kommunen etterlyser oversikt over kartlegging av lekeplassene (kart), da de ber om en kopi. 
OG 2015/16 ble overlevert originalen. Leder og sekretær sjekker med tidligere 
representanter i OG. 
 
 
Sak 18/15  Regulering/utbygging av B6 og B7 
Planbeskrivelse til detaljregulering Ormåsen B6 og B7 stadfestes 22. juni 2016. 
Reguleringsbestemmelsene er tilgjengelig under hjemmesidene til Øvre Eiker kommune. 
Representant Øvre Eiker kommune orienterte om status.  
 
Feltene ligger nær Ormåsen oppvekstsenter, dvs skolen, SFO, barnehagen, O-lagets 
klubbhus, lekeområder og skiløypene med utfartsparkering. Planforslaget tar hensyn til de 
planene som er utarbeidet for å utvikle oppvekstsenteret videre, blant annet en bedre trafikk- 
og parkeringsløsning. I planen inngår det at deler av skiløypa som i dag går gjennom B7 må 
legges noe om. 
 
Arbeidet med utbyggingen vil starte høsten 2016. OG v/leder kontakter utbygger for 
gjennomføring av informasjonsmøte for beboere Ormåsen medio august 2016.  
 

Sak 03/16 Kvartalsnytt OG 
Kvartalsnytt 2/2016 skal være klart innen 1. august, slik at det kan sendes til trykking og 
distribusjon i perioden 10-15 august.  
 

Nye saker: 
 
Sak 04/16 Bruk av uteområder/vedlikehold 
Ole Jørgen Smedsrud gjør tiltak for redusering av vann i myra bak skolen, slik at området 
kan reguleres for bruk. OG inviterer interessenter (kommune, skole, SFO, Vestfossen 
idrettsforening og Eikerkvikk) til møte for å jobbe videre med hvordan vi i fellesskap kan 
skape en god samlingsplass med fokus på idrett og friluftsglede. Finn Martin og Lars Geir 
følger opp saken videre, der man planlegger på møte med interessentene medio juni. POC i 
Øvre Eiker kommune er Gry Fredriksen. 
 
OG etterlyser hvem som har vedlikeholdsansvaret for Grøtterud gressbane på Ormåsen. 
Kommunens representant sjekker opp. 
 



Sak 05/16 Freesbegolfbane 
OG står som eier av freesbegolfbanen ift tildelte tippemidler, og har dermed også 
vedlikeholdsansvaret. Deler av banen må flyttes etter at nytt SFO bygg er ferdigstilt. OG har 
tidligere fått tilbud på kostnad (kr 40-50 000,-) vedrørende dette, og firma kontaktes på nytt. 
Lars Geir følger opp saken. 
 
 
Sak 06/16  Profilering av Ormåsen - «et sted i det grønne» 
Det å skape og opprettholde et omdømme av Ormåsen – et sted i det grønne – er en sak 
som OG vil jobbe videre med. Målsetningen med markedsføringen av Ormåsen er å øke 
kjennskapen til og kunnskapen om Ormåsen, slik at spesielt beboere og ellers potensielle 
turister får en positiv oppfatning og bruker stedet i Buskerud som mål for sine turer i skog og 
mark. OG vil jobbe for at informasjonsskilt (kart, turistløyper, fiskevann, info om kulturminner 
etc) settes opp ved den første utfartsparkeringen på toppen av Ormåsenbakken.  
 
Forslaget ble gjennomgått og enighet om videre arbeid. Kommunen meget positiv, og det vil 
være stor sannsynlighet for å få bevilgning til dette formålet. I det videre arbeidet vil OG 
invitere mulige samarbeidspartnere (Øvre Eiker kommune, Aktiv Eiker, Eiker O-lag etc) til 
møte i august. Grete følger opp saken. 
 
 
Sak 07/16 Tømming av hageavfall i nærområdet  
Det er viktig at alle bidrar til et rent og ryddig nærmiljø. Flere steder på Ormåsen er det 
beboere som tømmer hageavfall utenfor egen eiendom. Det er ulovlig å tømme avfall på 
kommunale areal, herunder regulerte friområder. Forbudet omfatter også hageavfall. 
Forurensingsloven § 28 sier blant annet «Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller 
transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for 
miljøet». «Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig 
opprydding». Paragrafen omfatter også avfall som ikke nødvendigvis innebærer noen form 
for forurensning, men som av estetiske grunner påvirker omgivelsene. Brudd på 
forurensningsloven kan medføre politianmeldelse i tillegg til krav om fjerning av ulovlig 
dumpet avfall. 
 
I Øvre Eiker henter RfD hageavfall hjemme hos innbyggerne én gang i løpet av en toukers-
periode på våren. Se www.rfd.no for mer informasjon. Hageavfall kan leveres gratis til en av 
RfDs gjenvinningsstasjoner. Flere av gjenvinningsstasjonene har eget mottak for hageavfall. 
Som et alternativ til beholderløsning kan man også anskaffe sin egen kompostbinge. 
 
Kommunens representant sjekker ut hvorvidt skilt om «avfallstømming forbudt» er 
tilgjengelig, som kan settes opp der det tømmes mest og er mest skjemmende 
(gangstikrysset før gressbanen på Grøtterud).  
 
 
Sak 08/16 Intern kommunikasjon OG 
Ved hastesaker kontaktes OG representanter pr SMS. Øvrige saker gjøres kjent pr mail. 
Facebook (FB) brukes som informasjonskanal når mail er sendt, men skal ikke nyttes som 
primært kommunikasjonsmiddel da ikke alle representanter er tilknyttet FB. 
 
For å arkivere saker fremsendt pr mail til OG, etableres det en e-mail postboks (.gmail) for 
leder OG. Til nå har det kun vært en e-mail adresse, der sakene er blitt videresendt til privat 
e-mail postboks til leder OG. Det betyr at lederne som har vært med i OG, har saker lagret 
på sin private e-mail postboks, og ved skifte av ledere har det ikke vært mulig å ha et 
tilfredsstillende elektronisk arkiv over mottatte e-mail. Linn Therese følger opp. 
 
 



 
Info: 
Møte i OG gjennomføres første tirsdag i hver måned kl 1900 i SFO sine lokaliteter.  
 
 
Pga ferieavvikling i JULI er neste møte planlagt tirsdag 9. august 2016 kl 1900. 
 
 
 
Ormåsen, 10. juni 2016 
Grete Thorsby/ Referent 


