
 
 
 
Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 8. november 2016 
 
 
Til stede:  Phillippe Zürcher, Lars Geir Mortensen, Finn-Martin Paulsen, Alf Stephan 

Skyba, Stian Svendsen, Joakim Solum, Grete Thorsby og kommunenes 
representant Morten Lauvbu  

 
Fravær: Tommy Karlsen, Dag Svartskuren og Garth Sulc  
 
Sted:  SFO 
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Tidligere saker: 
 
 
Sak 07/15 Trafikksikkerhetstiltak  
Øvre Eiker orienterte om siste status vedrørende trafikksikkerhetstiltak på Ormåsen; 
 

- Arbeidet utenfor flerbrukshallen er noe forsinket pga snø og kulde, ellers iht plan. Det 
er forsinkelser ift levering av armatur til lys, men kommunen følger opp. Brannvann 
inn til skole og barnehage er nå i orden samt at «juletrefot» er ferdig i kum 
m/strømtilkobling. Man må påregne alternativt rekkverk frem til våren. 

 
Ansvar: Morten 
 
 
Sak 18/15  Regulering/utbygging av B6 og B7  
Planering av området for høydebasseng er nå iverksatt, der skogshogging pågår. Vann- og 
avløpstrase legges samtidig med ny lysløypetrase.  
 
Arealoverføring til kommunen og andre interessenter i sluttfasen fra Eiker eiendomsutvikling. 
 
 
Sak 10/16 Snøproduksjon på Ormåsen 
Representanter fra Eiker ski (Frank Skjævesland/trener i Eiker Ski og ansvarlig for prosjekt 
snøproduksjon (Gunnar Sanden/leder i Eiker Ski) orienterte OG om omlegging av lysløype 
som følge av utbygging av utbygging B6/B7 samt plan for snøproduksjon på Ormåsen. Plan 
for snøproduksjon er fremmet Øvre Eiker kommune, men mangler foreløpig formell 
godkjenning. Det planlegges innledningsvis på snøproduksjon fra en snøkanon (i 



skileikområdet) og hvis mulig med to, der den andre plasseres på toppen av bakken ved 
barnehagens «Eventyrtoppen». Vann kjøpes av kommunen, og snøproduksjon vil primært 
foregå på natta. Det vurderes også snøproduksjon på dagtid (kl 1000-1400), da flesteparten 
av beboerne er på jobb. Det understrekes dog fra OG om at dette gjøres i god dialog med 
barnehagen, både ift sikkerhet (avsperring av området) og helse (snøkanoner i turområdene 
til barna). Drikkevann er ikke ideelt for snøproduksjon, men nærmeste tjern ligger for langt 
unna til å gjennomføre snøproduksjon der man ønsker, og vannet fra myra er for forurenset. 
Når høydebasseng er klart i 2017, og forutsatt at det er trykk nok, vil vann tas derfra. Strøm 
tas fra nærmeste trafo (ved skolens ballbinge). Snøproduksjon forutsetter dog at det er kaldt 
nok (lufttemperatur – vanntemperatur = - grader). Støymålinger vil bli gjennomført, slik 
nærmeste beboere ikke vil bli berørt mer enn nødvendig.  
 
Snøproduksjon vinteren 2016-17 vil være et prøveprosjekt. Ca 3-4 døgn med 
sammenhengende snøproduksjon vil sørge for nok snø til å snølegge en skiløype og hele 
skileiken (25 cm tykt snølag for en god såle), og den holder også lenger enn vanlig snø. 
 
Eiker Skifestival gjennomføres 9-12 februar 2017. OG vil informere om festivalen på 
kvartalsnytt. OG påpekte overfor Eiker Ski viktigheten av god skilting og 
parkeringskoordinering ifm skifestivalen. 
 
 
Sak 16/16 Ormåsen Ungdomsklubb 
Ormåsen Ungdomsklubb har hatt meget godt oppmøte etter oppstarten i høst (opp mot 90 

ungdommer).  Klubben får besøk av ungdommer fra Ormåsen, Vestfossen, Fiskum, Darbu 

og Skotselv, og går mot å være en ungdomsklubb ikke bare for Ormåsen, men for hele Øvre 

Eiker Den store andel ungdom setter større krav til sikkerhet, brann og antall voksne. 

- Kulturkontoret i Øvre Eiker kommune inviteres til neste møte i OG, for en helhetlig 

ivaretakelse av alle parter. Leder sender frem invitasjon pr mail. 

- Henvendelse er fremmet til Jon Wold vedrørende forsikring. Følges opp av Stian. 

- Enighet i OG om opprettelse av egen konto for ungdomsklubben. Ønske om bankkort 

tilknyttet kontoen. Phillippe følger opp konto og regnskapsføring som kasserer.  

- Ormåsen ungdomsklubb bør formaliseres innenfor OG. 

OG har (dessverre) fått avslag på søknad om midler til Norsk Rotary Forum. 

Ansvar: Grete, Phillippe, Stian og Alf Stephan 
 
 
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. Området eies av Grorud eiendomsutvikling, men OG har i mail datert 27. 
oktober 2016 fått tillatelse til å sette opp bålnytte fra grunneier, forutsatt at kommune eller 
naboer ikke har innsigelser.  

- Kommunenes representant sjekker ut internt en evt plassering av bålhytta og om det 
er behov for å sende ut nabovarsel 

- Phillippe sjekker ut hvordan andre bålhytter er blitt finansiert og dagens pris på 
bålhytte 

 
Ansvar: Phillippe og Morten 
 
 
 



Sak 19/16 Barnefestival 2017 på Ormåsen  
Enighet i OG om at Barnefestival 2017 ikke gjennomføres som et eget arrangement i regi av 
grendeutvalget. Barnefestivalen er en del av Skaurockfestivalen og arrangeres i regi av 
Skaurock AS. OG støtter med markedsføring av festivalen og festivalorganisasjon, som er 
basert på dugnad og frivillighet. Informasjon tas med i neste utgave av kvartalsnytt OG. Dato 
for arrangementet er satt til 17. juni 2017. Leder tar videre dialog med Skaurock AS. 
 
Ansvar: Grete 
 
 
Sak 20/16 Julegrantenning på Ormåsen 2016 
Arrangementet søndag 27. november 2016 starter ved bålplassen utenfor Ormebolet 
(barnehagen) mellom gamle hytta og nyhytta, med bålkos og servering av pepperkaker og 
gløgg. Lysfakler viser vei fra parkeringsplassen ved skolen og opp til bålplassen. Barna 
samles rundt bålet, der Bokbamsen vil fortelle et juleeventyr. Etter dette beveger vi oss ned 
til flerbrukshallen (forutsatt at området er klart) for tenning av juletre, og vi går gang rundt 
juletreet og synger julesanger. Dersom området ikke er klart, gjennomføres julegrantenning 
ved bålplassen. Så snart området utenfor flerbrukshallen er klart, vil OG i samarbeid med 
vaktmester Roger sørge for at julegrana er tent der den alltid bruker å være. Leder kontakter 
barnehagen for informasjon og muligheter til å evt bruke kjøkken på nyhytta for klargjøring av 
gløgg.  
 
Følgende ansvarsoppgaver fordelt: 

- Informasjon (plakater og internett)   Grete og Tommy 
- Koordinering med barnehagen   Grete 
- Innkjøp       Phillippe og Finn-Martin 

o Gløgg 
o Pepperkaker 
o Fakler (utendørs) 
o Smågodteri (i samarbeid med Alf Stephan) 

- Pakking av godteposer (ca 300)    Phillippe, Finn-Martin og Stian 
- Fakler/Bål       Grete og Joakim 
- Julenisse       Lars Geir 
- Julenissens hjelper      Alf Stephan 
- Julegran/lys       Vaktmester Roger og Grete 
- Lyd og mic       Dag 
- Nedlasting av julesanger     Tommy 
- Servering av gløgg og pepperkaker   Garth, Stian og Joakim 

 
Til informasjon har vaktmester Roger fått reservepærer til lyslenke fra Røren grendeutvalg, 
da de har kjøpt nye utelys. Evt overskudd av gotteposer gis til «God Jul lille venn» i Øvre 
Eiker. FAU kontaktes for evt støtte til servering av gløgg og pepperkaker. Alle i OG møter en 
– 1 – time før arrangementet (kl 1600) for klargjøring og forberedelser. 
 
OG gjennomfører eget statusmøte for JULEGRANTENNING tirsdag 22. november 2016 kl 
1930 i Bomberommet (Flerbrukshallen). 
 
Ansvar: Alle 
 
 
 
 
 
 
 



Nye saker: 
Sak 21/16 Søknad om midler til telt for helårsplass (Ormåsen barnehage) 
Saken følges opp på neste møte i desember, der kasserer vil orientere om økonomistatus 
OG. 
 
Ansvar: Phillippe 
 
Sak 22/16 Oppgradering av trelavo 
OG har fått henvendelse om mulig støtte til oppgradering av trelavo. Lars Geir sjekker ut 
historikken for OG sin deltakelse og ansvar. Saken følges opp på møtet i desember. 
 
Ansvar: Lars Geir 
 
 
Saker til info: 
 

- Invitasjon til medvirkning friluftskartlegging (Øvre Eiker kommune) 
o Saken publisert på www.ormasen.no der svarfrist er satt til 30. november 

2016. Leder utarbeider utkast til svar, som sendes ut på høring blant OG 
representanter før svar sendes til kommunen. 

- Alkoholpolitisk handlingsplan – rullering 2016 (Øvre Eiker kommune) 
o Utkast til ny handlingsplan sendt ut på høring. Ingen kommentarer fra OG. 

 
- Møte i OG gjennomføres første tirsdag i hver måned i bomberommet i 

Flerbrukshallen (MERK NYTT STED).  
 
 
Neste møte planlagt tirsdag 6. desember 2016 kl 1930. 
 
 
 
Ormåsen, 12. november 2016 
Grete Thorsby/ Referent 

http://www.ovre-eiker.kommune.no/Aktuelt/Sider/Invitasjon-til-friluftslivskartlegging.aspx
http://www.ormasen.no/
http://innsyn.ovre-eiker.kommune.no/eInnsyn/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=26249&caseType=CasesFremlegg&registryEntryId=346030

