
 
 
 
Referat fra møte i Ormåsen Grendeutvalg 6. desember 2016 
 
 
Til stede:  Phillippe Zürcher, Lars Geir Mortensen, Finn-Martin Paulsen, Alf Stephan 

Skyba, Stian Svendsen, Joakim Solum, Garth Sulc, Tommy Karlsen, Grete 
Thorsby og kommunenes representant Morten Lauvbu  

 
Fravær: Dag Svartskuren  
 
Sted:  Ormåsen flerbrukshall 
 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 07/15 Trafikksikkerhetstiltak  
Det har vært meget stor innsats fra Øvre Eiker kommune for ferdigstillelse av områdene ved 
parkeringsplassene ved skolen og flerbrukshallen. Gatelys er nå også på plass ved 
parkeringsplassen. Det jobbes videre med trafikknutepunktet og oppgradering av dette. 
 
Ormåsen grendeutvalg takker Øvre Eiker kommune for innsatsen og gleder oss til at 
resterende trafikksikkerhetstiltak kommer på plass. 
 
Ansvar: Morten 
 
Sak 03/16 Kvartalsnytt 
Utkast til kvartalsnytt nr 4/2016 ferdigstilles til neste møte i januar. Dersom det er forslag til 
saker som bør være med, gi deres innspill til Grete. 
 
Ansvar: Grete 
 
Sak 04/16 Bruk av uteområder/vedlikehold 
Det skal gjennomføres et eget arbeidsmøte torsdag 8. desember 2016 med de impliserte for 
«idedugnad» og søknad om midler for utbedring av området. Representanter fra OG er i 
kontakt med idrettslagene i nærområdet. 
 
Ansvar: Lars Geir og Finn Martin 
 
 
 



Sak 05/16 Frisbeegolfbane 
Med referanse til sak 04/16 og hva som skjer med «myrområdet», får dette innvirkning på 
frisbeegolfbanen og flytting av deler av banen. Da dagens bane er i uteområdet til SFO og 
barnehagen, vil OG av sikkerhetshensyn stenge banen midlertidig i ukedagene slik at vi 
unngår alvorlige hendelser og kollisjon mellom frisbee og barn i lekeområdene. Øvre Eiker 
kommune v/Morten sjekker ut muligheter for skilt med tekst «MIDLERTIDIG STENGT I 
UKEDAGENE». Informasjon om at banen stenges midlertidig i ukedagene publiseres på 
www.ormasen.no samt på FB siden vår.  
 
Ansvar: Morten, Grete og Lars Geir  
 
Sak 06/16 Profilering av Ormåsen – «stedet i det grønne» 
Det er kalt inn til arbeidsmøte med aktuelle samarbeidspartnere tirsdag 13. desember 2016. 
Forslag til innhold og utforming av informasjonsskilt er sendt ut i mail på forhånd og vil bli 
nærmere diskutert. 
 
Ansvar: Grete 
 
Sak 10/16 Snøproduksjon på Ormåsen 
Artikkel vedrørende snøproduksjon på Ormåsen er publisert på www.ormasen.no samt på 
våre FB sider etter godkjenning av Eiker Ski. 
 
 
Sak 15/16 Lysløyper på Ormåsen 
Faktura mottatt pålydende kr 5 000,-. Enighet om at beløpet reduseres til kr 2 000,- da 
bidragene skal være «etter evne». Phillippe sørger for betaling av faktura. 
 
Ansvar: Phillippe 
 
Sak 16/16 Ormåsen Ungdomsklubb 
Jon Wold fra Seksjon for kultur og livskraft i Øvre Eiker kommune var invitert til møtet og 

orienterte oss om pågående saker i Øvre Eiker kommune, med spesielt fokus på barn og 

unge; 

- Antall besøkende til en ungdomsklubb går i bølgedaler, da ungdom er bevegelig. Slik 

som man har lagt opp driften ved Ormåsen ungdomsklubb, med aktivitetskveld hver 

14. dag, går man utover definisjon om et ungdomstilbud. Dette er meget positivt, da 

ungdomsklubben blir mer enn et «hengested». En av suksessfaktorene er hvilke 

voksne som er til stede og hva de gjør, der trygge rammer er stikkordet for Ormåsen 

ungdomsklubb. Ormåsen grendeutvalg vil i den forbindelse rette en takk til alle 

foreldre som stiller opp som vakter på ungdomsklubben, når Stian eller Alf Stephan 

spør. 

- Hvis det skulle skje en alvorlig hendelse med ungdommen under arrangement i 

ungdomsklubbens regi, er det den enkeltes ulykkesforsikring som gjelder. 

- Ormåsen ungdomsklubb formaliseres innenfor OG. Stian og Alf Stephan utarbeider 

utkast til statuetter med støtte fra Grete. 

o Ungdomsklubben kan driftes av andre enn medlemmer i Ormåsen 

Grendeutvalg.  

OG har fremmet søknad om midler fra Sparebanken Øst, der søknadsfrist var 1. desember 

2016. Evt tildeling skjer i februar 2017. 

Ansvar: Grete, Stian og Alf Stephan 

http://www.ormasen.no/
http://www.ormasen.no/


 
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. Det er ikke krav om at nabovarsel sendes ut, men det anbefales at OG 
gjennomfører en dør-til-dør informasjon om hvilke planer man har tenkt om plassering av 
bålhytta.  OG utarbeider forslag til avtale med Øvre Eiker kommune om oppsyn og 
vedlikehold (POC: Marit Nyhus). For plassering, kontaktes Tom Olsen eller Roger 
Humlebekk i kommunen. 
 
Phillippe og Joakim sjekker ut tilbud på bålhytte. Bålhyttene som ble satt opp i 2013, hadde 
en enhetspris pålydende kr 27 500,-. 
 
Ansvar: Phillippe og Joakim 
 
Sak 20/16 Julegrantenning på Ormåsen 2016 
Evaluering av årets julegrantenning gjennomført, med følgende erfaringspunkter:  

- Ansvarsoppgaver må være fordelt på forhånd, der den enkelte er sitt ansvar bevisst. 
Det anbefales at alle representanter i OG er til stede for støtte av arrangementet 

- Meget godt mottatt med start på bålplassen utenfor Ormebolet barnehage (mellom 
gamlehytta og nyhytta) med eventyrstund med Bokbamsen, for så servering av gløgg 
og pepperkaker og deretter juletog ned til parkeringsplassen utenfor flerbrukshallen 
for tenning av julegrana. 

- Lydanlegg må være tilgjengelig både ved Ormebolet og flerbrukshallen 
- For å unngå kald gløgg (og varmeplater for små barnehender), anbefales bruk av 

pumpekanner ved servering av gløgg 
- Vintermørket blir veldig mørkt i skogen. Anbefaler bruk av utelyset ved Ormebolet. 
- Strøing i bakken hvis glatt føre nødvendig i forkant av arrangementet. Sjekk evt med 

kommunen om mulig støtte. 
- Antall godteposer reduseres til ca 250 

 
Ansvar: Alle 
 
 
Nye saker: 
 
Sak 21/16 Søknad om midler til telt for helårsplass (Ormåsen barnehage) 
Ormåsen barnehage har anmodet om midler (kr 10 000,-) til telt for ny helårsplass for 
barnehagen. Enighet om at Ormåsen Grendeutvalg støtter med kr 5 000,-. Det presiseres i 
tilbakemeldingen til barnehagen, at denne plassen blir å anse som et turmål på våre kart for 
spesielt aldersgruppen 3-6 år.  
 
Ansvar: Phillippe og Grete 
 
Sak 23/16 Forslag til nye veinavn for Ormåsen B6 og B7 
I forbindelse med videre utbygging i Ormåsen, detaljplan for Ormåsen B6 og B7, ønsker 
kommunen å få inn forslag på 15 nye veinavn. I hovedsak ønsker kommunene å videreføre 
naturtemaet i veinavnene med dyrenavn eller navn på innsekter. OG publiserer 
informasjonen på www.ormasen.no samt på vår FB side, for å inkludere beboere på 
Ormåsen om utbyggingen.  
 
Eventuelle forslag til veinavn sendes på mail til ormasengrendeutvalg@gmail.com innen 10. 
januar 2017, så vil OG sende forslag til nye veinavn pr mail til Øvre Eiker kommune.  
 
Ansvar: Grete 

http://www.ormasen.no/
mailto:ormasengrendeutvalg@gmail.com


 
Sak 24/16  Årsmøte Ormåsen Grendeutvalg 
Iht vedtektene og § 4.1 skal årsmøte avholdes innen utgangen av mars. Forberedelser 
begynner nå der 

- årsberetning utarbeides av Grete 
- valgkomite OG kommer med forslag over aktuelle kandidater for verv som 

utvalgsmedlem (3 stk). Valgkomiteen består av utvalgsmedlemmer (Phillippe, Stian 
og Alf Stephan) som skal fratre etter to år. 

- informasjon tas med i neste nummer av kvartalsnytt 
- utkast til innkalling utarbeides av Grete 

 
Ansvarsfordeling til årsmøte tas opp på neste OG møte (januar). 
 
Ansvar: Grete, Phillippe, Stian og Alf Stephan 
 
 
Sak 25/16 Bygdekino Ormåsen 
Ormåsen Grendeutvalg vil overta drift av bygdekinoen på Ormåsen mvf januar 2017. Frem til 
nå har det vært 5. trinn ved Ormåsen skole som har vært ansvarlige for forberedelser, 
kiosksalget og rydding. Øvre Eiker har ikke midler tilgjengelige for dette formål. 
Grendeutvalget anser bygdekinoen som et meget godt aktivitetstilbud for beboere i alle aldre 
på Ormåsen, og vil videreføre dette. Markedsføring av kinotilbudet (en gang i måneden) bør 
intensiveres, slik at informasjon når ut til publikum (beboerne). OG vil publisere på intranett 
(www.ormasen.no og Facebook) samt informere via kvartalsnytt.  
 
Ansvar: Lars Geir og Grete 
 
 
Saker til informasjon: 

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

flerbrukshall (MERK NYTT STED).  
 
 
Neste møte er planlagt tirsdag 17. januar 2017 kl 1930. 
 
 
 
Ormåsen, 6. desember 2016 
Grete Thorsby/ Referent 

http://www.ormasen.no/

