
Møtereferat 5. februar 2020 

 
 
Til stede:  Karianne Nyberg Andersen, Ellen Dahl, Wibeke J Hansteensen, Per Gunnar 

Kristoffersen, Finn-Martin Paulsen, Joakim Solum, Grete Thorsby og 
kommunenes representanter Morten Lauvbu og Halvard Solem 

 
Fravær: Torunn S Halle, Tommy Karlsen og Mette Skogstad  
 
Øvrig  
fordeling: Jon Wold (Øvre Eiker kommune) og Stian Svendsen (Ormåsen ungdomsklubb)  
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 
 
 
 

Følgende saker ble behandlet: 
Tidligere saker 
 
Sak 06/17 Treningspark 
Se tidligere sak 06/17. Inspeksjon av treningsparken 1. kvartal 2020 ifm den grønne vinteren 
må følges opp. Inspeksjon ble sist gjennomført i desember 2019. Inspeksjonsskjema skal 
fylles ut, signeres, scannes og lagres på felles filområde www.dropbox.no etter endt 
inspeksjon. Nåværende styre følger opp inspeksjon til og med mars måned. Etter dette 
ivaretas inspeksjon av nytt styre. 
 
Ansvar: Alle 
 
Sak 01/19 Prosjekt «Utbedring av 4 km i lysløypa»  
Finn-Martin kaller inn planlagte arbeidsgruppe til møte før sommerferien, der utbedring er 

gjennomføres etter sommerferien. Eiker Ski involveres, da de har tilgang til maskin for å 

kutte ettervekst, og de vil også bli invitert til dugnad. Endelig budsjett utarbeides av 

arbeidsgruppen når den samles. Ormåsen grendeutvalg har mottatt kr 150 000 i 

stønadsmidler. Innspill om at tippemidler nyttes til prosjektet hvis behov for ytterligere midler. 

Avgjørelse om dette, treffes av nytt styre OG.  

Ansvar: Finn-Martin 

Sak 02/19 Eget postnummer for Ormåsen  
Øvre Eiker kommune har oppdatert informasjonspakken pr 01.01.20 som skal sendes frem til 
Posten. Kommunen vil også ta med informasjon vedrørende neste utbyggingstrinn på 
Ormåsen, da dette kan være på å styrke argumentasjon for eget postnummer på Ormåsen. 
Saken følges opp så snart som mulig. 
 
Ansvar: Morten (ØEK) 
 

 

http://www.dropbox.no/


Sak 12/19 Behov for nye avfallsbeholdere på stolpe 
Ormåsen grendeutvalg vil i samarbeid med Øvre Eiker kommune, gjennomføre en befaring 
for hvor det er behov for nye avfallsholdere på stolpe. Befaringen gjennomføres primært før 
årsmøtet 11. mars 2020.  
 
Ansvar: Grete og Halvard (ØEK) 

Sak 15/19 Behov for utstyr til fellesareal 
Ifm arbeidet med oppgradering av lekeplassene på Ormåsen, ble Ormåsen grendeutvalg 
gjort oppmerksom på at det kunne være midler tilgjengelig etter endt oppgjør. Det ble da 
meldt inn behov for utstyr til fellesareal (krakker, benker etc). Inspeksjon av de oppgraderte 
lekeplassene og sluttbefaring av arbeidet skal gjennomføres før sommeren 2020, der også 
grendeutvalget vil bli kalt inn til befaring. Når sluttbefaring er gjennomført, vet man hvorvidt 
det er midler tilgjengelig, som ev. kan nyttes på innmeldt utstyr.  
 
Ansvar: Hallvard (ØEK) 
 
Sak 30/19 OG presentasjon for formannskapet ØEK 
Presentasjon om grendeutvalget sitt virke på Ormåsen ble gjennomført onsdag 5. februar 
2020 kl 1415-1455, med meget gode tilbakemeldinger fra formannskapet i Øvre Eiker 
kommune. Fra Ormåsen grendeutvalg deltok Wibeke og Grete. Nytt formannskap ønsker 
meget sterkt dialogen med grendeutvalget, og ser stor nytteverdi med utvalgets jobb som 
bindeledd mellom beboerne på Ormåsen og ØEK. Ordføreren var uken før invitert til møte 
med kommunalkomiteen på Stortinget, for å snakke om hvordan kommunen jobber med 
medvirkning. I den forbindelse ble samarbeidet med grendeutvalgene i kommunen spesielt 
omtalt.   
 
Saken avsluttes. 
 
Sak 34/19 Vi bryr oss! 
Ormåsen grendeutvalg har den senere tiden mottatt en del henvendelser vedr. økende 
ungdomsuro på Ormåsen. Ormåsen skal være et trygt sted å bo, der alle har det bra. Alle 
foreldre oppfordres til å ta en prat med sine ungdommer. Videre vurderes tjenesten som 
natteravner innført hver helg som et preventivt tiltak. Vi trenger dog frivillige til å være med 
på natteravntjeneste og har allerede navn på blokka, men trenger flere. De som er 
interessert, bes sende en mail til ormasengrendeutvalg@gmail.com. Eget innlegg på 
hjemmesiden vår og i sosiale medier publiseres. 
 
Leder Ormåsen ungdomsklubb vil også samle ungdommen neste klubbkveld, for å diskutere 
nærmere hvordan ungdommen selv vil ha det på Ormåsen. Medvirkning er viktig, slik at de 
kan være med på å påvirke hverandre for et trygt og godt miljø i eget boområde.  
 
Ansvar: Grete og Stian (Ormåsen ungdomsklubb) 
 
Sak 36/19 Vintermoro på skøytebanen 2020 
Grendeutvalget måtte dessverre avlyse planlagt arrangement 19. januar 2020. Pga 
manglende kuldegrader og isforhold, utsettes arrangementet inntil videre og må i verste fall 
kanselleres.  
 
Ansvar: Karianne 
 
Sak 37/19 Ungdoms-/foreldrekafé med fokus på PSYKISK HELSE 
Foredrag er klart fra Wibeke sin side, men kan tilpasses avhengig av tilbakemelding fra 
representantene fra ungdomsrådet (Maja og Joakim). Tidspunkt for gjennomføring må 

https://ovre-eiker.kommune.no/Aktuelt/Sider/ormasen-grendeutvalg-i-formannskapet.aspx
mailto:ormasengrendeutvalg@gmail.com


avklares nærmere, før eller etter påske. Anbefalt 90 min varighet på arrangementet. Wibeke 
tar direkte kontakt med Maja og Joakim. Saken følges opp av nytt styre.  
 
Ansvar: Wibeke 
  
Sak 38/19 Årsmøte 2020 
Gjennomgang av ansvars- og arbeidsfordeling ifm årsmøtet 11. mars 2020. Tre nye 
kandidater stiller til valg for vervene som utvalgsmedlemmer. Det skal velges syv nye 
utvalgsmedlemmer totalt, slik at vi trenger fire kandidater til som vil stille til valg. Utvalget 
fortsetter sin innsats med å rekruttere flere nye medlemmer. Egen stand planlegges utenfor 
Rema 1000 lørdag 7. mars 2020 kl 1400-1700. Avklaring om stand er gjort med Rema 1000 
v/kjøpmann Henden. OG telt må hentes ut fra lageret og settes opp, servering av kaffe og 
andre forfriskninger.  
 
Regnskap for 2019 sluttføres, og presentasjon til årsmøtet utarbeides i samarbeid med 
tidligere kasserer.  
 
Ansvar: Alle 

Sak 02/20 Utbedring av grillhytter 
Vedtatte utbedringer av grillhytte i nordre følges opp jf. tidligere sak 11/19 innen 1. mars 
2020. 
 
Ansvar: Tommy 
 
Diskusjon omkring behov for utbedringer av grillhyttene i søndre, både innvendig og 

utvending samt vinduer. Det er innhentet tilbud på vinduer (5 stk), som må bestilles før 

gjennomføring av dugnad. Invitasjon til dugnad (vinduer + beising) vil bli sendt ut til alle 

beboere medio april 2020. Saken følges opp av nytt styre.  

Ansvar: Finn-Martin 
 
Sak 04/20 Trafikksikkerhetstiltak 2020 
Øvre Eiker kommune melder tilbake til Ormåsen grendeutvalg forslag til dato for befaring og 

gjennomgang av tiltak på Ormåsen for nytilsatt ØEK (Halvard). Samtidig vil det bli 

gjennomført befaring vedr. sak 12/19. Asfaltering inn mot treningsparken (sees i 

sammenheng med asfaltering av utfartsparkeringen ved fotballbanen), samt belysning må 

også følges opp videre. 

Det har vært stor debatt om hvem som eier ansvaret for salting og oljegrusing av 

Jungerveien frem mot bommen, men det er nå avklart at det er veistyret som er ansvarlig. 

Flere henvendelser er mottatt fra naboer i Beversvingen om anleggstrafikk på strekningen fra 

bommen og frem til feristen vedr. støvplager som er rapportert. Dette må følges opp innen 

mars og når snøen forsvinner, slik at vi unngår fjorårets støvplager. 

Ansvar: Grete og Wibeke 

Sak 05/20 Aktivitetskurs på Ormåsen 
Nå blir det aktivitetskurs på Ormåsen, der grendeutvalget er ansvarlig for å koordinere 
gjennomføring av; 

• YOGAKURS fra uke 17 og fem uker fremover i mediateket på Ormåsen skole. Maks 
20 deltakere. Mer informasjon vil bli publisert på vår hjemmeside og i sosiale medier. 
Påmelding gjøres direkte til arrangør, som vil sende ut faktura til den enkelte. 



Grendeutvalget er i kontakt med leverandør av yogautstyr om salg av yogautstyr ved 
første kurskveld. 

• LØPEKURS for å finne løpegleden       starter opp i uke 18 på torsdager. 90 minutter 

hver kurskveld i tre uker.  Mer informasjon vil bli publisert på vår hjemmeside og i 
sosiale medier.  

  
Ansvar: Ellen (koordinering med kursansvarlig) og Joakim (publisering) 
 
Sak 06/20 Forsikringsordning for Ormåsen Grendeutvalg 
Ormåsen Grendeutvalg eier både grillhytter og annet utstyr. I den forbindelse har 
grendeutvalget forsikret sine eiendeler hos TRYG Forsikring. Faktura er mottatt og betalt. 
Forsikring må følges opp årlig av kasserer. Bilder tas av grillhytter og øvrig utstyr og lagres 
på felles filområde på www.dropbox.no. Saken avsluttes. 
 
Ansvar: Karianne 
 
Nye saker: 
 
Sak 08/20 Belysning av grusbanen i nordre 
Se også tidligere sak 18/16. Tidligere lovnad fra kommunen om utskiftning av nåværende 
armatur følges opp. Ny armatur vil bli kjøpt inn til grusbanen i nordre, som passer bedre til 
banens utforming og størrelse. Ormåsen grendeutvalg sin avgjørelse om at lysene skal 
slukkes kl 2200 opprettholdes. 
 
Ansvar: Halvard (ØEK) 
 
Sak 09/20 «Meld en feil» - ny tjeneste i Øvre Eiker kommune 
Nå kan du som beboer selv melde fra om hull i veien, manglende brøyting eller slukkede 
gatelys langs en kommunal vei i Øvre Eiker. Det kan du gjøre via tjenesten "Meld en feil". På 
hjemmesiden til Øvre Eiker kommune, kan du lese mer om tjenesten samt hvilken APP du 
kan laste ned. Klikk her for å gå direkte til tjenesten. Sak publiseres på vår hjemmeside samt 
i sosiale medier. 
 
Ansvar: Grete og Joakim  

 
  

Til informasjon: 
Morten Lauvbo fortsetter fra ØEK sin side som kontaktpunkt for Ormåsen grendeutvalg. 
Kommuneplanregulering begynner i 2020. Viktig for Ormåsen.  
 
 
 
Ormåsen, 14. februar 2020 
Grete Thorsby / Referent – Leder Ormåsen Grendeutvalg 
 
 
 

http://www.dropbox.no/
https://ovre-eiker.kommune.no/vei-park/gatelys/Sider/side.aspx
https://dw3.dk/citizen/9abf0a1c-f675-4573-b653-4f30bb3c4b25

