
Møtereferat for april 2020 

 
 
Til stede:  Karianne Nyberg Andersen, Ellen Dahl, Wibeke J Hansteensen, Torunn S 

Halle, Tommy Karlsen, Per Gunnar Kristoffersen, Finn-Martin Paulsen, Mette 
Skogstad, Joakim Solum, Grete Thorsby og kommunens representant Morten 
Lauvbu 

 
Øvrig  
fordeling: Jon Wold (Øvre Eiker kommune), Halvard Solem (Øvre Eiker kommune) og Stian 

Svendsen (Ormåsen ungdomsklubb)  
 
Sted:  Digitalt Øvre Eiker 
 
 
 
På grunn av pågående restriksjoner omkring corona viruset (COVI-19), ble utvalgsmøte for 

mars måned gjennomført digitalt.  

Følgende saker ble behandlet: 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 38/19 Årsmøte 2020 
Planlagt årsmøte gjennomført 11. mars 2020 er utsatt inntil videre pga COVI-19. Tentativ ny 
dato settes opp medio mai. Retningslinjer mottatt fra ØEK om gjennomføring av årsmøter for 
frivillige interesseorganisasjoner, der de sier følgende:  
 

Mange vil ha behov for å gjennomføre styremøter eller årsmøter nå framover. Vi 
anbefaler at de organisasjonene som har mulighet for å gjennomføre dette digitalt 
prøver på det. Regjeringen har lempet på kravene til næringsdrivende, slik at digitale 
møter kan gjennomføres, og frivillige organisasjoner som ikke har krav om fysisk 
oppmøte i sine vedtekter kan også gjennomføre møter digitalt. 

 
Enighet om å gjennomføre årsmøte digitalt, siden vi ikke har i våre vedtekter at oppmøte må 
være fysisk. Endelig fastsettelse av dato gjøres på neste utvalgsmøte i mai. 
 
Ansvar: Alle 
 
 
Sak 04/20 Trafikksikkerhetstiltak 2020 

 

Behov for salting og oljegrusing av Jungerveien i tilknytning til utbygging av Skogtunet, er 
fremmet ØEK. Avventer svar. 
 
Ansvar: Wibeke  
 
 
 
 



Sak 10/20 Utbygging av Ormåsen B4 og deler av B5 
Gjennomgang av planer for utbygging av Ormåsen B4 og deler av B5, hvor det er planlagt ca 

85-90 tomter (detaljer ikke helt klare) og 170 enheter. Innkjøring til feltet er planlagt i 

forlengelsen av Jungerveien. Egen arbeidsgruppe under etablering (Grete og Ellen deltar fra 

GU), som tar saken videre til støtte for grendeutvalget. Arbeidsgruppen vil belyse følgende 

forhold nærmere; 

- Utvikling av Ormåsen som lokalsamfunn 
- Skolebehov 
- Barnehagebehov og drift av barnehagen 
- Biologisk mangfold 
- Friluftsinteresser og -aktiviteter 
- Kulturvern 
- Jord- og skogvern 
- Adkomst 

 
Ansvar: Grete og Ellen 

 
 
NESTE MØTE er planlagt 13. mai 2020. 
Har du saker vi bør følge opp? Send oss en e-post til ormasengrendeutvalg@gmail.com. 
 
 
Ormåsen, 24. april 2020 
Grete Thorsby / Referent – Leder Ormåsen Grendeutvalg 
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