
Møtereferat for mars 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 04/16  Prosjekt «Kunstgressbane» 
Grunnarbeidet, som skal gjennomføres av OK Lie, starter etter planen opp i uke 16 (etter 
påske). ProTurf, som skal sørge for banedekke, vil da kunne starte sitt arbeid ca. i uke 18. 
Alle parter jobber for at banedekket skal være på plass før 17. mai 2020. Planlagt åpning av 
banen gjøres i samarbeid med VIF, der dato for åpning settes til fredag 15. mai 2020. Datoen 
kan bli forskjøvet avhengig av tiltak fra Folkehelseinstituttet (FHI) knyttet til COVI-19.  
 
Ansvar: Finn-Martin  
 
Sak 06/17 Ormåsen treningspark 
Månedlig inspeksjon av banen gjennomføres av grendeutvalget iht gitte prosedyrer. I disse 
uvante tider oppfordres alle brukere av banen til å velge god håndhygiene når de kommer 
hjem fra en treningsøkt, på lik linje som når man er i butikk etc. Det er også viktig at parken 
ikke brukes som samlingssted i disse tider. 
 
Ansvar: Alle  
 
Sak 12/19 Behov for nye avfallsbeholdere på stolpe 
Kart over Ormåsen med forslag av plassering av nye avfallsbeholdere på stolpe fremlagt 
utvalgsmedlemmer. Egen e-post i saken sendes frem til Øvre Eiker kommune med 
henstilling om å anskaffe flere avfallsbeholdere på stolpe. 
 
Ansvar: Grete 
 
Sak 34/19 Vi bryr oss! 
Vi bryr oss om hverandre på Ormåsen og setter ungdommen i fokus. Natteravner går runder 
i området når ungdomsklubben er åpen, og vi jobber for en økt tilstedeværelse av 



natteravner på Ormåsen. I den forbindelse har åtte frivillige meldt seg til tjeneste. Ikke alle 
har mulighet til å gå natteravn hver helg/ annenhver helg, men hvis det settes opp en 
vaktliste har vi en mulighet til å gi forutsigbarhet til de frivillige. Stian vil gjennomføre 
oppstartsmøte, der tidspunkt må avtales nærmere. Flere frivillige oppfordres til å melde seg 
som natteravner hvis de har mulighet til det pr e-post ormasengrendeutvalg@gmail.com.  
 
Oppstartsmøte for natteravner på Ormåsen utsettes inntil videre med bakgrunn i COVI-19. 
 
Ansvar: Stian  
 
Sak 36/19 Vintermoro på skøytebanen 2020 
Jf. møtereferat fra februar utsettes arrangementet inntil videre. Nå som våren har gjort sitt 
inntog, kanselleres arrangementet i sin helhet.  
 
Saken avsluttes. 
 
Sak 37/19 Ungdoms-/foreldrekafé med fokus på PSYKISK HELSE 
Planlagt gjennomføring i 1. kvartal 2020 utsettes til 2. kvartal 2020 og juni måned pga COVI-
19. Foredrag er klart fra Wibeke sin side, men kan tilpasses avhengig av tilbakemelding fra 
representantene fra ungdomsrådet (Maja og Joakim). Anbefalt 90 min varighet på 
arrangementet. Wibeke tar direkte kontakt med Maja og Joakim, og følger opp saken.  
 
Ansvar: Wibeke 
  
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. Inntil videre fortsetter nåværende styre sitt virke og arbeid for 
beboerne på Ormåsen. Kandidater som har meldt seg til valg for styreverv informeres, slik at 
deres kandidatur opprettholdes. Det er i utgangspunktet behov for syv kandidater, og da det 
er kun fem som har meldt seg benyttes anledningen frem til mai måned med å rekruttere 
ytterligere to kandidater. 
 
Ansvar: Alle 
 
Sak 01/20 Årsplan OG for 2020 
Planlagte aktiviteter og prosjekter for 2020 kommer frem av utkast til årsplan, slik at sittende 
og nytt styre er orientert om beslutninger som er fattet for det neste arbeidsåret. Endringer 
kan forekomme.  
 
Ansvar: Grete 
 
Sak 02/20 Utbedring av grillhytter 
Vedtatte utbedringer av grillhytte i nordre følges opp jf. tidligere sak 11/19. Utbedringer skal 
være gjort innen april 2020. 
 
Ansvar: Tommy 
 

På møtet i februar ble det fattet vedtak om utbedring av grillhyttene i søndre teig, både 
innvendig og utvendig samt vinduer. Grendeutvalget har den senere tiden mottatt flere 
henvendelser fra beboere som går tur i området om tilgrisingen og hærverket som har 
foregått spesielt i hytta overfor krakkekrysset. Invitasjon til dugnad (vinduer + beis) var 
planlagt sendt ut til alle beboere medio april 2020. Som en følge av COVI-19 utsettes 
dugnaden til juni, avhengig av ev. ytterligere tiltak fra FHI.  
 
Ansvar: Finn-Martin 

mailto:ormasengrendeutvalg@gmail.com


 
Sak 03/20 Ormåsen ungdomsklubb 
Ungdomsklubben på Ormåsen holder stengt inntil videre pga anbefalte tiltak fra FHI og 
COVI-19. 
 
Ansvar: Stian 
 
Sak 04/20 Trafikksikkerhetstiltak 2020 

 

a) 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. rapporterte støvplager. I avholdte 
styremøte i Jungerveien torsdag 12. mars 2020 behandlet veistyret henvendelse fra 
Ormåsen Grendeutvalg, der de sier følgende: 

 
«Jungerveien har forståelse for at enkelte beboere som ligger til veien kan være 
utsatt i perioder med støvplager. Jungerveiens nåværende trase har ikke blitt endret i 
forbindelse med etableringen av Ormåsen boligfelt. Samtidig har ikke Jungerveien 
mottatt eller fått noen som helst kompensasjon i denne forbindelse. Et enstemmig 
styre besluttet at Jungerveien ikke kan ta noe ansvar for disse ulempene. Det burde 
utbyggere og ikke minst reguleringsplanene for tilgrensende eiendommer til veien ha 
hensyntatt ved opparbeidelsen av tomtene som ligger inntil veien». 
 
Ormåsen grendeutvalg tar saken videre med Øvre Eiker kommune.  
 
Ansvar: Wibeke og Grete 

 
 

b) Det er fremmet forslag om fartsdempere i Alunveien, da mange har en oppfatning at 

det kjøres altfor fort i området, og tiltak bør iverksettes for å senke hastigheten. 

Grendeutvalget gjør nødvendige undersøkelser i området, før saken ev. fremmes til 

Øvre Eiker kommune.  

Ansvar: Tommy 
 
 
Sak 05/20 Aktivitetskurs på Ormåsen 
Yoga-kurs er planlagt fom uke 17 og fem uker fremover, og løpekurs er planlagt fom uke 18 

og tre uker fremover. Tidspunkt for oppstart kan bli forskjøvet avhengig av COVI-19 og dets 

utvikling på tiltak ift. folkehelsen. Arrangører kontaktes for ev. utsettelse av oppstart. 

Ansvar: Ellen  
 
 
Nye saker 
 
Sak 10/20 Utbygging av Ormåsen B4 og deler av B5 
Jf. publisert artikkel for varsel vedr. utbygging av Ormåsen B4 og deler av B5. Dette er en 

sak som engasjerer veldig mange beboere. Ormåsen Grendeutvalg vil etablere egen 

arbeidsgruppe (jf. OG vedtekter § 2.5) som følger saken videre til støtte for grendeutvalget. 

Minimum en representant fra grendeutvalget skal delta i arbeidsgruppen. Utbygger jobber 

med planer for utbyggingen og vil presentere disse for grendeutvalget så snart han har de 

klare.  



Innlegg publiseres på www.ormasen.no med link til FB for å få med beboere i 

arbeidsgruppen. 

Ansvar: Grete og Ellen 

 
Sak 11/20 Utbedring av grøntareal langs Jungerveien 
I januar hogde Øvre Eiker kommune ned trærne langs Jungerveien inn mot gang- og 

sykkelstien mot skoleområdet. Dette var et tiltak som hadde vært planlagt av «Vei og park» 

for en god stund siden, men først gjennomført i 2020. Bakgrunn for gjennomføring er at den 

typen kryss ut mot Jungerveien, har svært strenge krav til sikt. Det var derfor behov for en 

del hugging for å ha tilfredsstillende sikt i krysset. Det er også etter sykkelveiinspeksjon med 

Buskerud fylkeskommune v/Buskerudbyen avgjort at et mer åpent landskap mellom gang-/ 

sykkelveien og Jungerveien vil gi økt trivsel og spesielt økt trygghetsfølelse for barn som skal 

ferdes her. 

Forslag fremmet fra beboere om å gjøre om område til et grøntareal, herunder kjøre på jord 

og så gress, slik at kommunen slipper å vedlikeholde småkratt og kvist når det vokser til 

igjen. Da vil man også ha mulighet til å sikre at kravene til at sikt blir oppretthold på en god 

måte. Saken fremmes videre til Øvre Eiker kommune. 

Ansvar: Grete 

 
 
NESTE MØTE er planlagt uke 16 for APRIL 2020. 
Har du saker vi bør følge opp? Send oss en e-post til ormasengrendeutvalg@gmail.com. 
 
 
Ormåsen, 20. mars 2020 
Grete Thorsby / Referent – Leder Ormåsen Grendeutvalg 
 
 
 

http://www.ormasen.no/
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