
Møtereferat 5. mai 2021 

 
 
Til stede:  Harald Rustand, Tommy Karlsen, Magnus Tandberg, Wenche Nordahl 

Karlsen, Per Gunnar Kristoffersen, Morten Lauvbu (ØEK) 
 
Ikke til stede: Stian Svendsen, Alexander Eliassen, Wibeke J Hansteensen, Lars Geir 

Mortensen, 
 
Sted:  Teams 
 

Følgende saker ble behandlet: 
 
 
1. Tidligere saker 
 

Sak 10/20 Utbygging av Ormåsen B4 og deler av B5 
 
Morten informerer om status. 
 
Reguleringsplan er ikke klar før ferien. Kommuneplanen skal behandles 2. juni, introduksjon kan gis i 
forrbindelse med årsmøte hvis dette avholdes i juni. Dette for å forberede engasjement fra befolkningen 
på Ormåsen.  
 
Deltemaer som kapasitet i skole og bhg diskuteres jevnlig. Repr forslag er til behandling i komm styret. 
Både kommune og vi er nødt til å svare litt forbeholdent på spørsmål ettersom ting ikke er helt klart. 
Innspill som vi har mottatt er lagt til saken hos kommunen. 
 
Trafikksikkerhetsplan vil bli forelagt OG i løpet av prosessen. OG involveres i planene i løpet av juni. 
 

Sak 02/18  Eget postnummer til Ormåsen  

 
Morten jobber fortsatt med saken, men har vært opptatt på annet hold. Trenger en full dag til for å 
fullføre sin del av prosessen.  

 
Sak 02/21 Årsmøte 2021 
 
Dokumenter og presentasjoner er under utarbeidelse. Dato må settes, og gjerne i sammenheng med 
kommunens initiativ etter ny høringsrunde ifbm B4 og B5. Alternativt bør årsmøtet avholdes selvstendig 
ila juni 2021. 
 
Rekruttering? Hvem skal ut, og hvem blir? 
 
Det kommer ikke noe ferdigstilt presentasjon eller informasjon om B4 og B5 før ferien  
 
Per Gunnar skal ut av grendeutvalget. Det må legges ut sak om rekruttering.  
 
Wenche forbereder regnskap/resultat til årsmøtet. Sees i sammenheng med sak 9/21. 
 
 



Sak 05/21 Søknad om midler til å sette opp en redskapsbod ved 
Kunstgressbanen  

 
Det ble satt ned en arbeidsgruppe i januarmøtet. Gruppen redegjør for eventuell fremdrift og status. 
 
Lars Geir kunne ikke møte, så vi har begrenset med ny info i saken. Morten oppfatter positive signaler 
fra grunneier. Neste viktige milepæl er å definere prosjektet ut fra ønsker og behov. Harald sjekker hvor 
det kan hentes strøm. Dersom det finnes tilkobling i området, kan vi kanskje få lys på aktivitetsparken 
samtidig. Morten sjekker ut formaliteter med Gry, og kommer tilbake med info.  

 
 

06/21 Årsplan OG for 2021 
 
Ny årsplan klar. Gjennomgås av medlemmene. 
 
Ligger på dropbox. Medlemmene gjennomgår og godkjenner evt kommenterer. 

 
08/21 Ferdigstillelse av B7 og omliggende arealer 
 
Sak fra forrige møte: 
-Vei og VA overtatt og driftes av ØEK. 
-Ferdigstillelse og områdesikring i omliggende arealer som er endret som følge av utbygging B7. 
-Tiltak som er tiltenkt fra ØEK med dato for UTF: Morten L. ettersender info før neste møte til GU. Punkt 
videreføres i neste møte. 
 

 
2. Nye saker: 
 

10/21 Utvidelse av discgolfbanen 
 
Det er satt i gang et initiativ for utvidelse av discgolfbanen. Initiativtakere og kommunen er i dialog om 
dette. Grendeutvalget går gjennom saken, og kommer eventuelt med uttalelser om det skulle være 
nødvendig. 
 
OG ønsker større grad av involvering i saken, Morten samler trådene hos kommunen. Alexander 
informerer OG om planene. Når saken er ferdig gjennomgått er OG i utgangspunktet positive til å delta i 
sponsing.  

 
11/21 Heiaropkonkurranse på barneskolen 
 
Vi har avtalt med FAU å sponse premie til heiaropkonkurranse på skolen. OG har tidligere sponset pizza 
til vinnerklassen. 
 
FAU ber oss om å stille med dommere. Per Gunnar kan delta. Tommy spør i chat om det er flere som 
har mulighet. Sjekker FAU/skole om tidspunkt. 

 
Xx/21 Eventuelt 
 
Huskestativ i nærheten av Sisiken er fjernet. Lekeplassen var ikke tema i gjennomgangen vi 
gjennomførte i 2017. 
 
OG sjekker eierskap til lekeplassen, og Morten tar en runde innad i kommunen for å finne ut av status på 
lekeplasser som ikke var tema i 2017. Saken får saksnummer og tas opp på neste møte. 
 
Pump park får eget saksnummer. Det skal komme info etter befaring gjennomført 5. mai 2021. 



 
Morten skaffer oppdatert befolkningsrapport til bruk i årsmøtepresentasjonen.  
 
Per Gunnar har igjen snakket med Gry ang sand på banen, Vestfossen har ansvar for vedlikehold. 
Usikkert hvordan man håndterer etterfylling av sand, og hvem som har ansvar for dette. Morten sjekker 
med Gry. OG skulle hatt en uttalelse fra leverandør ang banens beskaffenhet. Flere slike baner stenges 
andre steder. Banen oppleves farlig når sand mangler. Morten sjekker om det er startet nødvendig 
dialog.. 

 
 
Har du saker vi bør følge opp? Send oss en e-post til ormasengrendeutvalg@gmail.com. 
 
Ormåsen, 5. mai 2021 
Tommy Karlsen / Referent  
 


