
Møtereferat 10. juni 2021 

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

Karlsen, Alexander Eliassen, Lars Geir Mortensen 
 
Ikke til stede: Stian Svendsen, Wibeke J Hansteensen, , Per Gunnar Kristoffersen, Morten 

Lauvbu (ØEK) 
 
Sted:  Teams / Kvartsveien 12 
 

Følgende saker ble behandlet: 
 
 
1. Tidligere saker 
 

Sak 10/20 Utbygging av Ormåsen B4 og deler av B5 
 
Morten kunne ikke møte, men redegjorde kort på mail: 
 

1. Kommuneplan for Øvre Eiker til offentlig ettersyn. 
Kommuneplanutvalget behandlet og vedtok samlet kommuneplan til offentlig ettersyn i 
møtet i går. Jeg legger ved omtalen av Ormåsen slik det nå blir i det som sendes ut på høring. 
Merk at forslag om utvidelse Ormåsen med nye arealer mot sør og øst ble tatt inn som del av 
det offentlige ettersynet. 
Ønsket om en helthetlig plan som har vært etterspurt av Grendeutvalget er nå en del av 
forslaget.  
Høringsperioden blir nå fram til 30.9, og dere får melde hvis dere vil ha kommunens 
deltakelse i høringsarbeidet. 

2. Forslag til regulering B4/B5 
Det legges opp til at planen behandles politisk i møtet 31. august. Jeg vil gjerne at vi får 
drøfte det reviderte planmaterialet med dere før saken ferdigstilles. 
 

 
Sak 02/18  Eget postnummer til Ormåsen  

 
Det har vært hektisk for seksjonen i kommunen siden sist, men Morten har satt av tid til å ferdigstille. OG 
ber om presisering om når tid er satt av. 
 

 

Sak 10/21 Utvidelse av discgolfbanen 
 
Discgolfbanen er et populært tiltak på Ormåsen. Det er ofte kø på banen. Det har vært gjennomført 
undersøkelser på hvor mange som bruker den. I påskeuka ble det registrert 5-600 registrerte runder. 
 
Det bygges mellom 100-150 baner i Norge i år, og idretten har stor vekst. Godt samarbeid med OG og 
kommunen gjør Ormåsen attraktiv for utbygging. 



 
Initiativtakerne har vært i kontakt med potensielle sponsorer.  
 
OG kan bistå med å administrere sponsormidler. 
 
Det bør monteres plakater og skilting med varsling for vandrende i områdene. OG bør ha mulighet for å 
endre oppsettet dersom plasseringene viser seg å være problematiske. Vi ønsker fokus på sikkerhet.  
 
6 nye «hull» ønskes etablert, i tillegg til dagens 12. Det utgjør 12 nye punkter, utkast og kurv for hvert 
hull. Det skal søkes sponsormidler for mest mulig av utvidelsen. En utvidelse vil øke banens kapasitet, 
og dermed redusere kødannelse og tetthet rundt banen. I tillegg vil det øke banens egenverdi. 
 
Det er foreslått å gjennomføre et arrangement på banen 27. juni, for å vise frem sporten og for å skape 
enda mer blest om sporten. Initiativtakerne har kontaktet tidligere verdensmester Sune Wentzel, som 
gjerne stiller opp på et slikt arrangement.  
 
Anslått budsjett pr hull er ca 10-12.000, kurv og utkastpunkt inkludert. Totalt for utvidelsen et anslått 
budsjett på ca 72.000. 
 
Grendeutvalget vedtar at dersom banegjengen skaffer 40.000, så skaffer grendeutvalget resten. Noe 
fleksibilitet må finnes, men begrenset opp til 50.000. Dette vil i så tilfelle utgjøre ca 1/3 sponsing. 
 
Alexander, Magnus, Lars Geir og Wenche danner gruppe for å se på planene. Alex og Magnus tar 
befaring, Wenche deltar for å gjøre seg kjent i området.. 
 
OG legger ut stikkpunkter i kart for tilbakemelding fra innbyggerne. 

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

 
OG har ved Tommy og Lars Geir møtt kommunen v/Gry og VIF v/Nina om bod og bane.  
 
VIF skal eie boden. OG ønsker ikke eierskap med tilhørende vedlikeholdsansvar. VIF tas med i planene 
for å bidra med definisjon av hva boden skal inneholde. VIF og OG jobber sammen om dette. Kan være 
behov for liten traktorgarasje, slik at vi kan ha lokalt utstyr tilgjengelig for vedlikehold av «miljøbanen». 
Vann og strøm er utfordring, og mulighetene må utredes. Dette kan utgjøre begrensninger i 
bruksområde. Harald har vært i kontakt med Øvre Eiker Energi ang strøm. Det finnes også et skap med 
måler i nærheten, som VIF eier.  
 
OG ønsker at det benyttes lokale leverandører og entreprenører fra Ormåsen hvis mulig, hvis og når 
boden skal oppføres. 
 
Neste steg er å jobbe sammen med VIF for å få en behovsliste, for deretter å se hva som er mulig å få til 
innenfor rimelighetens grenser. 

 
Sak 02/21 Årsmøte 2021 
 
Møte og regnskapspresentasjon gjøres i fellesskap mellom Wenche, Tommy og Lars Geir, fortrinnsvis i 
uke 24. Arbeidsmøte torsdag 17. juni kl 16. 
 
Tommy sender mail til kommunen for å sjekke mulighet for at kommunen setter opp digitalt møte for å 
presentere status for B4/B5, og at vi kan kjøre årsmøte i denne sammenhengen.  
 
Det legges ut sak på Facebook om rekruttering.   



06/21 Handlingsplan OG for 2021 
 
Handlingsplan godkjent. 

 

 
2. Nye saker: 
 

 
 
 

Xx/21 Eventuelt 
 
Ingen nye saker, men skiltplan for Ormåsen etterlyses. Rettes til Morten. 

 
 
Har du saker vi bør følge opp? Send oss en e-post til ormasengrendeutvalg@gmail.com. 
 
Ormåsen, 10. juni 2021 
Tommy Karlsen / Referent  
 


