
Møtereferat	Dato	10.	februar	2021 

 
 
Til stede:  Per Gunnar Kristoffersen, Tommy Karlsen, Lars Geir Mortensen, Magnus 

Tandberg, Wenche Nordahl Hanssen, Morten Lauvbu (ØEK) 
 
Ikke til stede: Stian Svendsen, Alexander Eliassen, Wibeke J Hansteensen, Harald Rustand 

  
 
Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
 

Følgende saker ble behandlet: 
 
Møtereferater fra H2 2020 legges ved registermelding slik at Brønnøysundregistrene 
oppdateres 
 
1. Tidligere saker 
 

Sak 06/17  Treningspark 
 
Tilsyn fremover fordeles pr person, rapport lastes opp til Dropbox. Det lages en plan med månedlig 
vedlikehold vs ansvarshavende. 
 
Ansvar: Tommy 

 
Sak 04/21  Vedlikehold av redskapsbod og bålhytte ved skøytebanen 
 
Gjenstående arbeider med montering av plakater må gjennomføres.  
 
Døra til boden er skåret til og passer i karm, og hengsler reparert. Under brøyting av snø legges dette 
foran hytte og bod, Morten snakker med Vei og park for å høre om det kan ordnes på en mer 
hensiktsmessig måte 
 
Innmeldt skade på vindu pr 10. februar må følges opp. Vinduet er røsket ut, med skruer og det hele, på 
den ene siden. Harald fikser denne. Det vurderes å fastmontere vinduet slik at det ikke kan åpnes. 
 

Sak 10/20 Utbygging av Ormåsen B4 og deler av B5 
 
Utvidelse ble varslet like før jul, med høringsfrist i januar. Utvidelsen er planlagt for å sørge for avrenning 
og overvann, og er et resultat av høringssvarene som kom i fjor høst. Utbygger oversender plan og 
rapport etter vurdering når de nye tiltakene er ferdig planlagte. Det vil være møteaktivitet i planutvalget i 
april for å avklare om utbyggingssaken saken skal på ny høring etter endringene. OG vil ha dialog med 
kommunen i løpet av mars. 
 
Grendeutvalgets høringsinnspill roses nok en gang for grundig og utfyllende info. Utbygger planlegger 
enringene endring, planutvalget avgjør høringsbehovet. 
 
Forslaget fra utbygger vurderes i OG så raskt som mulig, og vi tar opp dialogen med kommunen snarest. 
Grunnet pandemien ser vi i utgangspunktet bort fra mulighet for fysisk allmøte. 
 



 
Kommunen har anskaffet møte/presentasjonsustyr med kamera og skjermer som kan benyttes til 
allmøter etc online. 
 
Høringsutkast kommuneplan skal være klar juni 2021.02.10 
 
Ang eiker Kobberverk - kommunen holder kobberverkssaken separert fra utbyggingsplanene, da disse 
ikke henger direkte sammen. De sees i sammenheng der hvor det er naturlig. Kommunen har ikke fått 
respons fra kontaktpunktene som skulle engasjeres i saken. Det er lagt opp en fornyet overvåkingsplan 
for å gi nye data fra situasjonen rundt kobberverket. Ekstra prøvepunkter etableres i forbindelse med nytt 
utbyggingsområde. Prøvedata planlegges lagt åpent for innbyggerne. 
 
Det er gjort vedtak om utredning av g/s-vei til Vestfossen, som rekkefølgekrav i reguleringsplan. 
Utredning er lagt i budsjett. Aktuelle tiltak er siktrydding, belysning, skilting (vilt) langs Jungerveien. 
Grunneiere involveres i forbindelse med rydding, politi/SVV i forbindelse med skilting. OG involveres i 
vurdering om tiltakene virker som tenkt. Saken settes på agenda for neste møte. 
 

Sak 24/20  Videreformiding av nyhetssak i NRK ang forurensing fra 
Kobberverket. 

 
Saken utvides til å omhandle både forurensningssaken og utbyggingssaken (sak 10/20), og sees i 
sammenheng med mediestrategien vår. Vi ser på status pr februar, og vurderer vår posisjonering og 
strategi videre. 
 
Det opprettes en sak hvor det gis rom for å dele artikler, men ikke som et diskusjonsforum. På den 
måten kan interesserte dele artikler med befolkningen. Grendeutvalget modererer, men dersom det tar 
overhånd vil tråden stenges. 
 

 
Sak 02/18  Eget postnummer til Ormåsen  
 
Morten informerer om status. Ønsker helst å få inn info om de nye feltene i søknaden. Bør vi sende 
søknaden uten B4/B5 og heller protestere på eventuelt avslag? 250 nye innbyggere på Ormåsen siden 
saken kom opp første gang. Ny mulighet for å søke om en måned. Morten tar innspillet videre.  
 

 

Sak 19/20  Natteravner 
 
Hva er «temperaturen» pr nå, og hva har skjedd siden sist? Hva tenkes gjort med ungdomsklubben 
fremover? 
 
Stian ikke til stede, det er stille om dagen, så vi lar det bero til Stian er til stede. Chatten som eksisterer 
benyttes for rekruttering til en ny gruppe. Det er å forvente at aktivitet tas opp ved varmere vær. 
Ambisjon om å være forberedt innen uke 12. Det er ønskelig å sette opp vaktlister allerede nå for å være 
forberedt på varmere vær. 
 

Sak 01/21  Domener knyttet til Ormåsen grendeutvalg 
 
Tommy informerer om status. Alle domener tilhørende OG administreres nå av OG. Samme gjelder 
mailadmin og webadmin. De siste registreringene oppdateres sammen med registermelding for nytt 
styre. 
 

Sak 02/21  Årsmøte 2021 
 
Sees i sammenheng med sak 03/21. Lars Geir oppdaterer oss på status der. Årsmøte planlegges 
aammen med folkemøte i april i forbindelse med reguleringplan. Koordinerer med Morten ang dato. 
03/21 omhandler utstyr for videooverføring tilpasset allmøter, kommunen har anskaffet slikt utstyr. 
 



Ansvar: Tommy 

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

Kunstgressbanen  
 
Det ble satt ned en arbeidsgruppe i forrige møte. Gruppen redegjør for eventuell fremdrift og status. 
 
Kald bod er vesentlig enklere enn full bod med varme og vann. Søknadsfristen for tenkt støtteordning 
gikk ut 1. februar, men vi ser på muligheten for å bruke tippemidler for å få gjennomført dette. 
Tippemidler må uansett brukes, og bruken må dokumenteres.  
 
Arbeidsgruppen definerer behov og mandat, setter opp budsjett og lager prospekt. Mål om å ha noe kjøtt 
på beinet innen neste møte. Gruppen møtes 27. februar.  
 
Ansvar: Wenche 

 

 
2. Nye saker: 
 

 
Sak 06/21 Årsplan OG for 2021 
 
Ny årsplan utarbeides. Planen for 2020 legges til grunn. Forslag sendes styremedlemmer for 
godkjenning, og vedtas påfølgende. 
 

Sak 07/21 Flyer ang trafikksituasjonen foran flerbrukshallen 
 
FAU og skolen har meldt at det er behov for ny holdningsskapende kampanje for å få foreldre som ikke 
tilhører småbarnsavdelingene i barnehagen til å benytte Kiss ‘n Ride og tiltenkt parkeringsplass. Leder 
har vært i kontakt med rektor i saken. Det utarbeides en flyer som sendes med elevene hjem, skolen har 
oversikt over barn med delte hjem, og sørger for at begge/alle hjem får informasjonen. Innhold avtales 
mellom OG og rektor. 
 

Xx/21   Eventuelt 
 
Ferdigstillelse av B7. Veiplaner etc, når kommer resultatet? Sak opprettes for neste møte. 
 
Regnskap for 2018-2020 må inn på mapper i Dropbox. Opprettes som sak for neste møte. 

 
 
Neste møte 10.3 kl20:00 
 
Har du saker vi bør følge opp? Send oss en e-post til ormasengrendeutvalg@gmail.com. 
 
Ormåsen, 10. februar 2021 
Tommy Karlsen / Referent  
 


