
Møtereferat 17. mars 2021 

 
 
Til stede:  Harald Rustand, Tommy Karlsen, Lars Geir Mortensen, Magnus Tandberg, 

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

Kristoffersen 
 
Sted:  Teams 
 

Følgende saker ble behandlet: 
 
 
1. Tidligere saker 
 

Sak 04/21 Vedlikehold av redskapsbod og bålhytte ved skøytebanen 
 
-Harald R. ser på løsning med fastmontering/wire av lås samt innkjøp av ny lås. 
-Harald R. har fastmontert vindu i bålhytte og justert dør på skøytebod. 
-Harald R. henger opp infoskilt for bruk av bålhytte. Hentes hos Tommy K. 
 

Sak 10/20 Utbygging av Ormåsen B4 og deler av B5 
 
Morten informerer om status 17.03.2021: 
-Dialog med utbygger vedr. OVA-rapport, om PRO. Resulterer at ny høring ikke kan gjennomføres før 
tidligst 1.juni. 
-Tilleggsinnvendinger som er til videre utarbeidelse er gangfelt/sykkelvei. Ikke avklart trase pr. dd. 
-Trafikksikkerhet: Forkjørsvei; Politi og SVV har gitt tillatelse til skilting på Jungerveien til 
Sandsoppsvingen (i påvente av ev. helhetlig ringvei). Vurderes politisk behandling (27.april). Spørsmål 
stilt til Grendeutvalget om unntak fra politisk behandling. M. L. ettersender skiltplan/kart og vedtak i uke 
11. 

 
Sak 02/18 Eget postnummer til Ormåsen  

 
Morten informerer om status pr. 17.03.2021: 
-Rammeformat av søknad er under arbeid. 
-Underlagsdokumentasjon som mengdeanalyse av belastning pakker mm. foreligger ikke pr. dd. Under 
utarbeidelse. 
-Antatt sendt inn før 1.mai 2021. 
 
Alternativ løsning dersom hovedpunkt drøyer eller får avslag: 
-GU ved Lars Geir M. søker om midlertidig pakkehentingsmodul ved REMA 1000 i påvente av hovedsak 
postnr. Han tar ev. dialogen med DL REMA 1000 vedr. plassering/tillatelse.  
-Søke om flytting av rød hentepostkasse fra Elgfaret til REMA 1000. 
 
 
Sak 24/20  Videreformiding av Nyhetssak i NRK ang, forurensing fra 

Kobberverket. 



 
-Saken er ikke publisert på GU sine Facebook pr. 17.03.2021. Tommy K. ser videre på saken og videre 
oppdatering av FB-side. Adm. og moderator-rolle er tiltenkt Tommy K. og Per Gunnar Kristoffersen. 
Dersom dette ikke fungerer til felleskapets beste vil ordningen avvikles.  
 
-Morten L. 17.03.2021: Utvidelse av periodisk overvåkningsprogram av forurensningsregistrering 
utvidelse av ØEK fra miljødirektoratet. Fornye skilter i berørt område. M. L. ønsker  

 
 

Sak 19/20 Natteravner 
 
-Lars Geir M. tar dialog med Stian S. vedr. kontaktinfo tidligere deltakere for reetablering av operativ 
gruppe. 
-Ny messenger-gruppe blir opprettes for AKTIVE medlemmer av Ormåsens natteravner. Tommy K. adm. 
dette når liste foreligger. 
 

Sak 02/21 Årsmøte 2021 
 
-Utstyr tilgjengelig. Hentes inn og testes av Tommy K. 
-Gjennomføring av årsmøte tenkt gjennomført den 7.april kl:19:30 2021 pga. Covid-19. Dette møtet vil bli 
gjennomført elektronisk og underskrifter samles inn i referatet i etterkant. 
-Rekrutering av nye medlemmer. Antall nye medlemmer? 

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

 
-Generell forespørsel fra Lars Geir M. til ØEK har ikke blitt besvart. Purret Morten L. den 17.03.2021. 
-Møte med ØEK og arbeidsgruppe OG avtales ila. uke 12. 
-Ny status tas i neste møte hhv. April 2021. 

 
06/21 Årsplan OG for 2021 
 
Ny årsplan utarbeides. Planen for 2020 legges til grunn. 

 
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. 
 
09/21 Regnskap for 2018 – 2020 på Dropbox 
 
Regnskap for 2018-2020 er ikke lastet opp til Dropbox. Regnskapene har vært presentert på årsmøtene, 
men ligger ikke tilgjengelig på felleslagring.  
-Powerpoint med nøkkeltall er funnet pr. mars 2021. 
-Wenche N. H. som kasserer får tilgang til dropbox og presenterer status komplette regnskaper til neste 
møte. 
 

  



 
2. Nye saker: 
 

Xx/21 Eventuelt 
 

 
Har du saker vi bør følge opp? Send oss en e-post til ormasengrendeutvalg@gmail.com. 
 
Ormåsen, 17. mars 2021 
Magnus Tandberg / Referent  
 


