
Møtereferat 1. september 2021 

 
 
Til stede:  KARLSEN Tommy, KARLSEN Wenche Nordahl, TANDBERG Magnus, 

RUSTAND, Harald 
 
Ikke til stede: KRISTOFFERSEN Per Gunnar, HANSTEENSEN Wibeke, SVENDSEN Stian, 

ELIASSEN Alexander, MORTENSEN, Lars Geir, LAUVBU Morten (Representant 
Øvre Eiker kommune) 

 
 
Sted:  Teams 
 

Følgende saker ble behandlet: 
 
 
Nye saker: 
 
1. Tidligere saker 

 
04/20 Trafikksikkerhetstiltak 2020 

Grendeutvalget har ved tidligere anledning vært i kontakt med ØEK ang kompensasjon til 
veistyret for slitasje og vedlikehold i forbindelse med utbyggingen. ØEK bes redegjøre for 
status.  
 
Morten kunne ikke møte, så saken følges opp i senere møte. 
 
11/20 Grøntareal langs Jungerveien v/Rema 

Fra årsberetningen: 
 
«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 ble fremmet videre til Øvre Eiker kommune.» 
 
Hva er status her, sett med ØEK-øyne? 
 
Det avtales møte med Vei- og parkavdelingen i oktober. 
 

15/20 Skatepark - status (Per Gunnar) 

Fra årsberetningen: 

«Det ble tatt initiativ til et møte med noen innbyggere som hadde sagt seg interessert i å 
være med litt rundt en arbeidsgruppe for å se på muligheter for en ny/utvidet skatepark. Det 
ble sett på noen lokasjoner for skatepark og pump track.» 



 
Per Gunnar kunne ikke møte. Saken følges opp. Pr epost oppfordrer Per Gunnar til å 
samarbeide med ekstern interessegruppe. Lars Geir stiller som kontaktperson mot 
interessegruppa.  

 

18/20 Belysning av områder rundt skole/bygningsmasse 

Fra årsberetningen: 

«Det er ønskelig å sørge for å unngå mørke soner rundt skole og tilhørende bygg for å 
unngå uoversiktlige ansamlinger rundt disse. Det skal konfereres med rektor om saken.» 

Rektor har meldt inn behov til ØEK. 

 

Sak 02/18 Eget postnummer til Ormåsen 

Morten kunne ikke møte, så saken følges opp i senere møte. Pr epost informeres det om 
følgende: 
 
Søknaden om postnummer er nå i sluttfase. Grendeutvalget får utkast til uttalelse innen utgangen av 
neste uke. 
 

Sak 10/21 Utvidelse av discgolfbanen 

Det har kommet en del negative tilbakemeldinger på plassering og bruk av banen. Det ble 
tidligere avgjort at det skulle settes opp varselplakater/-skilter i området for å informere om at 
det kan komme flyvende plater i lufta. Med de konfliktene som har oppstått mellom spillere 
og andre brukere av området, bør det kanskje tas en avgjørelse på fortrinnsrett ved bruk av 
banen. 

Alexander kunne ikke møte, saken følges opp senere. 

 

Sak 02/21 Årsmøte 2021 

Det er fremmet initiativ mot ØEK om å kjøre årsmøtet sammen med informasjonsmøte ang 
kommuneplanen. OG har ventet på tilbakemelding om datoforslag fra ØEK/Morten. 

Regnskap for tidligere år er på plass i arkivet. Regnskap for perioden 2020 ferdigstilles og 
klargjøres for presentasjon. 

Dersom vi ikke får noen dato fra Morten, må vi kjøre årsmøtet på egen hånd.  

Saken tas opp med Morten/ØEK. 
 
2. Nye saker: 
 

 



Ingen, men det meldes om vedlikeholdsbehov i treningsparken. Kompan kontaktes for videre 
prosess. Ansvar: Harald.  

Det ble videre nevnt at Stian kontaktes ang oppstart av ungdomsklubb etter pandemi, og at 
det må settes opp et møte mellom OG og discgolfgjengen for å avklare status på skilting etc. 
som ble vedtatt i junimøtet. 

 
 
Har du saker vi bør følge opp? Send oss en e-post til ormasengrendeutvalg@gmail.com. 
 
Ormåsen, 1.sept 2021 
Tommy Karlsen / Referent  
 


