
Møtereferat 1. desember 2021 

 
Til stede:  Wenche Karlsen, Lisa Wilberg, Tommy Karlsen, Magnus Tandberg Trine Lise 

Myhre Kalma, Morten Lauvbu (repr. Øvre Eiker kommune) 
 
Ikke til stede: Caroline Hunter, Stian Svendsen, Alexander Eliassen, Harald Rustand, Lars 

Geir Mortensen 
 
Sted:  Rådhuset, Øvre Eiker 
 

Følgende saker ble behandlet: 
 

Sak 17/21 Vedlikehold av dekke i egenvektstreningsparken 

Hull i dekke og skade på apparat skal utbedres. Harald redegjør for status.  

Harald kunne ikke møte. VI forventer tiltak når frosten går, i mellomtiden jobber vi med å få kontakt med Kompan. 

 

Sak 18/21 Julegrantenning 

Arrangement gjennomført med suksess 

Lisa redegjør for gjennomføringen. Hva virket, og hva kan evt gjøres bedre? 

200 godteposer ble utlevert, 5-600 kopper med gløgg og saft. Godteri ble forbeholdt de 
minste barna, men det var flere litt eldre barn som ville ha. Hvis de store også skal ha, må vi 
ha anslagsvis 300 poser neste gang. 

Planlegging bør starte i oktober, og bør ha klar ansvarsfordeling. Neste år faller 
arrangementet på 27. november. 3 pers fra OG, og 2 utenfra sto på gjennom arrangementet. 
Bør være minst 6 personer allokert. 

Rema m/Rolf er trofast samarbeidspartner, og tildeles en oppmerksomhet. 

Riikka (ØEK/V&P) bes om å ta ned treet 6. januar. Lisa kontakter Riikka om dette. 

 

Sak 14/21 Problemer med fibernettet på Ormåsen 

Tommy redegjorde for status. Det meste er allerede publisert på facebooksiden vår. 

Sak 12/21 Hundepark 

I møtet avholdt i oktober kom det opp et potensielt område for etablering av hundepark på 
Ormåsen. Det må legges en plan for videre fremdrift i saken. 



Det ligger et område 62/4 ved Grøtterud. Lisa har vært i kontakt med kommunen. Det settes 
opp en forhåndskonferanse. OG stiller med tegninger, og Halvard Solem tas med på saken.  

Lisa og Trine Lise tar på seg lederansvar for prosjektet. Noen momenter som må på plass, er 

- Sponsing 
- Utstyrsvalg 
- Lokasjon 
- Tegninger 
- Dugnadsbistand 
- Nabovarsel 

OG følger opp saken i februar. Prosjektledere kontakter leder OG ved behov for bistand. 

 

1. Nye saker: 
 

 
Sak 16/21 Forslag fra ODK om utplassering av avfallsbokser langs discgolfbanen 

Ormåsen Discgolf Klubb har levert et forslag til plassering av avfallsbokser på tre punkter i 
banen. Men det nivået av besøk som er nå, så vil det være behov for avfallshåndtering også 
ute i løypa. 
 
Plasseringene som er foreslått er i tilknytning til farbar vei/skogsvei/lysløype: 
 

1. Ved utkast hull 1 (mellom skole/NFO) 
2. Ved bålhytta på toppen av skileiken 
3. Ved utkast hull 10 (langs vei) 

 
Forslaget oversendes kommunen etter behandling i OG. 
 
Fra tidligere har det også kommet forslag om tilsvarende avfallsbokser ved alle bålhyttene. 
Disse kan evt tas med i vurderingen nå. 
 
OG lager prioriteringsliste på avfallsbøtter, og ODKs forslag ligger høyt prioritert. Forslag 
oversendes kommunen ved V&P. 
 
Sak xx/21 Eventuelt 

Det er en stund siden Morten har hatt mulighet for å delta. Morten oppdaterer oss derfor på 
relevante saker fra kommunen: 
 

- B4/B5  
 
Planutvalget møtes 25. januar. Det ligger en rekke små endringer i prosjektet, og 
dette vil medføre ny høringsrunde. Foreslås OG-møte 12. januar slik at Planavd kan 
legge frem sak for oss i forkant av planutvalgsmøtet. Høringsperiode 26. januar frem 
mot mars/påske. 
 

- Kommuneplan 
 

Fortsatt under behandling. Kommunen ønsker helhetlig gjennomgang før mer 
utbygging (utover B4/B5). Kanskje endelig behandling av kommuneplan i mai.  



 
- Postnummer 

 
Morten tar kontakt med Posten litt nærmere jul. Tonen i forvaltningen (statsforvalter 
etc) er at Ormåsen betraktes mer og mer som et sted, ikke bare et byggefelt. 
 

- Tommy oversender referat fra oktober til Halvard, og fra november til ØEF.  
 

- Innspill ang Jungerveien blir sett på, i saken hvor veistyret har hatt innsigelser ifbm 
utbygging.  

 
 
 
 
 
Ormåsen, 1.12.2021 
Tommy Karlsen/Leder OG 


