
Møtereferat 10. november 2021 

 
 
Til stede:  Morten Braarud(representant fra ØEN), Arne Hanto Moen(representant fra 

ØEN), Tom Erik Tørrisplass(representant fra ØEF), Caroline Hunter, Wenche 
Karlsen, Lisa Wilberg, Tommy Karlsen, Lars Geir Mortensen, Magnus 
Tandberg, Harald Rustand 

 
Ikke til stede: Stian Svendsen, Trine Lise Myhre Kalma, Alexander Eliassen  
 
Sted:  Teknisk sentral ØEN 
 

Følgende saker ble behandlet: 
 
Discgolfbanen, Egenvektstreningsparken, Skateparken, Julegrantenning, Div. fra rektor, 
nettsituasjonen 
 
 
Tidligere saker: 
 
Sak 15/20  Skateparken - Status (Lars Geir) 
 
 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.» Lars Geir er kontaktperson mot interessegruppe 
 
Skal det utbedres så må det mer grunnarbeid til. Det er aktuelt å søke etter midler fra 
sponsorer. 
 
De virker selvstendige nok til å få til dette uten oss, men søknad for tippemidler må evt 
benytte OGs organisasjon.  
 
Magnus nevner at han har tilgang til 1400m3 sprengstein som kan benyttes. 
 
Sak 10/21 Utvidelse av discgolfbanen 
 
Representanten er ikke til stede. 
 
Sak 17/21 Vedlikehold av dekke i egenvektstreningsparken 
 
Hullet i dekket skal utbedres. Det har også kommet en skade på et apparat. 
 
 
Nye saker: 
 

Sak 18/21 Julegrantenning 
 
Barnehagen vil nok plukke ut et tre, noen må snakke med dem. Tommy er i kontakt med 
kommunen. Enighet om at det burde bli en feiring i år. Lisa melder seg til å lede prosjektet. 
Lars Geir kan være nisse, Wenche og Lisa nissekoner. 



Ideer fra tidligere julegrantenninger: 
- seremoni 
- bål i barnehagen 
- gløgg og varm saft 
- besøk fra bokbamsen 
- nissefar og nissemor 
- fakler og lys 
- Godteri til barna 
- Skal høre med Rema og ØEN om de kan sponse  

 
Julegrantenning er vedtatt. 
 
Sak 13/21 Behov for forebyggende tiltak mot hærverk og uønsket adferd 
 
Wenche har fått melding fra Rektor, angående en kvinne som blir plaget av elever fra skolen. 
Skolen ser alvorlig på saken, og følger den tett. Skolen samarbeider med FAU, og har 
kontaktet politiet. Vedkommende er redd for å gå ut av huset.  
 
I tillegg så ble det tatt opp et gjentagende problem med hærverk, og krenkende oppførsel 
mellom barna. FAU-kontaktene lurte på om OG kan hjelpe til på noen måte. 
Etter samtale rundt bordet kommer det frem at hærverk er et problem flere steder på åsen. 
 
Ungdomsklubben hadde vært et bra forebyggende tiltak, og det er viktig å få startet den. Da 
hadde ungdommene hatt et sted å gå til.  
 
Flere forebyggende tiltak som ble nevnt er: 

- Natteravner 
- Lage et arrangement/møte med politiet, i regi av OG 
- Kampanjer i sosiale medier 

 
 
Sak 14/21 Problemer med fibernettet på Ormåsen 
 
De siste dagene har det vært store problemer med fibernettet på Ormåsen. Tommy fulgte 
med på bruddene selv, og observerte at det var konsekvent stopper på 5 minutter av 
gangen. Han var mye på telefonen med NextGenTel, som ikke har kunnet se noen logg på 
det, og derfor var de ikke klar over problemene før de ble varslet.  
 
NGT lurte på hvilke adresser det gjaldt, så Tommy spurte på facebook. Responsen var 
enorm, og sparte sannsynligvis NGT 2 dager med feilsøking.  
 
NGT har vært dårlige på varsling, og nettet blir stengt helt plutselig mens de har drevet med 
feilsøking. Det har medført mye problemer for folk som sitter med hjemmekontor, som er en 
del i disse tider. Tommy tok dette opp med NGT, med forventning om forhåndsvarsling. Etter 
det kom det opp snakk om kompensasjon. 
 
Morten sier at Øvre Eiker Fiber ønsker å finne ut av hva de kan gjøre for å forhindre at det 
skjer igjen. De skal jobbe med saken, for å forsikre seg om at kundene får den kapasiteten 
de betaler for. Dette regner de med å være ferdig med iløpet av første kvartal i 2022. Dette 
er problemer som hele bransjen sliter med, men de jobber dag og natt med å fikse det. 
 
For mer informasjon på saken vår på Ormåsen, så henviser han til ticketnummer 20220502 
 
Status: 



Logg er sendt videre for diagnose. De opptrer redelig og er på saken. Tommy oppdaterer på 
Facebook når han kan, for å holde innbyggerne opplyst. Morten er veldig fornøyd med 
kommunikasjonen de har hatt gjennom saken. 
 
Andre tiltak: 
Taskforce på Ormåsen? Tom Erik synes det er en god idé. Det kunne ha vært til stor hjelp, 
spesielt i husstander der beboerne ikke vet hvordan man bruker wifi riktig. 
Lars kommer med forslag om demoer eller åpen dag for at flere kan lære. 
 
 
Sak 15/21 ØEE og ØEF presentasjon 
 
Arne presenterer ØEE og deres arbeid i Øvre Eiker nett. Vi får blant annet se en ny app som 
snart blir tilgjengelig for oss forbrukere, så vi kan ha full oversikt. Han forteller oss om 
historien til selskapet.  
 
I nåtid forteller han at Øvre Eiker nesten har full dekning av fiber. Avslutter med å fortelle om 
fremtidsplanene. Han forteller at markedet kommer til å endre seg mye i året som kommer, 
og at vi har spennende tider foran oss. 
 
 

Ekstra på slutten: 

Morten tilbyr at OG kan fortsette å bruke deres møterom til våre styremøter.  
Tom Erik sier at de gjerne vil være med på fremtidige arrangementer, for eksempel ski. 
Morten sier at de har satt av et fast årlig beløp, som vi kan søke om midler fra. De sponser blant 
annet MS Eikern og 59grader Nord(Laksefestivalen). De skal ta opp spørsmålet om de kan sponse 
julegrantenningen. 
De vil også gjerne få invitasjon til neste innbyggermøte, så de kan presentere seg, og være mer til 
stede. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Har du saker vi bør følge opp? Send oss en e-post til ormasengrendeutvalg@gmail.com. 
 
Ormåsen, 15.11.21 
Lisa Susanne Wilberg / Referent  
 


