
 
 
 
 
Møtereferat Ormåsen Grendeutvalg – februar 2022 
 
Obligatoriske deltakere – tilstedeværende uthevet:  
 
KARLSEN, Tommy  
MORTENSEN, Lars Geir 
SVENDSEN, Stian  
TANDBERG, Magnus 
RUSTAND, Harald (Teams) 
ELIASSEN, Alexander 
KARLSEN, Wenche Nordahl 
HUNTER, Caroline 
WILBERG, Lisa 
MYHRE KALMA, Trine Lise 
 
LAUVBU, Morten (Representant Øvre Eiker kommune) (Teams) 

 
 
Valgfritt: 
WOLD, Jon (Representant Øvre Eiker kommune) 

 
Sted: 
Biblioteket, Ormåsen skole (evt Teams hvis restriksjoner må følges) 
 
 
AGENDA  
 
 

1. Tidligere saker 
 
- Sak 10/20 Utbygging av Ormåsen B4 og deler av B5 

 

Saken ble utsatt i planutvalgsmøte 25. januar. Morten oppdaterer om status. 

Det ble fremmet forslag som resulterte i utsettelse. Befaring mandag, arbeidsmøte 
tirsdag, utbygger er invitert til dialog med representanter fra planutvalg. Det er en 
sammenheng mellom møtene, siden sakene henger sammen med hverandre.  

Det søkes en mer helhetlig planlegging av arealbruk for Ormåsen, som også kan 
påvirke fremtidige reguleringsplaner. Det kommer noen store nyheter offisielt før i 
mars. 

Kommunen innhenter kart over skiløype etc, Morten sjekker med Gry om det finnes 
kart.  

Det var tunge spørsmål som kom opp i planutvalgsmøtet. OG bidrar med innspill fra 
beboere. 



Tommy og Lars Geir stiller på befaring førstkommende mandag. 

- Sak 01/22  Årsmøte 2022 
 

Foreløpig dato er satt til 9. mars. Forhåndsvarsel er lagt ut på våre facebooksider. 
Følgende medlemmer står til (gjen)valg: 

Tommy Karlsen 
Magnus Tandberg 
Harald Rustand 
Lars Geir Mortensen 
Alexander Eliassen 
Stian Nordby Svendsen 
 

Basert på tidligere erfaringer vil det kunne være begrenset med tilgang på nye 
kandidater uten aktiv rekruttering. Den enkelte oppfordres til å drive 
rekrutteringsarbeid, og ha for øye at vi trenger en engasjert skigåer som kan holde i 
trådene rundt lysløypa. 

Rekruttering i fokus! Alle utvalgsmedlemmer forsøker å verve ett nytt medlem. 

Lars Geir trekker seg. 

Trine Lise har kandidat. 

Tommy kontakter rektor ang Mediateket til årsmøtet. 

Vi ønsker et «trekkplaster» for å markedsføre årsmøtet og grendeutvalget. Forslag 
om NGT/ØEF, skolesjef og Eiker ski. Flere forslag deles internt frem mot ferdig 
agenda. 

- Sak 14/21 Problemer med fibernettet på Ormåsen 

Tommy redegjør kort for status. 

NextGenTel avsluttet saken 17. januar, da det ikke hadde vært fellesbrudd siden før 
jul. De iverksatte siste avsluttende tiltak denne dagen, og konkluderer med at feilen er 
rettet. 

- Sak 15/20 Skatepark - status (Lars Geir) 

Lars Geir er kontaktperson mot interressegruppe. Med forbehold om at Lars Geir kan 
stille, redegjøres det for status. 

Har ikke vært rom for å gjøre noe videre med saken. Følges opp i senere møter. Det 
er plan om å få tegnet inn område for skatepark i kartene i forbindelse med jobben 
rundt regulering av B4/B5. 

- Sak 03/22 Profilering av Ormåsen Grendeutvalg (web/SoMe/poster) 

Caroline fremlegger forslag for ny plattform for websidene våre, med 
kostnadsoverslag. 



900 for template/mal (engangskost), 1200 pr år for hosting, 1500-2000 i honorar til 
utvikler, inkludert migrering fra gammel plattform. Caroline ønsker å gjøre om på 
websidene og få modernisert dem. Målsetningen er å etablere en plattform som vi 
kan benytte fremover. Saken ble enstemmig vedtatt. 
 
Plakatholderen på Rema har «mistet» innholdet sitt, herunder plastplata som skal 
beskytte papirplakatene. Nytt innhold for 2022? 

Det skal lages plakat til årsmøtet (innkalling/agenda), skaffes ny front (Staples?), og 
plakaten skal henges opp i god tid.  

- Sak 04/22 2022 – Frivillighetens år 

2022 er «frivillighetens år». Det er lagt en del penger i potten fra offentlig hold for å 
markere dette. Forslag fra Skotselv grendeutvalg om å samarbeide om 
arrangementer. Tommy har vært i kontakt med representant i Skaurock AS for å 
lodde stemning for ny festival. 

Søknadsfrist er 7. februar, for periode frem til oktober. Det haster litt å etablere idéer. 

«Oppdag Ormåsen» - vi har skiløyper, gruver, historie, O-lag, discgolf. Ang 
skaurockfestival har vi flertall (mot en stemme) for å bruke frie midler til å støtte/sikre 
reelt underskudd under gitte forutsetninger og begrensninger dersom det blir aktuelt å 
engasjere Skaurock AS i prosessen. Slike midler kan være kompensasjonspenger vi 
har fått fra NGT/ØEF, eksempelvis. 

- Sak 05/22 Skøytemoro 2022 

Skal vi ta sjansen på skøyteføre og åpent nok samfunn, og dra i gang i slutten av 
februar? Rekrutteringsmulighet? 
 
Frivillige: Lars Geir, Lisa, Trine Lise, Harald, Tommy, Caroline og Magnus. 
Planlegges arrangert 20. februar. Markedsføring på Face/Rema/Insta. 

- Sak 06/22 Nye avfallsbeholdere på B6/B7 

Etter utbygging er det manko på avfallsbeholdere på nyfeltene. Grendeutvalget har 
bedt om tilbakemeldinger fra publikum, og fått forslag om utplassering av 
avfallsbeholdere på to konkrete steder – i krysset Røyksoppløkka/Slørsoppveien, og i 
nærheten av bommen inn mot Junger. 

Saken kan sees i sammenheng med Sak 16/21 Forslag fra ODK om utplassering av 
avfallsbokser langs discgolfbanen hvor vi allerede har hatt dialog med kommunen. 

Morten tar saken med V&P. Det kan lages klistermerker med link til ØEKs tjeneste 
«Meld En Feil hvis boksen er full». 

- Sak 07/22 Grind ved Matriskeløkka / Tursti Jungerveien – Rema 1000 
 
Saken har uformelt vært oppe til diskusjon tidligere. Grinda fører direkte inn på en 
eiendom. Det ble nevnt at flytting kunne være aktuelt. Hvor står saken nå? 



 
Tommy sender mail ang grinda og foreslått plassering til Morten, Morten sjekker om 
kommunen har fått/gjort noe med dette.  
 

 
2. Nye saker: 
 

 
- Sak 08/22 Regulering av bygg i Bjørnefaret 

 
I denne saken ble Caroline permittert, da det er kjent at hun deltar i planlegging av 
pub på Ormåsen. 
 
Bygget er i dag gitt midlertidig dispensasjon for bruk til boligformål. Dispensasjonen 
ble gitt dels i samråd med grendeutvalget. Når dispensasjonen går ut, ønsker vi 
primært at det ikke gis ny disp.  
 
Bygget ligger midt i kjernen av Ormåsen, i et område som kunne vært disponert på en 
bedre måte. Ved å ikke videreføre dispensasjonen, vil sannsynligheten være større 
for at bygget på sikt benyttes til de formål det først var tiltenkt. 
 
Med forbehold om nøyaktige detaljer – formalia sjekkes mot kommunen. 
 

- Sak 12/21 Hundepark 
 
Hundeparken er fortsatt i planleggingsfase, og det forespørres «sponsormidler» fra 
grendeutvalget. OG ber om budsjett, og uttrykker velvilje ved evt søknad. Oppfordrer 
hundeeiere å opprette formell hundeklubb med orgnummer. På denne måten vil 
eierskap forenkles, og det blir enklere å gi tilskudd. 
 

 
Ormåsen, 2.februar 2022 
Tommy Karlsen/Leder OG 


