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AGENDA  
 
 

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

 

Representantene for ØEK informerer om status. Det settes av god tid til dette, og det 
forventes ikke mye tid til overs til andre saker. 

Over 100 innspill, OG roses for markedsføring. 6 sentrale punkter har hatt spesielt 
fokus. 

En sak tok ekstra tid, NVE hadde innsigelse. Overvannshåndtering måtte gjøres noe 
med. Brukt tid til møter og befaringer, herunder grendeutvalgets årsmøte i 2021 

 

Revidert planforslag. Lang logg, mye detaljer. Sak leveres rett før helgen, og til 
politikere på tirsdag. Skal på høring 25. januar.  



Kommenterte temaer: 

Kapasitet i skole og barnehage 

Mange er bekymra, oppleves for dårlig. Særlig bhg. 

Skolen trenger 14 klasserom, det finnes 12. NFO kan benyttes av bhg. 
Familiebarnehagen vil gi bedre tilbud. Skolen får nytt modulbygg som skal romme tre 
klasserom og en base for SFO. Sambruk mellom SFO og undervisning.  

BHG, aldersgrupper bestemmer arealkrav. Ormåsen kommunale barnehage har flere 
typer utegrupper, det reduserer arealkrav fra 4kvm til 3kvm for barn over 3 år.  

Elevtall fremover – hvis det ikke blir mye tilflytting, så forventes tallene å være stabile. 

Grendeutvalget har fått innspill om areal i barnehage pr barn, og om totalt areal i bhg. 
Else Berit sender over grunnlagstall for skole og bhg, inkl prognoser. 

Nytt modulbygg skal dekke vekst. Skolen skal dekke 250 elever. 

Utearealer skole/bhg 

Den innerste hytta (nyhytta) vil ha ca 70-80m fra første hus på nytt felt.  

Gangvei til Ormåsen 

Har sett på flere alternativer, men saken er ikke helt «rett frem» når det kommer til 
forhandlinger med grunneiere. 

Natur og miljø 

Småsalamanderen som er funnet er ikke rødlista, men det kan lages gode biotoper 
og vannspeil for disse. Støy – utbygger skal sørge for støyskjerming.  

Rekkefølge/utbyggingsavtaler 

Kommunestyret kan vedta rekkefølge.  

Forurensning fra Eiker kobberverk. 

Har vært på befaring med forurensningstilsynet. Tatt prøver på tre forskjellige punkter. 
Ingen endringer i forutsetninger basert på de resultatene som foreligger. Nye prøver 
tas til også i løpet av våren. 

«Den røde bekken» tenkes delvis lagt i rør slik at det ikke skal utgjøre noen 
sikkerhetsrisiko. Det er også bakgrunn for at lekeplassen ved Holtetunet ikke er 
ferdig.  

Prøver er tatt i forbindelse med B4 og B5, og de viser intet relevant å melde for 
utbyggingen. 

 

- Sak 01/22  Årsmøte 2022 



 
Årsmøtet avholdes vanligvis innen utgangen av mars. I 2021 ble årsmøtet avholdt i 
september, på grunn av reglene for smittevern og samhandling med Øvre Eiker 
kommune. Grendeutvalget må ha en løpende vurdering på om møtet kan avholdes i 
løpet av mars, med hensyn til gjeldende smittevernregler. Styret forbereder seg på 
fysisk møte, som vil erstatte det ordinære utvalgsmøtet første onsdag i mars. 

Den enkelte må vurdere sitt engasjement. De som har vært i utvalget i 2 år kan forlate 
eller stille til gjenvalg. Årsmøte gjennomføres 9. mars, uke 10, uka etter vinterferien. 

 

- Sak 14/21 Problemer med fibernettet på Ormåsen 

Tommy redegjør kort for status. 

Fibernettet har vært ganske stabilt siden rett før jul. Noen enkeltsaker har kommet 
inn, men disse er ikke relatert til fellesfeil, og har vist seg å dreie seg om utstyr og 
forhold hos den enkelte. I de tilfellene hvor det har vært behov for bistand fra ØEF og 
NGT har vi videreformidlet og fått tilbakemeldinger på at jobben er gjort. 

- 15/20 Skatepark - status (Lars Geir) 

 
Lars Geir er kontaktperson mot interessegruppe. Saken tas opp med forbehold om at 
Lars Geir kan stille. 

Vi må få oversikt over prosjektplan og kostnader. OG kan være overordnet ansvarlig 
for prosjektet, men må spille på eksterne ressurser. Kanskje Smedsrud? Lars Geir tar 
kontakt med ham. Lars Geir sørger for inntegning av arealforslag i kart, og endringen 
tas med som høringsinnspill til reguleringen av B4 og B5. 

- 02/22 Lysløypa – status og oppfølging 

Hva er status på 1) samarbeid med lysløypekomiteen, og 2) vedlikeholdsarbeidet som 
ble påbegynt i 2020? 

Vi tar sikte på å rekruttere et styremedlem med engasjement for lysløypa. 
Vedkommende kan velges inn på årsmøtet. 

 
2. Nye saker: 
 

 
- xx/20 Eventuelt 

 

Postnummer – Morten benytter befolkningsrapport i «purremail». Ormåsen vokser, og 
runder snart 2000 innbyggere. Coop Prix i Vestfossen «drukner» i pakker, så noe bør 
gjøres.  

 



Bod på skøytebanen – vi vurderer ny bod til våren, anskaffet fra Åssiden VGS. Sikring 
av tak på hytta må gjennomføres, det siger sakte ut i hjørnene i front. Wirer strammes 
opp, og strekkfisker må byttes. 

 

 

 
Ormåsen, 11.januar 2022 
Tommy Karlsen/Leder OG 


