
Møtereferat 14. oktober 2021 

 
 
Til stede:  KARLSEN Tommy, ELIASSEN Alexander, TANDBERG Magnus, WILBERG, 

Lisa, BRUKNAPP, Teodor (leder Ormåsen Discgolf Klubb), SOLEM, Halvard 
(Representant Vei- og parkavdelingen ØEK) 

 
Ikke til stede: MORTENSEN, Lars Geir, HUNTER, Caroline, SVENDSEN Stian, KARLSEN, 

Wenche Nordahl, KALMA, Trine Lise Myhre, RUSTAND, Harald, LAUVBU 
Morten (Representant ØEK) 

 
 
Sted:  Teknisk sentral ØEK, Hokksund 
 

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

 
04/20 Trafikksikkerhetstiltak 2020 

Saker som ble diskutert: 
 
- Lekeplasser og friarealer 
 
Eierskap for lekeplassområdene eies av forskjellige instanser. Noen tilhører Øvre Eiker 
eiendomsutvikling, andre er private og noen er kommunale. De første feltene som ble etablert er 
regulerte, men fra og med «Ormåsen nordre» ble det ikke regulert slik som de første feltene. I 
ettertid anses det som en vanskelig prosess å overføre kommunale lekeplasser til nærliggende 
eiendommer. Velforeningen har hatt noe vedlikehold gjennom tidene, men har nå mest fokus på «å 
holde gresset nede på fotballsletta». Overføring til eiendommene kan i verste fall føre til 
tinglysningsgebyrer, men kommunen kan kanskje løse dette. Nærmiljøanlegg ved Holtetunet 
(skiskytterstadion) kan være kandidat for hundeparksaken som har vært nevnt i tidligere møter. 
 
Private lekeplasser kan overtas av OG, kommunen eller innbyggerne. OG er i utgangspunktet ikke 
interessert i å ha eieransvar for områdene. 
 
Beskaffenhet og eierskap er delvis uavklart for mange av de nyere lekeplassene/friområdene. Det 
finnes formelle begrensninger som kan stå i veien for endelige løsninger. V&P vurderer alternativene, 
og sjekker om det kan være aktuelt med politisk behandling. 
 
- Trafikksikkerhet  
 



Ny trafikksikkerhetsplan for 2022-2025 er under utarbeidelse. Fysiske tiltak er gjerne prosjekter hvor 
det er signalisert finansiering gjennom prosjektmidler.  Store prosjekter som nevnes er eksempelvis 
gang/sykkelvei mellom Bjørnefaret og Røyskattveien. OG får oversendt oppdatert status. Det vil bli 
gjort vurdering av omregulering til forkjørsvei for Jungerveien og Ormåsen. 
 
Kan opprettes eget saksopplegg for småtiltak som kommer fra grendeutvalget. Legges inn via «meld 
en feil»-tjenesten som ØEK benytter for publikumskommunikasjon. 
 
- Den private delen av veien mot bommen i veien til Junger. 
 
V&P har egentlig ikke ansvar for veien, men den brukes av utbyggere, og deler av veien benyttes i 
dag til adkomst til Skogtunet. Kommunen har gått inn med midler til salting. ØEK må sjekke ut 
forutsetninger mot veistyret, og tar rede på hvordan eierforhold og vedlikeholdsansvar skal 
håndteres. 
 
- Muligheter for toppdekke på plassen nedenfor REMA 
 
V&P sjekker mulighetene for å kunne benytte arealet til annet enn skogsdrift. 
 
 
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.» 
 
V&P registrerer saken til vurdering som småtiltak/rent parktiltak. Gangvei bak området har 
høy stigningsgrad det første stykket opp fra kollektivpunkt.  
 

15/20 Skatepark - 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 interressegruppe, men kunne ikke møte denne gangen.  

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.» 



Saken er meldt inn som behov fra skolens side, men rektor har ikke fått noen nye 
tilbakemeldinger siden sist. Rektor tar kontakt med OG hvis og når det kommer nyheter i 
saken, og OG følger opp. 

Sak 02/18 Eget postnummer til Ormåsen  

Morten kunne ikke stille i dag. Leder ber om status pr epost. 
 
Sak 17/21 Vedlikehold av dekke i egenvektstreningsparken 

Harald kunne heller ikke møte denne gangen, men blir bedt om status pr epost i etterkant. 

 

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 redegjør for status. Leder for Ormåsen Discgolf Klubb inviteres for å opprette 
samarbeidsform. 

Kart over området opprettes/oppdateres. Grendeutvalget oppretter en sak hvor vi ber om 
tilbakemeldinger fra publikum på anlegget. Skiltplate ved hull 1 oppdateres. Varselskilt settes 
opp ved alle naturlige tilfartsveier. 

Leder for discgolfklubben fremhever folkehelseperspektivet. Klubben ønsker å være et 
enhetlig kontaktpunkt mot publikum. Klubben skal være med å drifte banen, mens 
kommunen står som formell eier. Klubben er åpen for å endre på layout på banen for å 
tilpasse til annet bruk i området, og ønsker eksempelvis å opprette barnebane i områdene 
rundt NFO/barnehage, mens de hullene som finnes der flyttes til mer hensiktsmessige 
steder. Klubben har mål om å få minst 100 medlemmer innen 2022, og ønsket om samarbeid 
med OG er gjensidig. Det planlegges turnering 31. oktober, både barneturnering og 
parturnering for voksne. Klubben ber om å kunne benytte OGs Vipps hvis ikke brreg og bank 
går gjennom i tide. Videre et ønske om lån av telt etc for arrangementet. 

Søplekasser og toalettmuligheter for banen må etableres. Klubben har egen kontakt mot 
kommunen. 

2. Nye saker: 
 

 
Ingen, men i forbindelse med søplekasseinnspillet ble det ytret ønske om søplekasser ved 
eksisterende bålhytter. OG har eget saksnummer for dette, og følger opp ved anledning. 

 
Ormåsen, 14.10.2021 
Tommy Karlsen/Leder OG 

 


