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Tandberg, Magnus 
Karlsen, Wenche Nordahl  
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Sted:  Mediateket, Ormåsen skole 
Møtestart: 19:00-21:00 
 
 
 
 
Saker til behandling: 

 

Sak 22/22 Oppdatering fra prosjekt Inkluderende Ormåsen 

 

Meldt inn av Caroline Hunter: 

Oppdatering fra prosjekt Inkluderende Ormåsen og veien videre. Ungdomssklubben trenger 

frivillige og ønsker at Grendeutvalget kan høre med befolkningen på Ormåsen. Blitt tatt om 

ønskelig juniorklubb 5-7 klasse, igjen trenger frivillige. 

 

Utsettes grunnet fravær. 

 

 

Sak 23/22  Status for Ormåsen grendeutvalgs tilknytning til lysløypa og 

lysløypekomiteen 

 

Mikkel orienterer om: 

1. Status i oppfølgingen av vedtak fra sak 02/22 Lysløypa – status og oppfølging, fra 

grendeutvalgsmøtet i august 2022.  

2. Kommende rydding av lysløypa. 

 

Vedtak enstemmig vedtatt: 

1. Grendeutvalget er orientert, med følgende kommentar: Grendeutvalget erfarer at sum 

på 30 000,- var avtalt pris for å grave ned dreneringsrørene. Mikkel følger opp med 

spørsmål om dette i lysløypekomiteen. 



2. Grendeutvalget er orientert. 

3. Lysløypekomiteen bør se på muligheten til å sørge for forsikring om at lysløype på 

Ormåsen forblir et tilbud. Enten som lysløype der den ligger i dag, eller at det 

opparbeides en tilsvarende lysløype som et like godt alternativ i nærheten dersom 

kommunen gjennomfører utbygging av b8, b9 og b10. Mikkel tar dette videre til 

lysløypekomiteen 

4. Hva er avtalen om varighet og drift av lysløypa? Mikkel tar dette videre til 

lysløypekomiteen. 

 

 

 

Sak 24/22 Trafikksikkerhetsplan 2022-2025 

 

Meldt inn av Tommy Karlsen: 

Grendeutvalget har tidligere utarbeidet en tiltaksplan som ble oversendt kommunen. Denne 

bør oppdateres og redistribueres nå som Ormåsen har fått en rekke nye veier og 

konfliktpunkter langs disse. 

Det kommer nytt fotgjengerfelt over Ormåsenveien til fortauet i bokfinkveien. 

Tiltaksplanen trenger innspill om de nyere feltene b6 og b7. 

 

Vedtak enstemmig vedtatt: 

- Grendeutvalget vil gjennomføre trafikksikkerhetsbefaring på b6 og b7, med mål om å 

melde inn mangler til kommunen. 

 

 

Sak 25/22 Julegrantenning 

 

Meldt inn av Tommy Karlsen: 

Fra årsberetningen:  

Sak 18/21 Julegrantenning  

Julegrantenning ble gjennomført 28. november, første søndag i advent. 200 godteposer ble 

utlevert, 5-600 kopper med gløgg og saft ble servert. Neste år bør vi øke antall godteposer til 

300, og sørge for tilstrekkelig deltakelse i arrangementskomité. Planlegging bør starte i god 

tid, helst oktober. Vi opplevde svært godt samarbeid med Rema 1000 og Vei- og 

parkavdelingen i ØEK. Arrangementet planlegges videreført i fremtiden. 

 

Vedtak: 

1. Grendeutvalget ber Ormåsen barnehage om å velge ut et juletre på ca. 5-6,5m, og 

spør kommunen om å hogge og frakte det til kom utenfor Ormåsen skole. 

2. Dato for julegrantenning settes til 27.11.2022 

3. Antall godteposer og mengde gløgg og saft økes fra i fjor. 

4. Grendeutvalget utnevner en arrangementskomité, og foreslår Lisa som komiteleder. 

5. Arrangementskomiteen tar spør bokbamsen om deltakelse på lik linje som i 2021. 

 

 

Sak 26/22 Møte i forkant av folkemøte i regi av Partum 

 

Tommy informerer om folkemøte 3. november. 



Grendeutvalget diskuterer tanker og holdninger i forbindelse med folkemøtet. 

 

 

Sak 27/22 Strategi for utvidelse av kapasitet på infrastruktur på Ormåsen 

 

Meldt inn av Mikkel: 

1. Forslag til kortsiktig og langsiktig plan for fremgangsmåte 

2. Samtale rundt bordet om temaet 

 

Vedtak: 

1. Grendeutvalget tar strategien opp til jevnlig evaluering. 

 

Eventuelt 

- Tommy har mottatt sak fra 7. trinn. Søknad om midler 

- Grendeutvalget diskuterer hvordan søknader om midler bør håndteres 

o Eksempelvis for allidrett drøftes det om midler kan gå til innkjøp av utstyr, som 

andre kan låne. 

o Om midler kan brukes for å dekke nødvendige kostnader for organisering av 

allidrett, eksempelvis forsikringer og eventuelle kontingenter. 

o Søknad fra skoleklasser kan løses med en regel om tildeling av en fast sum til 

fritt bruk for avslutning for avgangselever, fremfor en stor sum til klassene som 

tilfeldigvis søker om midler. Det er enighet om at det må sendes tilbake en 

rapport til grendeutvalget om hva pengene er brukt på, som en formell 

tilbakemelding. 

o Grendeutvalget bør utarbeide et enkelt søknadsskjema for bidrag, for å lettere 

kunne forholde seg til søknader. 

 

Orienteringer 

 

- Grendeutvalget går gjennom alternativ utregningsmetode for befolkningsgrunnlag på 

Ormåsen 

- Einar og Magnus orienterer om befaring i forbindelse med utbygging, spesielt med 

tanke på oppfølging av ferdigstilling av infrastruktur på boligfelt, før nye boligfelt 

påbegynnes. Det ble overført kommunen en liste med spørsmål tilknyttet dette. 

 

 

 

Godkjent av Tommy Karlsen, leder Ormåsen grendeutvalg 

14.11.2022 


