Årsmøte i Ormåsen Grendeutvalg 2018
Mediateket, Ormåsen skole 7. mars 2018

Fungerende styre var representert med følgende:
- Grete Thorsby, Finn-Martin Paulsen, Tommy Karlsen, Joakim Solum, Anders Kjøll og Silje
Lysaker Smeby
Fravær:
-

Rune Fredriksen, Per Gunnar Kristoffersen, Garth Sulc og Dag Svartskuren

Kommunen var representert med Morten Lauvbu og rådmann Trude Andresen. Rådmannen innledet
årsmøte hvor hun orienterte om Øvre Eiker sine hovedstrategier for perioden 2018-21 med fokus på
tverrfaglig samarbeid, barn og unges oppvekstsvilkår, hjemmebaserte tiltak, stedsutvikling,
medvirkningspolitikk, lederutvikling, tilskuddspolitikk og innovasjonsstrategier. Hun poengterte også
hvor imponert hun er over Ormåsen grendeutvalg og hva utvalget har fått til for Ormåsen innenfor
stedsutvikling, utenforskap og folkehelse. Du kan lese hele briefen på www.ormasen.no, der den er
publisert sammen med protokoll fra årsmøtet 2018.

1. Konstituering
a. Godkjenning av innkalling og saksliste (vedlegg 1)
b. Valg av
i. Ordstyrer – styrets forslag til Grete Thorsby ble enstemmig valgt.
ii. Referent – styrets forslag til Silje Lysaker Smeby ble enstemmig valgt.
iii. Medlemmer til å undertegne protokollen – Tommy Karlsen og Joakim Solum
ble enstemmig valgt.

2. Årsberetning 2017
Det er fra styret laget en årsberetning (vedlegg 2) over de 35 sakene som er behandlet i
perioden april 2017 – februar 2018. Dette ble delt ut til de fremmøtte. Det ble redegjort
spesielt for noen av de viktigste sakene, der utfyllende informasjon er gitt nedenfor i tillegg
til det som står i årsberetningen:
Sak 07/15 (inkl sak 07/17) Veisituasjonen på Ormåsen(v/Grete Thorsby)
Ormåsen grendeutvalg har hatt god dialog med Øvre Eiker kommune rundt
trafikksikkerhetstiltak på Ormåsen, da dette har vært en svært viktig sak for
grendeutvalget. I samarbeid med kommunen har det blitt utviklet en skiltplan. De

fleste av skiltene er oppe, men det vil bli satt opp flere skilt i løpet av våren 2018.
Blant annet vil det komme opp skilt foran Flerbrukshallen om at parkeringsplassen på
dagtid er forbeholdt foreldre med barn på småbarnsavdelingen i barnehagen.
Grendeutvalget påpeker at handicapskiltet som er satt opp foran flerbrukshallen må
hensynstas. Det vil bli merket opp ny fotgjengerovergang mellom Rema 1000 og
skolen. Skilt vil også komme opp i forbindelse med dette.
Ormåsen grendeutvalg har utarbeidet en kjøre- og parkeringsplan ved Ormåsen
skole, da det har vært store utfordringer knyttet til kjøremønsteret ved spesielt «kiss
and ride»- sonen. Kjøre- og parkeringsplanen har blitt distribuert ut i kvartalsnytt, og
har bedret forståelsen noe for det nye kjøre- og parkeringsmønsteret ved skolen. 24.
august 2017 var det offisiell åpning av det nye kjøre- og parkeringsmønsteret ved
skolen.
Det har blitt foretatt fartsmålinger i Ormåsenbakken og på feltet. Ormåsen
grendeutvalg oppfordrer alle til å følge fartsgrensene. Det har også vært distribuert
ut informasjon i kvartalsnytt med oppfordring til overholdelse av skiltregler. Det
minnes om at høyreregelen gjelder på hele feltet.
Det har vært utfordringer knyttet til noen hekker som har vokst seg store og hindret
sikt ut på veiene. Viktig at disse vedlikeholdes og holdes innenfor tillatte rammer.
Ormåsen grendeutvalg vil fortsette å ha fokus på trafikksikkerhet også i 2018, med
spesielt oppmerksomhet knyttet på holdnings- og informasjonskampanjer.
Øvre Eiker kommune vil i løpet av 2018 jobbe for å bli sertifisert som en trafikksikker
kommune. Kommunen har nylig hatt oppstartsmøte med fylkeskommunen og «Trygg
Trafikk» i forbindelse med dette arbeidet. Alle sentrale deler i kommunen vil bli
involvert i dette arbeidet fremover. En viktig del av arbeidet er kommunikasjon og
holdningsrettet arbeid rette mot blant annet skoler, barnehager og grendeutvalg.
Sak 08/15
Lekeplasser (v/ Grete Thorsby)
Lekeplassene på Ormåsen som er regulert felles privat i henhold til
reguleringsplanen, er planlagt overført fra Eiker Eiendomsutvikling AS (EEU) til de
som sogner til lekeplassen. Totalt gjelder dette 11 lekeplasser på Ormåsen. Ormåsen
grendeutvalg har vært på befaring på alle 11 lekeplassene. Det har blitt tatt bilder og
utarbeidet en rapport som er fremlagt for kommunen med informasjon vedrørende
den enkelte lekeplass. Ormåsen grendeutvalg har avholdt et møte med beboere om
innspill for videre strategi knyttet til den enkelte lekeplass. På bakgrunn av dette har
Ormåsen grendeutvalg gitt sin anbefaling til kommunen om hvilke lekeplasser som
bør prioriteres og oppgraderes, hvilke som bør ryddes, planeres og gjøres om til felles
grøntareal/naturområde, samt hvilke lekeplasser som beholdes slik er i dag som
felles grøntareal/naturområde. Dert er viktig at beboere som sogner til den enkelte
lekeplass tar ansvar for området og holder den vedlike.
Øvre Eiker kommune har satt av om lag 1 MNOK til oppgradering av lekeplasser på
Ormåsen i løpet av 2018. Leder for vei og park i Øvre Eiker kommune, Marit Nyhus,
er svært fornøyd med rapporten som er utarbeidet av Ormåsen grendeutvalg.
Forslag fra beboere om det settes opp skilt på lekeplasser som skal gjøres om til
felles grøntareal/naturområde om «søppeltømming forbudt».

Sak 17/15
Regulering/utbygging av B6 og B7
I dag er det ca 600 boenheter på Ormåsen. Utbyggingen av B6 og B7 vil medføre en
vekst på ca 200 nye boenheter. Trysilhus er allerede godt etablert og første
byggetrinn er nesten utsolgt. Flere av boenhetene til Trysilhus vil bli innflytningsklare
i løpet av 2018.
Trysilhus har støttet Ormåsen grendeutvalg med 76 000 NOK til nærmiljøtiltak, noe
som er et svært viktig bidrag til videre utvikling av tilbud for beboerne på Ormåsen.
Sak 04/16
Ormåsen aktivitetspark - Kunstgressbane (v/ Finn Martin Paulsen)
Det ble 21.juli 2017 vedtatt i kommunestyret å etablere en 9’er kunstgressbane på
Ormåsen. Denne vil bli lokalisert på venstre side av myra bak skolen. Plasseringen er
foretatt i samråd med Eiker ski og Eiker orienteringslag, samt at skolens fremtidige
utbyggingsplaner er hensynstatt. Anbudsgrunnlaget for utbygging av banen er nå
ferdigstilt. Tilgangen til masser fra utbyggingen av B6 og B7 er vesentlig for
fremdriften for etablering av fotballbanen. Ferdigstillelse av banen vil skje enten i
løpet av 2018 eller senest i løpet av 2019. Dette vil bli en ny og sentral aktivitetsarena
for barn og unge.
Sak 05/16
Ormåsen aktivitetspark - Frisbeegolfbane (v/ Grete Thorsby)
Frisbeegolfbanen har vært midlertidig stengt i 2017 av sikkerhetsmessige årsaker på
grunn av utbyggingen av NFO-bygget, som er plassert der hvor det tidligere var
utkastposter. Utkastpostene må derfor flyttes og nytt banekart må utarbeides. Øvre
Eiker kommune finansierer flyttingen av postene. Ormåsen grendeutvalg oppfordrer
til felles innsats og dugnad for planlegging av ny bane og selve flyttingen. I tillegg vil
Øvre Eiker kommune og aktive utøvere bli involvert i arbeidet.
Sak 06/16
Profilering av Ormåsen – stedet i det grønne (v/ Grete Thorsby)
I dag står det et godt gjemt informasjonsskilt på den gamle busslommen på høyre
side av veien rett ved innkjøringen til skole og barnehage. Grendeutvalget ønsker å
sette opp et nytt informasjonsskilt, hvor kommunens avtale om informasjonsskilt vil
bli benyttet. Det planlegges å bli satt opp i løpet av våren 2018. Informasjon som skal
fremkomme av skiltet vil blant annet omhandle:
 Rekreasjon og helse
o Ormåsen aktivitetspark
o Skiarena
o Bademuligheter
o Fisking
 Kulturarv og historie
 Skikk og bruk i skog og mark
 Sponsorer
o Blant annet har Ormåsen Utbygging AS, Øvre Eiker kulturminneråd
og Rema 1000 bidratt med økonomiske midler for finansiering av
skiltet.

Sak 16/16
Ormåsen ungdomsklubb (v/Joakim Solum)
Ormåsen ungsdomsklubb er underlagt Ormåsen grendeutvalg. Ungdomsklubben har
ingen egne vedtekter, men det er utarbeidet en egen serviceerklæring for driften av
klubben.
Ormåsen ungdomsklubb er et aktivitetstilbud for ungdom fra 7. til 10. trinn, og
arrangeres annen hver fredag i oddetallsuker. Ungdomsklubben holder til i
Bomberommet i Flerbrukshallen.
Primusmotorer for driften av ungdomsklubben er Stian Nordby Svendsen og Alf
Stephan Skyba. Det er til sammen 60 til 90 ungdommer som kommer til klubben hver
gang, noe som er meget bra. Det kommer også ungdom fra andre steder enn
Ormåsen, blant annet Darbu, Vestfossen og Hokksund. På grunn av det store
oppmøte er ungdomsklubben avhengig av en del frivillige voksne som kan delta på
klubbkveldene. Det har vært et stort problem å få tak i nok voksne til å stille på
dugnad, noe som har medført at ungdomsklubben har hatt behov for å holde stengt
to kvelder. Minimum må det være seks voksne til stede for at ungdomsklubben kan
holde åpent. Det oppfordres til å stille som dugnadshjelp!
Ormåsen ungdomsklubb arrangerer flere temakvelder i løpet av året. Blant annet vil
det 16. mars 2018 arrangeres temakveld om rus. Her vil det være gratis inngang for
voksne.
Sak 18/16
Bålhytte ved grusbanen (v/ Joakim Solum)
Søndag 4. mars 2018 var det offisiell opning av bålhytta ved grusbanen i nordre del
av Ormåsen. Om lag 170 mennesker kom for å gå på skøyter og varme seg i bålhytta.
Medlemmer frå Ormåsen grendeutvalg serverte gratis pølser, saft og kaffe til alle
frammøtte. I tillegg ble det arrangert konkurranser for barna. Ormåsen grendeutvalg
retter en stor takk til alle frivillige som bidro med gjennomføring av aktivitetene!
Bålhytta ble med god dugnadsinnsats satt opp i november 2017. I forkant av dette
hadde grendeutvalget god dialog med de nærmeste beboerne i forhold til plassering
av hytta. Rett etter at bålhytta ble satt opp ble det utført hærverk på hytta. Dette har
blitt forsøkt utbedret av medlemmer fra Ormåsen grendeutvalg. I forbindelse med
hærverket har det blitt utarbeidet hytteregler for bruken av bålhytta. Disse er
tilgjengelige på veggen inne i hytta. Bålhytta har vært mye i bruk i løpet av vinteren,
og vi ser at den er en viktig sosial arena for beboerne på Ormåsen. Grendeutvalget
oppfordrer alle til å ta godt vare på hytta fremover!
I løpet av våren 2018 vil det bli satt opp en redskapsbod i tilknytning til bålhytta. I
den forbindelse inviteres det til dugnad for oppsett av bod, beising av bålhytta og
legging av gulv i bålhytta.
Sak 25/16
Bygdekino på Ormåsen (v/ Grete Thorsby)
Bygdekinoen på Ormåsen har frem til 2017 vært driftet av 5. trinn ved Ormåsen
skole, men disse trakk seg da ut av denne avtalen. I november 2017 bortfalt også
tilskuddet som har vært gitt fra Øvre Eiker kommune i forbindelse med driften. Dette
medførte at tilbudet er midlertid opphørt i mangel på noen som kan drifte
Bygdekinoen videre.

Ormåsen grendeutvalg har utført en enkel spørreundersøkelse om hvorvidt
Ormåsens befolkning ønsker et driftstilbud fra Bygdekinoen, og også om hvorvidt de
er villige til å stille som dugnadshjelp for å drifte Bygdekinoen. Resultatet fra
spørreundersøkelsen var at beboerne på Ormåsen ønsker videre drift av
Bygdekinoen, spesielt småbarnsfilmene. De fleste av de som svarte på
spørreundersøkelsen var også villige til å stille som dugnadshjelp for å kunne drifte
Bygdekinoen videre.
Ormåsen grendeutvalg sjekker ut nærmere i forhold til finansieringen av
Bygdekinoen. For at Bygdekinoen skal kunne driftes videre er det helt avhengig av at
beboere stiller opp på dugnad i forbindelse med oppsett av forestillinger.
Sak 02/17
Skøytepingviner til skøytebanen (v/ Tommy Karlsen)
Ormåsen grendeutvalg har kjøpt inn fire skøytepingviner og en isskrape. Alle
pingvinene og isskrapen er sponset av lokale firmaer, og deres logoer er godt synlige.
Pingvinene er tilgjengelig for utlån for beboere på Ormåsen. To av pingvinene er
tilgjengelige i barnehagen, mens de to andre er tilgjengelige for utlån fra
utvalgsmedlemmer. Utlånsreglement fremkommer på www.ormasen.no, men vil
også bli gjort tilgjengelig i den nye bålhytta.
Redskapsboden som skal settes opp i forbindelse med bålhytta ved grusbanen (ref
sak 18/16), er planlagt brukt til oppbevaring av pingviner og isskrape.
Sak 07/17
Ormåsen aktivitetspark – Tuftepark (v/ Finn Martin Paulsen)
Ormåsen grendeutvalg søkte høsten 2017 Sparebankstiftelsen om økonomiske
midler til utbygging av en utendørs treningspark (Tuftepark). Rett for jula 2017 fikk
grendeutvalget positivt tilsagn på søknaden pålydende kr 245 000,-. I tillegg er det i
samråd med kommunen søkt om spillemidler til finansiering av treningsparken. Mest
sannsynlig vil vi få tilsagn om dette, men uklart om dette bli i 2018 eller i 2019.
Dersom tilsagnet blir gitt i 2019 er det mulig å søke om forskuttering av midlene.
Årsberetningen ble godkjent.

3. Årsregnskap
Regnskapet for 2017/18 ble gjennomgått (vedlegg 3). Papirkopier var også gjort tilgjengelig
for fremmøtte til årsmøtet. Ormåsen Grendeutvalg har i 2017/18 hatt høyere inntekter enn
kostnader. Årsregnskapet viser et overskudd på kr 6 755,68. Overskuddet sammenliknet med
forrige arbeidsår er sterkt redusert, men dette skyldes i hovedsak utgifter tilknyttet bygging
av bålhytte på grusbanen i Ormåsen nordre. Det gjøres forøvrig oppmerksom på at Ormåsen
grendeutvalg har mottatt økt tilskudd fra Øvre Eiker kommune (kr 10 000,- mer enn i 2017)
og sponsormidler pålydende kr 42 500,- fra private bedrifter til pågående prosjekter.
Egenkapitalen per 28.02.18 er på kr 137 024,92,-.
Årsregnskapet ble godkjent.

4. Handlingsplan
Forslaget for handlingsplan for neste arbeidsår (2018) ble gjennomgått (vedlegg 4).
Forslag til handlingsplan ble godkjent.

5. Forslag til vedtektsendringer
Styret i Ormåsen grendeutvalg presenterte forslag til vedtektsendringer som følger,
Endringene fremgår i uthevet skrift;
§ 2.2 Ormåsen Grendeutvalg skal bestå av åtte til ti (8-10) medlemmer. Utvalget
bør representere størst mulig bredde blant innbyggerne i Ormåsen. Utvalget
konstituerer seg selv, og velger leder, nestleder, kasserer og sekretær.
2.3 Medlemmene velges hvert år. For å sikre kontinuitet skal det hvert annet år
velges henholdsvis fire til fem (4-5) medlemmer.
Forslag til vedtektsendringer ble godkjent.

6. Eventuelt
- Det ble satt fokus på frivillighet, hvor grendeutvalget anmoder alle med interesse for
dette og andre prosjekter tar kontakt om de ønsker å bidra til arbeidet, uavhengig av om
man er en del av utvalget eller ikke.
- Kommunens representant i Ormåsen Grendeutvalg, Morten Lauvbu, hedres med
blomster for sin innsats og fokus. Han nevner også grendeutvalgets arbeid som meget
positivt, for hvordan vi sammen skaper.
7. Valg
Valg ble foretatt etter vedtektenes § 2. Det var behov for seks – 6 – nye medlemmer i
Ormåsen Grendeutvalg for arbeidsåret 2018/19.
To meldte seg for verv i utvalget;
- ANDERSEN, Karianne Nyberg
- DAHL, Ellen
I tillegg meldte fire av nåværende medlemmer seg for gjenvalg;
- KARLSEN, Tommy
- PAULSEN, Finn-Martin
- SOLUM, Joakim
- THORSBY, Grete

Referent for årsmøtet 2018, Silje Lysaker Smeby

--------------------------------------------------

-------------------------------------------------------

Joakim Solum

Tommy Karlsen

VEDLEGG:
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

Innkalling og saksliste for årsmøte 2018
Årsberetning 2017/18
Regnskap for 2017/18
Handlingsplan for Ormåsen Grendeutvalg 2018

