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Søknad om økonomiske midler til profilering av lokalhistorie og 

kulturminner på Ormåsen  
 

Bakgrunn 

Ormåsen Grendeutvalg er en frivillighetsorganisasjon i Øvre Eiker kommune, der en av våre 

målsetninger er formidling av lokalhistorie og kulturminner på Ormåsen. Det er vårt bidrag til å 

bevare kulturminner for fremtiden, i den forstand at stedene gjøres kjent og at beboere og 

tilreisende får økt kunnskap om stedet der de bor og besøker. Det er mange som benytter Ormåsen 

som rekreasjonsområde for fysisk aktivitet, men det er ikke så mange som tenker det som et 

utfartssted for å bli bedre kjent med lokalhistorien og kulturminnene. Det er derfor viktig for oss at 

informasjon om dette gjøres tilgjengelig – både i form av informasjonsskilt og ved markedsføring på 

internett på grendeutvalgets og kommunens internettsider (www.ormasen.no og www.ovre-

eiker.kommune.no). 

 

Profilering i form av informasjonsskilt 

Informasjonsskilt er planlagt satt opp ved den nyetablerte butikken (Rema 1000) i løpet av 4. kvartal 

2017 og/eller ved den første utfartsparkeringen på toppen av Jungerveien (vedlegg B). Skiltene som 

settes opp er etter samme mal som Øvre Eiker kommune bruker (i samarbeid med Rådhusets 

informasjonssystemer), med både kart, tekst og bilder. Informasjonsskiltene vil være et 

samarbeidsprosjekt mellom flere interessenter, blant annet utbyggere på Ormåsen, Øvre Eiker 

kommune og Øvre Eiker kulturminneråd.  Ormåsen grendeutvalg er allerede i dialog med Eiker 

historielag om hva skiltene bør inneholde av informasjon om vår lokalhistorie og kulturminner på 

Ormåsen. Et annet tiltak som også kan være med på å gjøre stedene for lokalhistorie og kulturminner 

på Ormåsen kjent, er geocaching – en moderne form for skattejakt. Her kombineres fysisk aktivitet, 

lokalhistorie og kulturminner på en slik måte at målet for helgeturen blir både spennende, 

familievennlig og helsefremmende, også for barn og ungdom.  

Se gjerne vedlagte prosjektbeskrivelse for profilering av Ormåsen 2017 (vedlegg A) for ytterligere 

detaljer.  

 



 

Finansering 

Informasjonsskilt som nyttes fra Øvre Eiker kommune har en kostnad pålydende kr 30 000,- pr skilt. 

Dersom det skal settes opp skilt to steder (ved den nyetablerte butikken – Rema 1000 – og ved 

utfartsparkeringen), vil kostnaden være på kr 60 000,-.  

Finansieringen er planlagt fordelt mellom interessentene som følger; 

Gorud eiendomsutvikling AS kr 10 000,- 

Alento AS   kr 10 000,- 

Rema 1000   kr 10 000,- 

Trysilhus   kr 10 000,- 

Øvre Eiker kommune  kr 10 000,- 

Øvre Eiker kulturminneråd kr 10 000,- 

TOTALT    kr 60 000,- 

 

 

Alle bidragsytere vil få sin logo på informasjonsskiltene samt linker til sine respektive nettsteder på 

vår internettside, som viktige samarbeidspartnere til Ormåsen grendeutvalg. 

 

Konklusjon 

Ormåsen Grendeutvalg søker om midler til profilering av lokalhistorie og kulturminner på Ormåsen i 

henhold til vedlagte prosjektbeskrivelse. Vi ville være takknemlig om Øvre Eiker kulturminneråd bidro 

til vårt prosjekt.  

Ta gjerne kontakt hvis spørsmål! 

 

Vennlig hilsen 

 

Grete Thorsby 

Leder  

Ormåsen Grendeutvalg 

 

 

VEDLEGG: 

A – Prosjektbeskrivelse «2017 Profilering av Ormåsen» 

B – Kart for plassering av informasjonsskilt 

 


