
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/1469-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Ås Eldreråd Lille sal i Ås rådhus 04.06.2012 

 
Fra ER-sak: 14/12  Fra kl.: 15.00 
Til ER-sak: 15/12 Til kl.: 17:10 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Georg Distad 
Ina Rangønes Libak (A) 
Espen Fjeld (H) 
 

Møtende medlemmer:  
Inger Ekern 
Reidun Hilmersen 
Arne Ellingsberg (Sp) 
Edvard Olsen 
 

Møtende varamedlemmer:  
Lorentz Chr. Colberg 
Egil Ørbeck (H) 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv, Olaug Talleraas, avdelingsarkitekt 
Greta Elin Løkhaug, konsulent Rita Stensrud – sekretær. 
 

Diverse merknader:  
Rådet valgte Arne Ellingsberg til å signere protokollen. 
 

 
Godkjent 05.06.2012 av fungerende leder Inger Ekern og medlem Arne Ellingsberg. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

ER-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
14/12 12/413 033   
TILTAKSPLAN FOR IDRETTSANLEGG, NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 2013 -2016 
- INNSPILL  
 
15/12 12/413 033   
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2013-2016 - INNSPILL  
 
 
 

REFERATSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 04.06.2012 
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 
 

ORIENTERINGSSAKER I ÅS ELDRERÅD 04.06.2012 

 
1. Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv, Olaug Talleraas, svarte på 

spørsmål om tiltaksplan for trafikksikkerhet, rullering 2012, og tiltaksplan for 
idrettsanlegg og nærmiljøanlegg, rullering 2012. 
 

2. Avdelingsarkitekt Greta Elin Løkhaug orienterte om den planlagte oppgraderingen 
av området i forlengelsen av Skoleveien/Brekkeveien. Tilsvarende skisser som 
var sendt på e-post 01.06.2012, ble delt ut i møtet.  

 
Rådet hadde følgende innspill til den planlagte oppgraderingen  
(punktene er i uprioritert rekkefølge): 

 Underlaget bør ikke være for glatt, slik at det er vanskelig å gå med stokk. 
Dette hensynet bør balanseres opp mot at underlaget ikke blir for ruglete, slik 
at det er vanskelig å bevege seg med rullestol. Rådet håper at begge 
hensynene ivaretas i valg av materialer. 

 Tilstrekkelig med søppelbøtter.  

 I forbindelse med sitteplassene bør det tenkes på steder å sette fra seg 
kaffekopper eller lignende. 

 Det trengs et offentlig toalett. 

 Returpunkt for omkringliggende bebyggelse bør inngå i området, helst med 
beholdere nedgravd i bakken med kun rør og luker synlig. 

 Sett i sammenheng med ovennevnte planer bør man vurdere å flytte 
bussholdeplassen ved stasjonen, for eksempel tvers overfor Rema 1000, 
langs Fv 152. 

 Sett i sammenheng med oppgraderingen bør det ses på en bedre måte å 
komme seg fra vestsiden til østsiden av jernbanen med barnevogner og 
rullestoler etc. Rådet ser behov for en heis ved stasjonsbygget. 
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 Det bør tidlig vurderes mulige navn på miljøgata og navn på eventuelle plasser 
i nærheten.  

 Kommunen kan med fordel koble inn menneskelige ressurser fra 
frivilligsentralen og Bjørnebekk for å bidra til vedlikehold av miljøgata. 

 
Oppfølging: Innspillene sendes til avdelingsarkitekt Greta Elin Løkhaug. 

 
 
 

EVENTUELT I ÅS ELDRERÅD 04.06.2012 

 
1. Eldredagen: Inger Ekern har vært i kontakt med Ås seniorkor. Både dirigenten og 

lederen av koret har bekreftet at de ønsker og har anledning til å synge på 
eldredagen 1. oktober 2012. 
 

2. Eldrerådet ønsker at det lages et eget punkt i innholdsfortegnelsen i kommunens 
årsmelding om Ås eldreråd. Meningen med avsnittet er en synliggjøring av 
eldrerådets arbeid i det foregående året, for eksempel i form av et sammendrag 
av eldrerådets årsmelding.  

 
Oppfølging: Oppfordringen sendes rådmannen. 

 
3. Eldrerådet ønsker at det lages en oversikt over hva som finnes av muligheter for 

eldre til fysisk aktivitet i kommunen (både offentlig og privat). Oversikten kan 
inneholde: 

 Trenings- og fysioterapitilbud. 

 Aktiviteter på Moer 

 I denne forbindelse ble det tatt opp at “Aktiv på dagtid” burde være for de over 
60 år også.  Eller at det dannes et liknende tilbud for de over 60. Dette kan 
med fordel knyttes opp mot den planlagte frisklivssentralen. 

  Et annet innspill er tanken om trening på blå resept - at leger kunne gi resept 
på trening ved treningssentre. 

 
Oppfølging: Rådet følger opp hvordan en slik oversikt kan lages. 

 
 



 Side 4 av 5 

 

ER-sak 14/12  

TILTAKSPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG NÆRMILJØANLEGG 2013 -2016 - 

INNSPILL  
 

Leders innstilling: 
Ås eldreråd har følgende innspill til saksfremlegg om tiltaksplan for idrettsanlegg og 
nærmiljøanlegg 2013-2016: 
 
 

Ås eldreråds behandling 04.06.2012: 
Rådet drøftet seg frem til følgende punkter: 

1. Det bør lages et rekreasjonsområde tilpasset eldre, for eksempel i 
Ekornskogen. Dette kan være i form av en gangvei/turvei. 

2. Det bør satses på frisklivssentralen som et samlingspunkt, der eldre blant 
annet kan få muligheter for å drive med idrett og annen aktivitet.  

 

Votering: 
De foreslåtte punktene ble enstemmig vedtatt. 

 

Ås eldreråds innspill 04.06.2012: 
Ås eldreråd har følgende innspill til saksfremlegg om tiltaksplan for idrettsanlegg og 
nærmiljøanlegg 2013-2016 (uprioritert rekkefølge): 

1. Det bør lages et rekreasjonsområde tilpasset eldre, for eksempel i 
Ekornskogen. Dette kan være i form av en gangvei/turvei. 

2. Det bør satses på frisklivssentralen som et samlingspunkt, der eldre blant 
annet kan få muligheter for å drive med idrett og annen aktivitet.  

 
 
  

ER-sak 15/12  

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2013-2016 - INNSPILL  
 

Leders innstilling: 
Ås eldreråds har følgende innspill til saksfremlegg om tiltaksplan for trafikksikkerhet: 
 
 
 

Ås eldreråds behandling 04.06.2012: 
Rådet drøftet seg frem til følgende punkter: 

1. Det trengs et gangfelt som krysser Moerveien ved NAV. 
2. Fotgjengerfelt bør prinsipielt lages som en fartshump.  
3. Det trengs lysregulering ved Rustad skole.  
4. Korsegården: Det er uoversiktlig der man kommer ned fra bussholdeplassen i 

sørgående retning og skal gå gjennom undergangen. Og syklister kommer her 
i høy hastighet. En mulig løsning er et speil i undergangen. 

5. Det trengs en bedre løsning for fotgjengere i Meierikrysset. 
6. Ved brua over Fv 152 ned mot Rådhusplassen kommer syklister ned en bakke 

og har ofte stor fart. Det bør settes opp et speil som gir bedre oversikt for 
fotgjengere. 
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7. Det mangler fortau langs Brekkeveien fra undergangen ved Europris, i retning 
Mega. Her kan det oppstå trafikkfarlige situasjoner, fordi folk tar seg opp til 
veien fra undergangen uten at det er tilrettelagt for det.  

 

Votering: 
De foreslåtte punktene ble enstemmig vedtatt. 

 

Ås eldreråds innspill 04.06.2012: 
Ås eldreråd har følgende innspill til saksfremlegg om tiltaksplan for trafikksikkerhet: 

1. Det trengs et gangfelt som krysser Moerveien ved NAV. 
2. Fotgjengerfelt bør prinsipielt lages som en fartshump.  
3. Det trengs lysregulering ved Rustad skole.  
4. Korsegården: Det er uoversiktlig der man kommer ned fra bussholdeplassen i 

sørgående retning og skal gå gjennom undergangen. Og syklister kommer her 
i høy hastighet. En mulig løsning er et speil i undergangen. 

5. Det trengs en bedre løsning for fotgjengere i Meierikrysset. 
6. Ved brua over Fv 152 ned mot Rådhusplassen kommer syklister ned en bakke 

og har ofte stor fart. Det bør settes opp et speil som gir bedre oversikt for 
fotgjengere. 

7. Det mangler fortau langs Brekkeveien fra undergangen ved Europris, i retning 
Mega. Her kan det oppstå trafikkfarlige situasjoner, fordi folk tar seg opp til 
veien fra undergangen uten at det er tilrettelagt for det.  
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