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Høring - Boligpolitisk plan for Ås kommune
Vedlagt forslag til Boligpolitisk plan for Ås kommunen som nå sendes på høring.
Høringsfrist er onsdag 12.juni 2019.
Boligpolitisk plan for Ås kommune er et verktøy for å møte befolkningsveksten i Ås.
Kommunen må ha en aktiv boligpolitikk for at det bygges nok boliger på riktig sted, at
det bygges varierte boliger som møter ulike behov og at bomiljøet blir mangfoldig og
inviterer til aktivitet, fellesskap og deltakelse.
Den boligpolitiske planen skal vise hvordan kommunen sammen med aktørene i
boligmarkedet, ivaretar boligbehovene til mennesker i ulike livssituasjoner. Dette ses
i sammenheng med at det legges til rette for en fortettet tettstedutvikling som bl.a.
bidrar til at ambisjonene om nullvekst i persontransport nås.
Det er første gang kommunen lager en slik helhetlig boligpolitisk plan. Planen
inneholder forslag til målgrupper, mål og strategier for det boligpolitiske arbeidet. Den
gir også en oversikt over aktuelle virkemidler kommunen bruker og kan bruke, samt
en tiltaksdel.
Høringsinnspill
 Forslag til plan ligger vedlagt.
 Høringsinnspill gis her:
https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=1303&externalId=0214&languag
eCode=nb
 Hvis du har behov for utskrift av høringsdokumenter og vedlegg, kan du få det
på Servicetorget på Rådhuset i Ås, Skoleveien 1.
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Er det andre du mener som bør få denne planen på høring, eller har du spørsmål,
send en melding om det til Solveig Viste, solveig.viste@as.kommune.no

Med hilsen

Ellen Grepperud
Virksomhetsleder Samfunnsutvikling

Solveig Viste
Rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Vedlegg:
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Mottakere:
 Politiske partier i Ås
 Ungdomsrådet, Ås kommune
 Eldrerådet, Ås kommune
 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, Ås kommune
 Studentsamskipnaden i Ås
 De eldres boligspareklubb
 Leieboerforeningen
 Mental helse Akershus
 Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Follo
 USBL Akershus/Ski
 Representanter for eiendomsutviklere
 Regionale sektormyndigheter ved Fylkesmannen i Oslo og Viken
 Vestby kommune
 Frogn kommune
 Ski kommune
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