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--  HHvvoorrffoorr  eerr  ddeett  vviikkttiigg
ffoorr  ddeegg  åå  mmaarrkkeerree  kkvviinn--
nneeddaaggeenn  88..  mmaarrss??

Morten Grønvold:
– Jeg tror det er en fordel for
alle dersom kvinner og menn
blir mer likestilt. Makt og
underordningsforhold virker
korrumperende i samfunnet.
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Live Johannessen:
– Vi har kommet langt i Norge
i forhold til likestilling og kvin-
nepolitikk, men utfordringen
er større i andre land. Solida-
ritet med kvinner i verden er
derfor et viktig stikkord.

UKEVÆRET

DEBATT

REFERAT

FIRE I FARTA

wwwwww..aaaassaavviiss..nnoo

Gunvor Sandvold:
– Jeg er her gjennom jobben
ved Follo krisesenter. Selv gikk
jeg under parolen “Frihet til å
velge”. Dette må vi fortsette å
kjempe for framover.

Mohtaram-Noroz Karati:
– Det er viktig at vi viser oss
fram på en dag som dette, og
er med på å kjempe for kvin-
ners rettigheter verden over.

ÅS I GAMLE DAGER

La oss gjøre 
Fjellveien bra!
Som politikere skal vi lytte når
vi får råd fra innbyggerne, og vi
skal lytte ekstra godt når vi får
kritiske innvendinger. Men vi
skal gjøre en ting til: Vi skal ta
hensyn til de som har andre be-
hov en det store flertallet og som
ikke selv kan ta ordet i det of-
fentlige rom eller han andre til å
gjøre det for seg.
Og uansett hvem som gir råd
om hva, har vi politikere et selv-
stendig ansvar for å gjøre helhet-
lige vurderinger og ta beslut-
ninger.
Det er det som har skjedd i Ås
kommune i saken om Fjellveien.
Flertallet i kommunestyret – SV,
Ap, KrF, Frp og deler av Venstre
- valgte å ta ansvar for de som
har redusert boevne og for de
som om kort tid vil trenge en
kommunal bolig. Men vi gjorde
en ting til: Vi lyttet til de som har
innvendinger, og vi vedtok der-
for at det skal gjennomføres en
informasjons- og medvirknings-
prosess overfor berørte interes-
ser og naboer. Fra nå har alle
som er opptatt av denne saken
mulighet til å spille på lag for å
oppnå et best mulig resultat. 
Saken om Fjellveien handler
ikke om hva som skal skje med
tomta eller husene som står der i
dag, slik at det har blitt hevdet.
Saken handler om at kommu-
nen har ansvar for mennesker
som trenger bolig. Det har aller-

ede tatt for lang tid å skaffe slike
boliger, og per i dag har ingen
funnet alternativer til Fjellveien.
Vi kan utsette å utbedre en vei,
men vi kan ikke utsette å gi
mennesker en bolig. 
Det har blitt framstilt som om
Fjellveien skal bli et tilholdssted
for rusmisbrukere. Det er ikke
riktig. Det har også blitt framstilt
som om ulike grupper skal blan-
des sammen. Det er heller ikke
helt riktig. 
Det første først. Personer som
sliter med rus, er også mennes-
ker. Samfunnet rundt oss består
av både rusfrie og rusavhengige,
side om side. Det blir eventuelt
ikke noe nytt for Fjellveiens ved-
kommende. Kartleggingen det
er referert til i sakspapirene før
kommunestyret fattet sitt ved-
tak, viser at Ås i løpet av kort tid
vil ha ansvar for så mange som
24 personer som trenger bolig.
Av disse er det bare 4-5 som har
meget lav boevne og rusproble-
mer. 
Og for det andre: De som aller-
ede har fordelt boligene til ulike
grupper, har kommet lenger enn
de som vil få ansvaret for det har
gjort. Det er nå den reelle plan-
leggingen starter.
Arbeiderpartiets utgangspunkt
er at vi skal legge til rette for
både de som allerede bor i et
område og de som skal flytte til
et område. Vi erkjenner at
mangfoldet i befolkningen ska-
per både muligheter og utfor-
dringer, og i noen situasjoner
usikkerhet. Sunn skepsis og be-
grunnende innvendinger er rik-

tig, og historien til Fjellveien er
ikke bra. Men når vi har valgt å
gå for en løsning hvor vi vil ta i
bruk dette området på en ny
måte, er det med en klar ambi-
sjon om at Fjellveien skal bli et
positivt tilbud for de som skal bo
der, og en god nabo for de som
bor i nærområdet. Derfor er vi
også opptatt av at det gjennom-
føres en god informasjons- og
medvirkningsprosess overfor
berørte interesser og naboer. Og
det er det vi nå inviterer til. 

Tommy Skar, Arbeiderpartiet

Dårlig 
overskrift
Som leser av Ås Avis må jeg si at
jeg reagerer kraftig på overskrif-
ten i artikkelen fra Hovedlands-
rennet på ski. Jeg har ingen til-
knytning til de innvolverte aktø-
rer, men følger ski og øvrig idrett
i Ås svært tett. 
Når Ås Avis presterer å sette
inn overskriften "Ingen topplas-
seringer i NM" viser det at jour-
nalisten enten ikke har peiling
på langrenn, eller har vært fra-
værende i gjerningsøyeblikket.
Innholdet i artikkelen er mer ny-
ansert og greit, men overskriften
er en skandale. !!   
Det er minst 30 år siden noen
Ås utøver har prestert en like
bra plassering som det Ane
Blomseth oppnådde i år. 4 plass
i NM for 15 åringer i norges tøf-

feste idrett å hevde seg i er ikke
minder enn imponerende. I til-
legg gikk hun en svært sterk
etappe på stafetten. Og i stafet-
ten var Vegard Antonsen på vin-
nerlaget til Akershus. Det tror
jeg aldri har skjedd tidligere med
en Ås løper. Dette må kunne
kalles en topp plassering.
Det er utrolig mange som satser
hardt på ski i Norge, og at Ås har
fått fram utøvere som hevder seg
helt oppe i kampen om medaljer
er imponerende. Dette er san-
synligvis de beste prestasjonene
noen Ås utøver kommer til å le-
vere i 2010, om vi ser bort fra et
par orieteringsløpere som er på
samme nivå. 
Her oppfordrer jeg Ås Avis til å
gå i seg selv. Dette var ikke over-
skrift dere kan være stolte av. Og
det framstiller gode utøvere og
topp prestasjoner i et feilaktig og
dårlig bilde. Jeg forventer at det-
te ikke gjentar seg, og at dere
faktisk bruker litt tid og energi
på å få fram gode sammenheng-
er og helhet i det dere presente-
rer.

Bjørn Håvard Evjen

Vi er enig i at overskriften var
uheldig og vi beklager dette. Ar-
tikkelen er lagt ut på internett
med en riktigere overskrift her:
http://www.aasavis.no/sport/
(red.)

UTLÅNT FRA ÅS KOMMUNES LOKALHISTORISKE ARKIV, 0214-
117-003, ÅRSTALL: 1930.

Fire barn og en sparkstøtting, vinteren 1930. Fra venstre: Vesla Eriksen,
Leif Eriksen, Per Kjeldalen og Åse Kjeldalen. Fotografiet er sannsynligvis
tatt ved Thorvald Eriksens hjulmakerverksted litt syd for dagens REMA.
Verkstedet ble avløst av Brødrene Eriksens kolonialforretning, som ble
drevet fram til 1984, da den ble nedlagt på grunn av ombyggingen av
riksvei 152. Saga på Dysterjordet i bakgrunnen het Ingiersaga. 

Møte i Ås pensjonistforening
ble holdt torsdag 25. februar
med 35 frammøtte medlem-
mer til stede.  Etter at leder
hadde ønsket velkommen, ble
møtet innledet med ett mi-
nutts stillhet til minne om
medlemmer som var gått bort
det siste året. 
Det var ingen merknader til
innkalling og sakliste, og le-
der Jorunn Nordli ble valgt til
ordstyrer og Halldis Sandsda-
len til sekretær.  Kristian A.
Pedersen og Ove Kollsgård
ble valgt til å underskrive pro-
tokollen.  Årsmelding og
regnskap for 2009 ble lest opp
og godkjent; det samme ble
budsjettet for 2010.  Det var
ikke foreslått kontingentøk-
ning for 2011.
Valget fikk følgende resul-
tat:   leder Georg Distad, nest-
leder Ole Jerven, sekretær Jon
Dietrichson, kasserer Reidun
Hilmersen, styremedlemmer
Brita Edland, Judith Wetterlin
og Leif Larsen var ikke på
valg i år. Varamedlemmer Leif
Robert Hansen, Egil Ørbeck
og Lorentz C. Colberg.  Per
Eivind Killingmo og Kristian
A. Pedersen ble gjenvalgt som
revisorer med Bjørn O. Jo-
hansen som varamann.  Kjøk-
kenkomiteen består til 2011
av Evelyn Christoffersen, Ali-
se Lundgård, Anna Aasen,

Astrid Stensrud og Astrid
Kohmann.  Magne Øverås ble
gjenvalgt som formann i valg-
komiteen med Jorunn Nordli
og Magne Brun som medlem-
mer. 
Det var innkommet ett for-
slag til årsmøtet.  Arne El-
lingsberg foreslo at spørsmå-
let om oppretting av en eldre-
kontakt i Ås skulle tas opp
med kommunen.  Antall eldre
er økende og behovet for en
slik kontakt er stort.  Det ble
vedtatt at styret skulle bes om
å arbeide aktivt for å få i stand
en slik ordning.
Etter kaffepausen orienterte
Arne Haagensen om arbeidet
med rehabiliteringen av Råd-
huset med særlig tanke på
møteplasser for eldre.  En reg-
ner med at arbeidet vil starte i
april og forhåpentlig være fer-
dig i løpet av oktober.  Men
noen bedring med hensyn til
rommeligere og mer egnede
lokaler for Eldresenteret lig-
ger etter det vi forstod, ikke i
kortene.  
De avtroppende styremed-
lemmene Jorunn Nordli og
Halldis Sandsdalen, og Einar
og Aslaug Berg og Astrid
Nordseth fra Kjøkkenkomite-
en, ble takket for innsatsen og
fikk overrakt vin og blomster.

Sekretæren

Ås pensjonistforening


