
 

ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Ås Eldreråd Moer sykehjem, 1.etg.  22.03.2011 
 møterom 1-2  
 
Fra ER-sak:  7/11 Fra kl.: 10.00 
Til ER-sak: 7/11 Til kl.: 11.45 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Inger Sandfeld 
 
Møtende medlemmer:  
Leif Sundheim- leder  
Ragnhild Lund – nestleder 
Per Eivind Killingmo 
Gunnar Kvande-Pettersen 
Bjørg Texmo 
Inger Ekern 
  
Møtende varamedlemmer:  
Trygve Roll-Hansen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Ocean Marambanyika - Sekretær 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 22.03.2011 av leder  og nestleder  
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 

 Leif Sundheim Ragnhild Lund 
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SAKSLISTE 
 

Orientering: “Kretsløp Follo” 
Teknisk avdelingen skal orientere eldreråd om ”Kretsløp Follo” på neste møte den 
03.05.2011.  
 
ER - sak Saksnr. Arkivkode 
Tittel 
 
7/11 09/253 614 & 70  
RULLESTOLRAMPE VED KROER KIRKE - HØRINGSUTTALELSE - NY 
VURDERING ETTER ANMODNING FRA RIKSANTIKVAREN 2. GANGS 
BEHANDLING 
 
 
Referatsaker til Ås eldreråd 22.03.2011 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
 
Orienteringssak: Eldredagen  
Eldredagen er på lørdag 1. oktober 2011. Ås eldreråd skal ha arrangementet på 
dagtid kl.13.00 slik at mange folk kan ha mulighet til å delta i markeringen.   
Leif Sundheim, Trygve Roll-Hansen og Inger Ekern ble valgt til komiteen for 
eldredagen 2011.  
 
Eldrepolitisk program for Ås kommune 2011-2015 
Program ble tatt til orientering 
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ER-sak 7/11  
RULLESTOLRAMPE VED KROER KIRKE - HØRINGSUTTALELSE - NY 
VURDERING ETTER ANMODNING FRA RIKSANTIKVAREN 2. GANGS 
BEHANDLING 
 
 
Saken legges frem for ny behandling i Kommunalt råd for funksjonshemmede 
i tråd med rådets vedtak 15.02.2011 da kirkevergens svar foreligger, jf. vedlagte brev 
av 24.02.2011. 
 
Ås Eldreråds behandling 22.03.2011:  
Tilsvarer rådets uttalelse  
 
Votering: 
Rådets uttalelse ble enstemmig tiltrådt.  
 
Ås Eldreråds uttalelse 22.03.2011: 
Ås eldreråd ser positivt på behovet for ”rullestoladkomst” til Kroer kirke, og vi har 
mottatt forslag til bygging av rampe langs kirkens sydvegg til uttalelse. 
 
Langs kirkens sydvegg ligger en gravrekke med avstand fra kirkemuren til 
gravstøttene på 2,6m – 3m. og det vil bli ca. 70cm fra nærmeste støtte/grav til 
rampen. 
 
Ved bygge en slik rampe som skissert vil en blokkere gangveien langs kirkens 
sydside hvis en ikke da skal tråkke inn over ”aktive” graver. En båreprosesjon blir 
nærmest umuliggjort. 
 
Ås eldreråd vil be om at saken utsettes og at det utarbeides alternativt forslag med 
for eksempel en heisinnretning i sydvesthjørnet, mellom våpenhuset og kirkens 
vestvegg. En slik løsning ville vel verken bli dyrere eller arkitektonisk dårligere.  
 
 
Saken legges frem for ny behandling i Kommunalt råd for funksjonshemmede 
i tråd med rådets vedtak 15.02.2011 da kirkevergens svar foreligger, jf. vedlagte brev 
av 24.02.2011. 
 
 
  


