
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 
MØTEINNKALLING 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Moer sykehjem, 

møterom 1-3, 1.etg. 
 

08.06.2011 kl. 19.00 
 

 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 
offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  
Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 
Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 
bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
 
Saksliste:  
 
Orienteringssak: 
Orientering om situasjon i oppvekst- og kultur etaten.  
 
HOK-sak 12/11 11/2071  
1. TERTIALRAPPORT 2011  
 
HOK-sak 13/11 11/1588  
VEINAVN - SØNDRE MOER  
 
HOK-sak 14/11 11/1857  
BUDSJETTREGULERING 1. TERTIAL 2011  
 
 
 
 
 
Ås, 31.05.2011 

 
 
 

Hilde Kristin Marås 
Leder (sign.) 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Ocean Marambanyika,  
tlf. 64 96 20 03 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.   
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed  
må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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REFERATSAKER TIL HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG KULTUR 08.06..2011 
 
1. Referat fra møte i Samarbeidsutvalget, Åsgård Skole, 14.04.2011.  
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HOK-sak 12/11 
1. TERTIALRAPPORT 2011 
 
 
Saksbehandler: Ellen Grepperud  Arkivnr: 145 &14 Saknr.:  11/2071 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for helse og sosial /  
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 12/11 08.06.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 37/11 09.06.2011 
Administrasjonsutvalget / 09.06.2011 
Formannskapet / 08.06.2011 
Kommunestyret /  
 

 
 
 
 
 
Saken trykkes separat.  



ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  HOK-sak 13/11 

4 

 
HOK-sak 13/11 
VEINAVN - SØNDRE MOER 
 
 
Saksbehandler: Arne Hågensen Arkivnr: L32  Saknr.:  11/1588 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 13/11 08.06.2011 
 

 
 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
 
Det vises til vedlagte kartskisse merket ”Søndre Moer, april 11.” 
 

1. Skravert veitrasé med utgangspunkt i Askeveien, får navnet HEGGVEIEN 
2. Skravert veitrasé med utgangspunkt i Bjørkeveien, får navnet ALMEVEIEN 

 
 
Oppvekst og kultursjef i Ås, 30.05.2011 
 
 
 
Elen Benestad 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Kart over det aktuelle området 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen i tillegg til trykte dokumenter: 
Brev fra Ås historielag, datert 26. april 
 
Utskrift av saken sendes til: 
Oppmålingsvesenet, v/ Halvor Bruun, her. 
 
 
SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Bruken av jordene på Søndre Moer søndre fortsetter etter den vedtatte 
bebyggelsesplanen. 
Siste gang  kommunen hadde veinavnsak i det aktuelle området var i 2005.  
Da fikk veien fra Askeveien, til rundkjøringen i Brekkeveien navnet Askeveien.  
Rundkjøringen er nå er under bygging. 
Tilsvarende fikk forlengelsen av Briskeveien i krysset ved Bjerkeveien navnet 
Briskeveien. 
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Dette innbærer at tradisjonen med å gi veiene i området navn etter treslag fortsetter. 
En har oppfattet det slik at utbyggingsområdet på Søndre Moer geografisk tilhører det 
etablerte Moerfeltet, og bør følge veinavntradisjonene her. 
 
 Det  foreslås at treslagene hegg og alm benyttes på de to aktuelle veiene.Disse 
veinavnene er ikke i bruk i Ås kommune i dag. 
 
Vurdering av saken: 
Saken har vært oversendt  Ås historielag som støtter valget av veinavn. 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Veinavntradisjonene i det aktuelle området følges opp og den enhetlige 
navnsettingen sikres. 
De to nye veiene på Søndre Moers grunn får henholdsvis navnene Heggveien og 
Almeveien.  
Aktuelle veier går fram av medfølgende kart, og forslaget til vedtak. 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Straks vedtak er gjort 
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HOK-sak 14/11 
BUDSJETTREGULERING 1. TERTIAL 2011 
 
 
Saksbehandler: Emil Schmidt Arkivnr: 153  Saknr.:  11/1857 

Utvalg Sak nr. Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 14/11 08.06.2011 
Hovedutvalg for teknikk og miljø 49/11 09.06.2011 
Hovedutvalg for helse og sosial /  
Formannskapet /  
Kommunestyret /  
 

 
 
Saken trykkes separat.  


