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Invitasjon til medvirkningsmøter om sykkel- og gåstrategi for Ås 
kommune: Ås kulturhus (19. sept.) og Sjøskogen skole (20. sept.) 
 

Kommunen har startet arbeidet med sykkel – og gåstrategi for Ås. For å få en best 

mulig strategi ønsker kommunen innspill fra lag, foreninger, FAU’er, politikere og 

innbyggere i alle aldre. Vi ønsker derfor velkommen til et medvirkningsmøte der vi 

informerer om prosessen, og har en workshop med følgende hovedtema:  

Hva skal til for at flere skal sykle og gå mer i Ås?  

 

Vi ønsker innspill om gang- og sykkelveier, kampanjer, drift og vedlikehold, 

tilrettelegging på skoler og arbeidsplasser mm. For å få med flest mulig, arrangeres 

to møter, ett i Ås sentrum og ett på Vinterbro. Vi vil ha spesielt fokus på Ås 

sentralområde og sørlige Ås på det første møtet, og Nordby på det andre møtet. 

Begge møter er imidlertid åpne for alle, så man kan velge det som passer best. 

 

Sted Dato Tidspunkt 

Ås kulturhus, Store sal Tirs. 19. sept. 2017 18.00- 20.00 

Sjøskogen skole, 
Vinterbromyra 4, Vinterbro 

Ons. 20.sept. 2017 18.00- 20.00 

 

På grunn av servering og organisering av workshop’en ønsker vi påmelding innen 

15. september til siri.gilbert@as.kommune.no Si fra hvilket møte du kommer på! 

 

Foreløpig agenda: 

 Informasjon om sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 

 Status for sykling og gange i Ås i dag 

 Resultater fra den kartbaserte brukerundersøkelsen Pedaltråkk 

 Workshop: Grupper jobber sammen om konkrete innspill til strategien 

 Oppsummering i plenum 
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Har du/din forening ikke mulighet til å delta på medvirkningsmøtene, kan du sende 

skriftlige innspill til siri.gilbert@as.kommune.no 

 

Sykkel- og gåstrategien vil også bli sendt på høring mot slutten av året. 

 

For mer informasjon om sykkel- og gåstrategien, se vedlagte vedtak og 

saksutredning.  

 

 

 

 

 

Med hilsen 

 
 
Ellen Grepperud Siri Gilbert 
leder for plan og utvikling miljørådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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