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PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Ås Eldreråd Ås rådhus, Store salong 19.08.2008 
 
FRA SAKSNR:  12/08 FRA KL: 10.00 
TIL SAKSNR: 13/08 TIL KL: 12.30 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Inger Sandfelt 
Ragnhild Lund – Nestleder 
 
Møtende medlemmer:  
Leif Sundheim – Leder 
Per-Eivind Killingmo 
Gunnar Kvande-Pettersen 
Bjørg Texmo 
Inger Ekern 
 
Møtende varamedlemmer:  
Kjell Westengen 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt og formannskapssekretær Annette Grimnes 
 
Diverse merknader:  
 
 
 
Godkjent 20.08.08 av: Leder Leif Sundheim  
 
Underskrifter: 

 

___________________________________ 



Side 2 av 4 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. 
Tittel 
12/08 08/1263  
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2009-2011  
 
13/08 08/1751  
PLAN FOR UTEAREALENE I ÅS SENTRUM - TIL UTTALELSE  
 
 
REFERATSAKER TIL ELDRERÅDSMØTET 19.08.08: 
Referatsakene ble tatt til orientering.  
 
MELDINGSSAKER: 
Leif Sundheim deltar på seminar for Eldreråd 16.09.08. 
Eldredagen  
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Utv.sak nr. 12/08  
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2009-2011  
 
Leders innstilling: 
Saken legges frem for rådet uten innstilling. 
 
Ås eldreråds behandling 19.08.2008: 
Eldrerådet fremmet følgende fellesforslag: 
Tilsvarer Eldrerådets uttalelse 
 
Votering: Fellesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Ås eldreråds uttalelse 19.08.2008: 
Eldrerådet vil understreke viktigheten av følgende tiltak: 
Tabell 1 - Kommunale veier 
Prioritet Tiltak Totale 

kostnader 
(1000 kr) 

01 Fortau i Moerveien 
Frisikt må sikres i krysset mellom hotellet og brannstasjonen ved 
at hekken fjernes eller trekkes tilbake 

350 

04 Parkeringsplassen ved Åstunet avgrenses slik at det ikke er mulig å 
parkere på gangarealet. HC-parkeringen utenfor apoteket bør 
utbedres. 

20 

10 Rundkjøring i krysset Sjøskogenveien/Nordskogenveien 1000 
17 Gang- og sykkelvei langs Brekkeveien fra Moer Sykehjem til 

stasjonen 
 

 
Tabell 3 – Riks- og europaveier 
Prioritet  
05 Parkeringsplass ved Korsegården/Brønnerud for kollektivreisende. 
07 Parkeringsplass for kollektivreisende ved Nygårdskrysset. 
15 Forbedre leskur i busslomme ved E6 Korsegården 
 
 
  
Utv.sak nr. 13/08  
PLAN FOR UTEAREALENE I ÅS SENTRUM - TIL UTTALELSE  
 
Leders innstilling: 
Tilsvarer Eldrerådets uttalelse 
 
Ås eldreråds behandling 19.08.2008: 
Votering: Leders innstilling ble enstemmig vedtatt men noen små justeringer. 
 
 
Ås eldreråds uttalelse 19.08.2008: 



Side 4 av 4 

Ås eldreråd ser behovet for å gjøre Ås sentrum mer attraktivt for publikum. Det er positivt at 
planen kommer med forslag til bedre tilgjengelighet og gode møteplasser på tettstedet. Men 
planen bærer preg av at den er utarbeidet av unge mennesker for spreke innbyggere. Det er i 
sentrumsplanen lagt for lite vekt på de speseielle behovene til de eldre, en raskt voksende 
adlersgruppe i kommunen. I alle aldersgrupper finnes det svaksynte og bevegelseshemma som 
har noen av de samme krav som eldre.   
 
Kjøreveier 
Økt trafikk i Skoleveien øker risikoen for skolebarn som bruker veien til fots eller på sykkel.  
 
Det er lite å vinne på at drosjer og busser bytter parkerinsplass i sentrum.  
 
Parkering 
Det er negativt med så lang avstand mellom det planlagte parkeringsområdet på Søråsjordet og 
offentlige kontorer/ butikker i sentrum. Det er behov for parkeringshus i Ås sentrum.   
Ås kommune bør ikke omdisponere dyrka jord til parkeringsplasser. Det bryter ned 
målettingen om å være en grønn vertskommune for et grønt universitet. 
 
Veidekke 
Det er vikig med lave fortaukanter for at bevegelseshemmende skal kunne komme fra 
gatenivået til fortauet. Det er nødvendig med mange overganger mellom gate og fortau for 
rullestolbrukere. 
 
Veksling mellom asfalt, heller og gatestein på fortauene er kanskje estetisk, men 
fremkommeligheten for svaksynte og funksjonshemma blir vanskeligere ved veksling mellom 
ulike overflater. 
 
 
  
 


