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Hovedutvalg for næring og miljøs behandling 25.05.2021:
Tor Malnes Grobstok fremmet følgende forslag:
Under tiltak 34: «Parkeringsplasser utenfor breivoll» og «Veibom til
breivoll» strykes, da det ikke er tilskudsberettiget jf. Bestemmelser om
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2020
Olav Fjeld Kraugerud (V) fremmet følgende forslag:
Tabell 4: tiltak 20 – 22, 24, og 33 flyttes foran dagens punkt 17.
Tabell 4: Nytt tiltak «Lys grønnslett treningsarena bakke»; - Bør sees i
sammenheng med lys langs i sykkelvei/lysløype jernbanen-fv152. Viktig
med «tilstrekkelig men lav lystetthet» mht naboer, så det ikke blir et nytt
«Ås stadion».
Ta inn igjen tiltak nr. 19, planens side 14: "Ombygging av vannkummer
for at de skal kunne brukes til uttak av vann for å lage skøytebaner." i
tabell 4.
Kristine Lien Skog (SV) fremmet følgende forslag:
Saken tas opp til ny behandling med en tydeligere prioritering av de
foreslåtte tiltakene.
Votering:
 MDGs forslag ble vedtatt 8-1 (SV)
 Vs forslag ble vedtatt 6-3 (2Ap, 1R)
 SVs forslag ble vedtatt 6-3 (2Ap, 1MDG)
Hovedutvalg for næring og miljøs innstilling 25.05.2021:
 Under tiltak 34: «Parkeringsplasser utenfor breivoll» og «Veibom til breivoll»
strykes, da det ikke er tilskudsberettiget jf. Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2020
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Tabell 4: tiltak 20 – 22, 24, og 33 flyttes foran dagens punkt 17.



Tabell 4: Nytt tiltak «Lys grønnslett treningsarena bakke»; - Bør sees i
sammenheng med lys langs i sykkelvei/lysløype jernbanen-fv152. Viktig med
«tilstrekkelig men lav lystetthet» mht naboer, så det ikke blir et nytt «Ås
stadion».



Ta inn igjen tiltak nr. 19, planens side 14: "Ombygging av vannkummer for at
de skal kunne brukes til uttak av vann for å lage skøytebaner." i tabell 4.



Saken tas opp til ny behandling med en tydeligere prioritering av de foreslåtte
tiltakene.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 31. mai 2021
Lene Henriksen Lilleheier
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