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Veinavn -Solberg

Saksbehandler: Arne Hågensen Saksnr.: 14/00184-1
Behandlingsrekkefølge Møtedato
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22.01.2014

Rådmannens innstilling:
I Veien fra Haugenveien inn til adressen knyttet til virksomheten Servi Hydrator AS,
får navnet Rasmus Solbergs vei

Vedlegg:
Uttalelse fra Ås historielag
Kart
Uttalelse fra Ås historielag.pdf, Kart.pdf
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SAKSUTREDNING:

Sammendrag:

Bakgrunn for saken:
Saken har sin bakgrunn i en henvendelse fra en av oppsitterne i Haugenveien i
Nordby, Servi Hydrator AS (tidligere PMC Servi). Firmaet er en storaktør innen
hydraulikk, pneumatikk m.v.

Leveranser foregår ved bruk av utenlandske trailere, i stort omfang og forskjellige
biler /sjåfører. Disse benytter i stor grad GPS-utstyr til å finne fram til adressaten.
Problemet er at det også finnes en Haugenveien i Ski kommune, nærmere bestemt
1404 Siggerud.
Haugenveien (I Ås) har postnummer 1400 Ski.
Dette skaper stadige problemer for bedriften, da disse leveransene for ofte ender opp
på Siggerud.
De ønsker seg derfor en adresse som er utvetydig, og som fører til at leveringer
kommer til rett sted ved første forsøk. onkret foreslår de at Haugenveien endrer
navn. Deres navneforslag er Rasmus Solbergs vei.

Denne saken var oppe i hovedutvalget i desember 2012, gjennom et drøftingsnotat.
Rådmannen ønsket å få hovedutvalgets aksept på å gå videre med denne saken.
Bakgrunnen var at en så for seg å skifte navn på alle adressater

I utgangspunktet var det tenkt å skifte navn for hele Haugenveien

Økonomiske konsekvenser:
Det må settes opp veiskilt på den nye veien.

Vurdering:
Det har vært kontakt med Ski kommune, på administrativt nivå, for å diskutere
muligheten for å skifte navn på deres Haugenvei. Dette var de ikke villig til å gå inn
på.
Det er 23 eiere/tomter som ligger med adresse til Haugenveien i Ås . På flere av
disse adressene er det etablerte virksomheter.
Det har vært kontakt med flere av disse, bl.a gjennom Ski næringsråd.
Disse opplever ikke disse adresseringsproblemene og er lite villige til å gå inn for en
navneendring. Detvil føre til merarbeid og utgifter knyttet til adresseendring.

På bakgrunn av dette foreslås det kun endring av veien/adressen inn til virksomheten
Servi Hydrator AS. Dette vil gi en løsning som tilfredsstiller behovene alle
aktører/adressater.

Rasmus Solberg (f. 1913) drev møbelsnekkervirksomhet nettopp på denne tomten
fra midten av 1930-tallet. Solberg var et stort talent, - og leverte møbler til mange
land i Europa, USA, Japan og Saudi-Arabia. Han virksomhethadde
innredningsjobben på kongeskipet Norge, etter brannen i 1985.
Hans virke er nærmere beskrevet i bygdehistorien «Bondestyre, kamp og forsoning .
Ås 1850 -1940», sidene 606 –607.
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Navneforslaget kommer fra ledelsen ved Servi Hydrator AS.
Navneforslaget er drøftet med Ås historielag, som stiller seg positivt til
navneforslaget.
Forlaget er også drøftet med etterkommerne, som er positivt innstilt.

Konklusjon:
Rådmannen vil tilrå at det gjennomføres navneendring slik forslaget lyder.
Dette vil være i tråd med kommunens målsetting om at navnet bør passe på stedet
og gi en adressering som gjør at man finner fram til adressaten.
Dette vil også legge forholdene til rett for næringsvirksomheten.

Rådmannen foreslår at veien inn til denne adressaten får navnet
Rasmus Solbergs vei


