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Rullering 2014

Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes
handlingsprogram for perioden 2015-2018.

I 2013 er det ikke gjennomført noen tiltak i kommunal regi, annet enn planlegging og
prosjektering av sandbane på Breivoll og petanquebaner i rådhusparken i Ås sentrum.
Orienteringsgruppa i Ås I.L. laget nytt o-kart for Svartskog.

Kulturdepartementet har bestemt at for å komme i betraktning ved tildeling av spillemidler,
skal alle prosjekter være oppført i et kommunalt vedtatt plandokument for idrett, fysisk
aktivitet og friluftsliv.

Tiltakene i planen kan være nyanlegg, nærmiljøanlegg eller rehabilitering av eksisterende
anlegg. Prosjektene skal være realistiske. Tiltak under planlegging tas ikke inn i tiltaksplanen
før det foreligger en prosjektbeskrivelse og et enkelt kostnadsoverslag.

Ås kommune har ved årets rullering fått totalt 6 innspill til planen. Årets innspill er som
følger:

Innspill fra Innspill Kommentar
Eldrerådet Rekreasjonsområde tilpasset

eldre
Rådmannen ønsker anlegg som
kan brukes av flere. Et
rekreasjonsområde tilpasset
eldre, med turstier tilpasset
mennesker med nedsatt
funksjonsevne, kan tenkes
kombinert med en
rulleskiløype, og dermed danne
en flerbruksløype. Rådmannen
ønsker å utrede muligheter for
et slikt anlegg for eksempel på
Sørårsjordet i forbindelse med
evt. utbygging. Dette bør ses i
sammenheng med
kommuneplanen.

Eldrerådet Turstier tilpasset mennesker
med nedsatt funksjonsevne

Turstier tilpasset mennesker
med nedsatt funksjonsevne bør
være relativt flate, samt ha fast
dekke.
Dette kan tenkes kombinert slik
som nevnt i ovenstående punkt.
I tillegg vil den planlagte
kulturminnestien på Holstad bli
utbedret og bedre tilpasset
mennesker med nedsatt
funksjonsevne.

Eldrerådet Sammenhengende
friluftsareal/parkområde

Kan tas med som et innspill til
områdereguleringen av



mellom rådhusplassen,
rådhusparken og
Ekornskogen

sentrum.

Eldrerådet Svømmehall i Ås sentrum,
med større basseng enn det
som er i svømmehallen ved
Ås ungdomsskole

Før dette kan tas inn i
tiltaksplanen må det foreligge
mer
informasjon/dokumentasjon
enn et ønske om en ny
svømmehall.

Fålesloråsen Vel Ballbinge For en tid tilbake var det mange
som ønsket ballbinger, særlig i
tilknytning til skolegårder. Det
har de siste årene kommet fram
at det oppstår konflikter
mellom ulike brukergrupper og
at utestengning av barn har
vært tema. I tillegg kan
ballbinge være en kilde til støy,
og det har vist seg at drift og
vedlikehold er utfordrende. De
forfaller raskere enn beregnet.
Rådmannen ser positivt på
grusbaner med for eksempel
ballvegg i forhold til flerbruk,
fram for ballbinger.
Rådmannen vil likevel ikke si
nei til en ballbinge på
Fålesloråsen, som
velforeningen skal drifte og
vedlikeholde, såfremt
hensynene til støy tas i
betraktning.

Kjetil Barfelt Utbedring av stisystemet
nordover fra Nordby skole
mot Bølstadfeltet og mot
Togrenda.

Dette blir tiltak på privat grunn.
Det er krevende å få
spillemidler til dette da
grunneiere må tinglyse rett til
bruk av grunn, så utbedring må
evt. dekkes av kommunale
midler og ressurser.

Rådmannens innspill:
Rådmannen utreder ulike alternativer for etablering av en eller flereflerbrukshaller i
kommunen. Dette vil være hovedprioritet framover, og må vurderes i forbindelse med
prioritering med tanke på spillemidler.

Nedenfor følger status for tiltaksplanene for periodene 2014-2017.

Ordinære tiltak:

1. Rehabilitering av Åshallen



Dette er ikke gjennomført, tiltaket opprettholdes i planen.
2. Rehabilitering av Ås klubbhus

Dette er ikke ferdigstilt, tiltaket opprettholdes i planen.
3. Utvidelse og oppgradering av 3 km-traséen i lysløypa i Nordskogen

Tiltak utført, går ut av tiltaksplanen.
4. Utskifting av kvikksølvarmaturer i lysløyper

Dette er ikke gjennomført. Det er ikke kun utskifting av armaturer som trengs i
lysløypene, det er også et krav om målte anlegg fra 1.1.2019, i tillegg bør gammel
tenntråd skiftes ut med forskriftsmessig tenning. Det jobbes nå med å registrere alt av
veilys og lys i lysløyper. I arbeidet med registering av lyspunktene, registreres også
kabler og tennskap. Dette datagrunnlaget vil benyttes for å finne ut hva som trengs for
å oppgradere lysanleggene til forskriftsmessige anlegg, samt for å se om det er sløyfer
som kan kobles sammen slik at vi reduserer antall målere som må installeres.

5. Oppgradering av tennisbane, samt ny tennisbane
Søknader om spillemidler for 2014 ble avslått pga mangler. I forbindelse med
rehabilitering av vann- og avløpsledningene i Sentralholtet skal brakkeriggen være på
området der ny tennisbane er planlagt. Grunnarbeidet for brakkeriggen vil utføres slik
at det tilsvarer grunnarbeidene for en ny tennisbane.

6. Utbygging Årungen ro- og Padlesenter
Dette er ikke gjennomført, tiltaket opprettholdes i planen.

7. Ishall Vinterbro
Tiltaket er påbegynt. Tildeling av spillemidler er ikke vedtatt. Tiltaket opprettholdes i
planen inntil videre.

8. Lys langs gangvei fra klubbhus til baner ved Nordby stadion
Dette står som et tiltak for 2015 og opprettholdes i planen.

Rehabilitering kunstgressbaner
I tiltaksplanen i fjor ble det satt av midler til å få utarbeidet tilstandsrapport for kunstgresset
på Nordby og Ås stadion. Rapportene er nå klare, og de viser at kunstgresset på begge banene
vil holde noen år til (anslagsvis 5 år). Dette må innarbeides i tiltaksplanen på et senere
tidspunkt.

Nærmiljøanlegg:

1. O-kart sprint Ås sentrum
O-gruppa i Ås I.L. avventer svar på søknad om spillemidler for 2014 før tiltaket kan
iverksettes.

2. O-kart Breivoll
O-gruppa i Ås I.L. avventer svar på søknad om spillemidler for 2014 før tiltaket kan
iverksettes.

3. Komplettere kyststien Breivoll – Strandenga
Dette tiltaket ble tatt inn av politikerne i forbindelse med behandling av planen ved
rullering i 2013. Dette er et tiltak på privat grunn. Rådmannen har gjort noen
utbedringer med drenering på den kommunale delen inntil det resterende våte området
på privat grunn, men dette er ikke tilstrekkelig. Estimert kostnad for å grave opp og
masseutskifte det våte området (65 meter lengde og 1,2 meter bredde) er omlag kr.
40 000,-. Når stien utbedres må det også påregnes mer hestetrafikk der. Tiltak
opprettholdes i planen.

4. Breivoll friområde – sandbane



Dette er prosjektert. Rådmannen avventer svar på søknad om spillemidler for2014 før
tiltaket kan iverksettes. Tiltaket opprettholdes i planen inntil endelig avklaring
vedrørende spillemidler.

5. Utendørs idrettspark (Tuftepark) i sentrumsområdet
Her pågår et samarbeid mellom NMBU og Ås kommune vedrørende mulig tiltak for
utendørs idrettspark på området mellom Lillebrand og Storebrand. Tiltaket
opprettholdes i planen.

6. 2 stk. petanquebaner i rådhusparken
Dette er prosjektert. Rådmannen avventer svar på søknad om spillemidler for2014 før
tiltaket kan iverksettes. Tiltaket opprettholdes i planen inntil endelig avklaring
vedrørende spillemidler.

7. Fotballøkke etableres på kommunens grunn ved krysset Askehaugveien/Toveien
Dette tiltaket ble tatt inn i planen av politikerne i forbindelse med behandling av
planen ved rullering i 2013. Rådmannen mener at dette er et tiltak som må forankres i
velforeningen(e) i området, da det er disse som står for drift og vedlikehold av
balløkker rundt om i boligfeltene. Tiltaket tas ut av planen inntil det foreligger innspill
evt. fra velforeningen(e) i området.

8. Klatrevegg Brønnerud skole
FAU ved Brønnerud skole avventer svar på søknad om spillemidler for 2014 før
tiltaket kan iverksettes. Tiltaket opprettholdes i planen inntil endelig avklaring
vedrørende spillemidler.

9. Skatepark ved Brønnerud skole
FAU ved Brønnerud skole avventer svar på søknad om spillemidler for 2014 før
tiltaket kan iverksettes. Tiltaket opprettholdes i planen inntil endelig avklaring
vedrørende spillemidler.

10.Oppgradere turveien fra Ås sentrumsområde til Holstad i forbindelse med
etablering av kulturminnesti
Arbeidet med kulturminnestien og oppgradering av turveien er under planleggingfor
gjennomførelse.

11.Komplettere kyststien Nebba – Oppegård
Dette tiltaket ble tatt inn av politikerne i forbindelse med behandling av planen ved
rullering i 2013. Dette er tiltak på privat grunn. Rådmannen vil utrede hva som må
gjøres av tiltak her for å komplettere kyststien.

12.O-kart parken NMBU
Ikke utarbeidet, tiltaket opprettholdes i planen.

13.O-kart Nordskogen
Ikke utarbeidet, tiltaket opprettholdes i planen.

14.O-kart Åsmåsan
Ikke utarbeidet, tiltaket opprettholdes i planen.

15.O-kart Ås sentrumsområde
Ikke utarbeidet, tiltaket opprettholdes i planen.

16.O-kart Nordby sør
Ikke utarbeidet, tiltaket opprettholdes i planen.

17.O-kart Eldor nord
Ikke utarbeidet, tiltaket opprettholdes i planen.

18.O-kart Glenne
Ikke utarbeidet, tiltaket opprettholdes i planen.

19.O-kart Vardåsen (inkl. Børsum)
Ikke utarbeidet, tiltaket opprettholdes i planen.
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