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Innspill til forslag til områdereguleringsplanen for Ås sentrum  

Saksbehandler:  Kristine Rona Kjersem Saksnr.:  14/00218 
Behandlet av  Møtedato 

1 Ås eldreråd 14/14 19.08.2014 
2 Ås eldreråd 15/14 23.09.2014 
 

 
 
Ås eldreråds behandling 23.09.2014: 
Rådsleder fremmet følgende innspill til forslag til områdereguleringsplanen for Ås 
sentrum: 
 
Innspillet tilsvarer Ås eldreråds vedtak. 
 
Votering: 
Distads innspill til forslag til områdereguleringsplanen for Ås sentrum ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Ås eldreråds vedtak 23.09.2014: 
 
Plandokumentet er en blanding av prosedyre og overordnete målsettinger og 
Eldrerådet har på nåværende tidspunkt følgende innspill til planforslaget: 
 
Sykehjem og Demenssenter må sees i sammenheng med andre tilbud knyttet til 
folkehelse og trivsel naturlig lagt til sentrum. Blant annet gjelder dette viktigheten av å 
finne plass for et flerbrukshus som foreslått av Enhet for folkehelse og frivillighet og 
av NAV ungdomsteam. 
En overordnet målsetting må være et godt boligområde for folk i alle aldre, med god 
fremkommelighet for alle. 
 
Når det gjelder referansegrupper er det viktig at forskjellige aldersgrupper deltar 
samtidig for å fremme dialog mellom disse om utviklingen i sentrum, for eksempel 
ungdomsråd og eldreråd. 
 
Områdeplanen har vært ”annonsert” i flere år, og i møtet 27.08.2012 uttalte Ås 
eldreråd følgende i forbindelse med innspill til plan- og budsjettbehandlingen: 
 
En forpliktende plan for et levende Ås sentrum 
Tilhørighet og fellesskap gir grunnlag for trivsel.  
Tilhørighet og innsats i frivillig arbeid henger sammen.  
Trivsel og helse henger sammen. 
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Tilhørighet og trivsel blir dermed avgjørende for hvor store omsorgstjenester som 
vil kreves av Ås kommune. Det vil da også være avgjørende for med hvilken kvalitet 

Ås kommune makter å gjennomføre sine omsorgstjenester.  For å styrke og beholde 

trivsel og tilhørighet må vi ha et sentrum i kommunen med et godt samspill mellom 

kommunale og private tjenester og frivillighet. De største mulighetene for å skape 

fellesskap som inkluderer alle innbyggerne i kommunen, er et sentrum som 
levendegjør en felles identitet og som det gir en positiv opplevelse å oppsøke. 
Avgjørende for å ha et slikt sentrum er at det finnes nødvendig mangfold i 
servicetilbud og kulturell aktivitet. Ås sentrum har et stort kulturtilbud og med 
nyoppusset kulturhus en mulighet til å utvikle dette videre. Det vi mangler er et bredt 
servicetilbud som gjør Ås sentrum konkurransedyktig som et uformelt og allsidig 
møtested for alle, der alle aldre treffer hverandre. I vår tid er dette handelshuset / 
handelssenteret. Uten handelssenteret med butikker for det mangfold av varer som 
dagens samfunn krever mikset sammen med kafeer og gangarealer, vil 
kommunesenteret mangle det nødvendige mangfold for å bidra til å fremme 
tilhørighet. Åsfolk i alle aldersgrupper blir brukere av tilbudene i nabokommunene, og 
Ås sentrum og tilhørighet til Ås skranter. 

I den områdereguleringsplanen som nå skal utarbeides for Ås sentrum må det 
sikres god fremkommelighet for alle typer fotgjengere, godt tilrettelagt 
parkeringsmulighet for innkjøring til sentrum, og et handels- og 
aktivitetssentrum med stort mangfold. Bruken av resterende, og etter hvert 
svært begrensede, arealer i Ås sentrum må styres av kommunen etter en 
helhetsplan som ikke fravikes. 

 
 
 
 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 29. september 2014 
 
 
  
Kristine Rona Kjersem 
Konsulent  
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