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Ås, 13.08.2014 

 
 

Georg Distad 
Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf. 64 96 20 03 eller  
e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no v/Rita Stensrud.  
Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får 
svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet.  
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
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Drøfting 

1. Eldredagen – oppsummering 

2. Drøfte om eldrerådet skal invitere plan- og utviklingsavdelingen og styret i Ås 
pensjonistforening til et møte om ønsket utvikling av fremkommelighet, 
kollektivtilbud og møteplasser i boligområdene og sentrale deler av Ås 
kommune. 

 

Referatsaker 

Dok. Nr. 14/00218-21 
 

REFERATSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 19.08.14 
 

Diverse: 
1. Saksutskrift fra kommunestyrets vedtak 27.05.2014, om K-sak 39/14 – 

Uttreden fra kommunale verv, Ina Libak (A) samt nyvalg. Rolf Berntsen ble 

valgt som nytt medlem i Ås eldreråd, Grazyna Englund er vara. 

2. Informasjon fra organisasjonen «Telefonkontakt for eldre og uføre», 

videresendt enhetsleder for hjemmetjenesten og enhetsleder for Moer 

sykehjem. 

3. Sakskart Akershus eldreråd, møte 02.06.2014 

4. Protokoll Akershus eldreråd, møte 28.04.2014 

5. Sakskart Akershus eldreråd, møte 28.04.2014 

6. Ski eldreråds Årsmelding 2013 

7. Oppegård eldreråds Årsmelding 2013 

8. Frogn eldreråds Årsmelding 2013 

9. Informasjonsskriv om igangsatt forskningsprosjekt: «Morgendagens 

aktivitetssenter», sendt fra Pensjonistforbundet, 05.05.14 og 14.05.14.  

10. Nyhetsbrev fra Seniorpolitikk.no, 15.05.2014 

11. Pensjonisten, mars 2014/ nr. 2 

12. Pensjonisten, mai 2014/ nr. 3 

13. Pensjonisten, juni 2014/ nr. 4 

 
  

http://fo360web02/locator.aspx?name=DMS.Document.Details.Simplified.2&module=Document&subtype=2&recno=258119&VerID=247879&AddBreadCrumb=2
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Saker til behandling 

<< Gå til saksliste   
 

ER-14/14 
Innspill til forslag til områdereguleringsplanen for Ås sentrum  
 
Saksbehandler:  Kristine Rona Kjersem Saksnr.:  14/00218-22 
Behandlingsrekkefølge  Møtedato 

1 Ås eldreråd 14/14 19.08.2014 
 
 

 
Leders innstilling: 
Ås eldreråd har følgende kommentarer til områdereguleringsplanen for Ås sentrum… 
 
 
 
Ås, 13.08.2014 
 
Georg Distad 
Leder i Ås eldreråd 
 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås eldreråd – til uttalelse 
 
Vedlegg: (vedlegg 3 trykkes separat) 
1. Varsel om oppstart av områdereguleringsplan for Ås sentrum 
2. Saksutskrift fra kommunestyret 18.06.14 
3. Planprogram Ås sentralområde 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Plan- og utviklingsavdelingen 
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SAKSUTREDNING: 
 
Fakta i saken: 
Kommunestyret i Ås vedtok i møte 18.06.2014: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsler Ås kommune oppstart av 
områdereguleringsplan for Ås sentralområde. Med varsel om oppstart sendes forslag 
til planprogram for Ås sentralområde på høring, i samsvar med plan- og 
bygningslovens § 12-9. 
Høringsinnspill til planprogrammet kan sendes Plan- og utviklingsavdelingen innen 
30. september 2014. 
 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Utviklingen i Ås sentrum har stor betydning for livskvalitet og trivsel for eldre. Ås 
eldreråd har mulighet til å komme med tidlig innspill til planprosessen. 
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