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Spørsmål fra Jorunn Nakken (V) om å invitere idretten til ytterligere 
dialog om flere funksjoner i ny flerbrukshall ved Ås v.g. skole  
 
Ås kommunestyre 20. juni 2018 
 
Ås k-styre gjorde et vedtak den 15. mai om å inngå samarbeid med Akershus 

fylkeskommune om etablering av en ny fleridrettshall ved Ås v.g. skole. I vedtaket 

forutsettes det at det etableres en hall med spilleflate 25 x 45 m, med 

tribunekapasitet til 370 besøkende.  

 

Ås idrettsråd ble hørt i forkant av behandlingen, men i etterkant av møtet har det vært 

en stor debatt i både lokalaviser og sosiale media om vi treffer behovene i idretten 

godt nok med dette vedtaket. Særlig på bakgrunn av at denne hallen vil få svært lik 

utforming og dermed lik bruk som de flerbrukshallene vi bygger på skolene – med 

unntak av tribunene. Det er dermed deler av idretten i Ås som får svært god tilgang 

på hallkapasitet til trening og kamper, mens det er andre deler som ikke har slike 

muligheter i kommunen.  

 

Fra friidrettsgruppa har vi fått innspill om at det er mulig å legge inn noen utvidelser 

eller endringer som kan gjøre at de får dekke de fleste behovene de har til 

treningsfasiliteter.  

 

Etter at jeg tok opp saken igjen i f-skapet den 6. juni har det vært kontakt med 

fylkeskommunen for å avklare hvilket handlingsrom vi har for å vurdere alternativer 

skisser, innenfor de arealbegrensninger og den tidsplanen de må følge for å komme i 

mål til skolestart 2021. Vi har fått signaler om at så lenge vi garanterer at vi står på 

minimum den løsningen vi vedtok den 15. mai, er det rom for å vurdere alternativ 

utforming av hallen. Fylkeskommunen er posistiv til å delta og bidra i en slik prosess, 

noe de også har gjort i andre kommuner. 

 

Hva vil ordfører gjøre for å involvere idretten i Ås i et videre arbeid for å sikre at vi får 

en optimal utforming og bruk av ny fleridrettshall ved Ås v.g. skole, innenfor 

forsvarlige økonomiske rammer? 

 


