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Ordførers svar 20.06.2018 på spørsmål fra Jorunn Nakken (V) 

Om å invitere idretten til ytterligere dialog om flere funksjoner i ny flerbrukshall ved Ås 

v.g. skole  
 

 

SVAR: 

 

For det første så har kommunestyret gjort sitt vedtak, og det står jo inntil vi evt vedtar 

noe annet. På bakgrunn av gode innspill fra Ås IL og Friidrettsgruppa har jeg likevel 

vært med på å følge opp saken for å avklare om vi med enkle midler kan oppnå 

bedre løsninger for flere idrettsgrupper. Vi sliter jo også med å oppfylle våre løfter til 

friidretten etter at vi tok grusbanen. 

 

Saken gjelder først og fremst evt mulighet for å kombinere tribuneanlegg i hallen med 

løpebane, og evt få inn kastering og lengdegrop, uten at dette blir for kostbart. 

 

Jeg har sammen med varaordfører fått i stand møter med rektor på Ås videregående 

skole og med prosjektleder for utbyggingen i Akershus Fylkeskommune for å avklare 

hvilken evt handlingsrom Ås kommune kan ha. AFK viser i utgangspunktet en positiv 

og fleksibel holdning, men de trenger raske avklaringer for å arbeide videre med sin 

planlegging. 

 
Disse evt mulighetene er også luftet i: 
-          Møte med Ås IL og friidretten 19. juni 
-          Møte med Ås Idrettsråd 20. juni 

 
-          AFK presiserer at Ås kommune kan involvere idretten i vår prosess, for å 

avklare hvilke behov vi har utenom skoletid. 
-          Ås v.g. har ikke behov for fasiliteter for friidrett selv, så Ås komm må ta ev 

merkostnader.  
-          En utvidelse på 300 m2 kan koste ca 10 mill ekstra. 
-          Det er lite å gå på for utvendig utvidelse, da det kommer i konflikt med 

utendørs treningsbaner, men det er rom for å vurdere mindre justeringer, ev 
vurdere annen romløsning  innenfor planlagt bygningskropp for å få plass til en 
løpebane for 60 m, lengdegrop og kastegrop.  

 

Inntil videre vil jeg bidra til å fortsette å avklare hvilke muligheter som foreligger for 

enkle, relativt rimelige tilpasninger. Dersom avklaringene tilsier det ønsker jeg en 

politisk tilleggssak om dette rett over sommeren. I motsatt fall blir jo gjeldende vedtak 

stående. 

 


