
Vedlegg 2 
Møteprotokoll kommunestyret 20.11.2019 

Spøkelsessykler -  
Sykkel – gjenglemte i stativ og andre steder – Lag reservedelspool og mekkeverksted  
Spørsmål fra Olav Fjeld Kraugerud (V) til ordfører: 
 

1. Problem 
1. Det er mange gamle sykler i mange stativ.  

1. Sykler som «aldri» brukes. 
2. Sykler som tar opp plass for andre 
3. Sykler som bidrar til forfall, for om noen sykler står der i dårlig forfatning, gis det 

signal om at forfall er ok. 
4. Banenor har en plan for dette i sine stativ – en plan som ikke funker (idag fant jeg 

en sykkel med lappen «fjernes innen 14. oktober»..var det 2017, 2018 eller 
2019... 

2. Tiltak:  
1. De bør ryddes opp, fordi 

1. De tar opp plass 
2. De skaper «søppel» 
3. De kan være en ressurs 

2. De bør samles i et lager med verkstedmulighet – sentralt for Åsboerne 
3. Man kan lage mekkeverksted og/eller selge dem 

3. Problem for å gjennomføre dette 
1. Mange ulike eiere av stativ – mye å holde styr på 
2. Må få juridiske å plass 
3. Koordinere med politiet om lokal auksjon. Det er jo auksjoner andre steder, men 

hvorfor frakte stjålne sykler fra Ås og til «andre steder langt unna» for så å selge 
dem til Ås-folk, som så tar de med tilbake til Ås. Nå er jeg i utg.pkt. tilhenger av 
stordriftsfordeler, men her er det enkle det beste. 

4. Muligheter 
1. Åsgård skole står tom, med mye areal. Å lagre sykler innelåst er ikke noe 

vanskelig. 
2. Vintersykkelfesten forrige uke var en suksess. Opplegget «Bike Kitch’n» er blitt 

ubredt internasjonalt, og såvidt etablert i Norge. Vi kan kalle det «mat&mekk» 
eller abre «åpent sykkelverksted». Opplegget er så her; Noen stiller med lokaler, 
man får noen til å forplikte seg til noen åpningstider der det er kyndig veiledning 
og noe spesialverktøy, mens folk i utg.pkt. reparerer selv.  

5. Spørsmål til ordfører – Ordfører 
1. Kan du ordne det juridiske slik at vi (kommunen) får myndighet til åfjerne 

spøkelsessykler etter en viss tid? 
2. Kan du sørge for at slik sykler kan lagres i et egnet lokale i Ås, f.eks. et rom i 

Åsgård skole? 
3. For at syklene som samles inn kommer til nytte; kan du ta ansvar for å få 

organisert lokal sykkelauksjon regelmessig? 
4. For at ovennevnte faktisk blir gjennomført – synes ordføreren også det er en god 

idé å sette dette ut til private aktører?  
1. Dersom ja på ovennevnte; når kan ordfører få satt ut et slikt «anbud»? 

 
Ordførers svar på spørsmålet i kommunestyrets møte 20.11.2019: 
Dette er et godt initiativ, men jeg har ikke hatt anledning til å skaffe svar på spørsmålene. Jeg 
foreslår at Venstre tar opp dette i hovedutvalget for teknikk og plan, som har det politiske ansvaret 
for dette saksområdet. 

https://www.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2019/bike-kitchen.html

