
 

ÅS KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Ås eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 

 

04.06.2012 kl. 15.00 
 

 

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt 

offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.  

Saksdokumentene ligger til offentlig gjennomsyn på rådmannskontoret. 

Innkallinger og protokoller legges til gjennomsyn på servicetorget og 

bibliotekene, og publiseres på www.as.kommune.no.  
 
 

Saksliste:  
 

ORIENTERINGSSAKER: 
 
1. Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv, Olaug Talleraas, svarer på 

spørsmål om ER-sak 14/12 og 15/12. 
 

2. Avdelingsarkitekt Greta Elin Løkhaug orienterer om planlagt oppgradering av et 
område i forlengelsen av Skoleveien/Brekkeveien (i området utenfor Kiwi). Rådet 
kan uttale seg om dette. Planmaterialet sendes på e-post til rådet fredag 1. juni, 
etter at materialet er blitt presentert og forelagt plan- og utviklingsavdelingen. 
Denne informasjonen deles også ut skriftlig i møtet. 
For Ås eldreråds uttalelse om tilgrensende tema: se protokollutdrag side 2.  

 
 

 

ER-sak 14/12 12/413         side 3 

TILTAKSPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG NÆRMILJØANLEGG  

2013 -2016 - INNSPILL  
 

ER-sak 15/12 12/413        side 5 

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2013-2016 - INNSPILL  

 

 

 
Ås, 30.05.2012 

 
Sign. 

Georg Distad 

Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Rita Stensrud,  

tlf. 64 96 20 03 eller e-post politisk.sekretariat@as.kommune.no.   
(Det sendes personlig svar på mottak av e-post. Telefonbeskjed  
må gis dersom svar ikke er mottatt innen rimelig tid).  

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

http://www.as.kommune.no/
mailto:politisk.sekretariat@as.kommune.no
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REFERATSAKER TIL ÅS ELDRERÅD 04.06.2012 

 
 
1. Protokoll fra møte i Akershus eldreråd 30.04.2012. 
2. E-post fra seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv, Olaug Talleraas, om 

tiltaksplan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Dette er bakgrunn for  
ER-sak 14/12. 

3. E-post fra seksjonsleder Olaug Talleraas om tiltaksplan for trafikksikkerhet. Dette 
er bakgrunn for ER-sak 15/12. 

4. Informasjon om “Den 5. erfaringskonferansen. Helsefremmende og forebyggende 
arbeid for eldre”. Holdes i Trondheim 3. og 4. september 2012. For mer 
informasjon: www.trondheim.kommune.no/aktivaldring  
Hvis noen ønsker å delta, vennligst send e-post til sekretær.  

 
 
 
 
 

PROTOKOLLUTDRAG FRA EVENTUELT I ÅS ELDRERÅD 17.01.2012: 

 

 

Rådet har følgende uttalelse om planlegging av miljøgate i Brekkeveien: 
Eldrerådet vil understreke at det vil ha stor trivselsmessig betydning både for unge og 
eldre om Brekkeveien fra sentrum til Moertunet kan fremstå som en bred, romslig og 
trivelig korridor med mye luft og fin beplantning, samt brede fortau uten sidehelling 
der også rullestoler kan møtes. En slik miljøgate må så forlenges inn til 
Rådhusplassen. Vi håper at Ås kommune kan påvirke til at planlagte og igangsatte 
byggeprosjekter tar hensyn til dette.  
 
Ås eldreråd vil gjerne bli invitert til å velge en representant fra de eldre til å delta i 
planleggingen.  
 

http://www.trondheim.kommune.no/aktivaldring


ÅS KOMMUNE 
Ås Eldreråd  ER-sak 14/12 

 

ER-sak 14/12 

TILTAKSPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG NÆRMILJØANLEGG 2013 -2016 - 

INNSPILL 

 
 
Saksbehandler:  Rita Stensrud Arkivnr: 033  Saksnr.:  12/413 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Ås eldreråd 14/12 04.06.2012 

 
 

Leders innstilling: 
Ås eldreråds har følgende innspill til saksfremlegg om tiltaksplan for idrettsanlegg og 
nærmiljøanlegg 2013-2016: 
 
 
Ås, 30.05.2012 
 
Sign. 
Georg Distad 
Leder 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Innspill til saksfremlegg: 

Ås eldreråd 04.06.2012  
Kommunalt råd for funksjonshemmede 05.06.2012  

 
Politisk behandling av tiltaksplanen: 

Ås eldreråd aug/sept 2012  
Kommunalt råd for funksjonshemmede aug/sept 2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø aug/sept 2012 
Kommunestyret høsten 2012 

 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv, Olaug Talleraas. 
 
 



  ER-sak 14/12 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Tiltaksplanen for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg skal nå rulleres og kommunen 
ønsker innspill fra innbyggere, lag, foreninger, skoler, barnehager m.m. Innkomne 
forslag vil bli vurdert tatt inn i tiltaksplanen for perioden 2013-2016. Frist for å komme 
med innspill er 15. juni 2012. For flere detaljer, se kommunens nettside, under 
lokaldemokrati, planer. Link: Rullering av tiltaksplan for idrettsanlegg og 
nærmiljøanlegg for Ås kommune 
 
Eldrerådet kan ved å gi innspill innen ovennevnte frist komme tidlig inn i 
planprosessen med synspunkter.  
 
Rådet får selve saken til behandling i august/september samtidig med hovedutvalg 
for teknikk og miljø, før endelig behandling i kommunestyret.  
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Eldrerådets medlemmer bes gjennomgå informasjonen på kommunens nettside slik 
at eldrerådet kan gi en gjennomtenkt prioritering av tiltak for idrettsanlegg og 
nærmiljøanlegg.

http://www.as.kommune.no/rullering-av-tiltaksplan-for-idrettsanlegg-og-naermiljoeanlegg-for-as-kommune.5053798-125476.html
http://www.as.kommune.no/rullering-av-tiltaksplan-for-idrettsanlegg-og-naermiljoeanlegg-for-as-kommune.5053798-125476.html


ÅS KOMMUNE 
Ås Eldreråd  ER-sak 15/12 

 

ER-sak 15/12 

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2013-2016 - INNSPILL 

 
 
Saksbehandler:  Rita Stensrud Arkivnr: 033  Saksnr.:  12/413 

Utvalg Utv.nr. Møtedato 

Ås eldreråd 15/12 04.06.2012 
 

   

Leders innstilling: 
Ås eldreråds har følgende innspill til saksfremlegg om tiltaksplan for trafikksikkerhet: 
 
 
Ås, 30.05.2012 
 
Sign. 
Georg Distad 
Leder 
 
 

Tidligere politisk behandling: 
Ingen 
 

Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 

Behandlingsrekkefølge: 
Innspill til saksfremlegg: 

Ås eldreråd 04.06.2012  
Kommunalt råd for funksjonshemmede 05.06.2012  

 
Politisk behandling av tiltaksplanen: 

Ås eldreråd aug/sept 2012  
Kommunalt råd for funksjonshemmede aug/sept 2012 
Hovedutvalg for teknikk og miljø aug/sept 2012 
Kommunestyret høsten 2012 

 

Vedlegg som følger saken trykt: 
Ingen 
 

Utskrift av saken sendes til: 
Seksjonsleder for vei, idrett, park og friluftsliv, Olaug Talleraas. 
 
 



  ER-sak 15/12 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
Tiltaksplanen for trafikksikkerhet skal nå rulleres og kommunen ønsker innspill fra 
innbyggere, lag, foreninger, skoler, barnehager m.m. Innkomne forslag vil bli vurdert 
tatt inn i tiltaksplanen for perioden 2013-2016. Frist for å komme med innspill er  
15. juni 2012. For flere detaljer, se kommunens nettside, under lokaldemokrati, 
planer. Link: Rullering av tiltaksplan for trafikksikkerhet for Ås kommune 
 
Eldrerådet kan ved å gi innspill innen ovennevnte frist komme tidlig inn i 
planprosessen med synspunkter.  
 
Rådet får selve saken til behandling i august/september samtidig med hovedutvalg 
for teknikk og miljø, før endelig behandling i kommunestyret.  
 

Konklusjon med begrunnelse: 
Eldrerådets medlemmer bes gjennomgå informasjonen på kommunens nettside slik 
at eldrerådet kan gi en gjennomtenkt prioritering av de tiltak som de mener tjener 
trafikksikkerheten best. 

http://www.as.kommune.no/rullering-av-tiltaksplan-for-trafikksikkerhet-for-as-kommune.5053764-125476.html

