
 
ÅS KOMMUNE 

PROTOKOLL 
 
 
STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 
Ungdomsrådet Ås rådhus, Lille sal (Kulturhuset) 18.01.2007 
 
FRA SAKSNR:  1/07 FRA KL: 16.00 
TIL SAKSNR: 2/07 TIL KL: 18.40 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 
 
Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
 
Møtende medlemmer:  
Nordbytun ungdomsskole: Martin Lehmann, Wendy Ulseth 
Ås ungdomsskole: Hans Henrik Teigeland Holck, Guro Amundsen 
Ås videregående skole: Monika Mielnik, Øyvind Langdalen, Emilie U. Johansen 
 
Møtende varamedlemmer:  
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Varaordfører Ellen Syrstad (Sp), første delen av møtet til kl 17.00, enhetsleder Hanne Dølheim
 
Diverse merknader:  
ORINTERING: 
Kjell Aksnes fra Ås sentrumsutvikling orienterte om utbyggingen i Ås sentrum. 
 
 
Godkjent  25.01.07 av: Leder Øyvind Langdalen og nestleder Hans Henrik Teigeland Holck 
 
Underskrifter: 
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ÅS KOMMUNEPLAN - HØRINGSUTTALELSE  

Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 



 
 
Utv.sak nr. 1/07  
SAKER SOM UNGDOMSRÅDET ØNSKER Å ARBEIDE MED I 2007  
 
Ungdomsrådets innstilling: Tilsvarer Ungdomsrådets vedtak.  

  
Ungdomsrådets behandling 18.01.2007: 
Ungdomsrådet foreslo tema, som innstillingen, til behandling i Ungdomsrådet.  
Første sak å arbeide med er arrangering av sommerfestival i samarbeid med ungdomshusene 
og evt. andre ungdomsorganisasjoner. Øyvind og Wendy tar kontakt med lag og foreninger for 
å søke økonomisk støtte til arrangementet. Hanne Dølheim formidler kontakt med 
ungdomshusene.  
 
Åsgårdkvartalet er et viktig område som ungdomsrådet ønsker å engasjere seg i og 
ungdomsrådet ønsker å komme så tidlig inn i prosessen at det er mulig for rådet å påvirke 
utformingen fra dag en.  
 
Kulturtilbudet og kulturhuset er viktige prosjekter for ungdomsrådet. 
 
Votering: Innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Ungdomsrådets vedtak 18.01.2007: 
Ungdomsrådet finner at følgende saker er aktuelle for ungdommer i Ås kommune og ber om at 
disse settes på dagsorden i 2007: 

• Åsgårdkvartalet – utvikling av offentlig rom i Ås sentrum 
• Kulturtilbud for ungdom i Ås / Nordby 
• Innholdet i Ungdomsklubbene / aktiviteter 
• Treningstilbud for ungdom over 15 år (Nordby) 
• Antirusarbeid – holdningsarbeid. Ungdomsmiljøet, bygge opp under det gode 

ungdomsmiljøet som finnes i Ås kommune.  
• Alternative kulturtilbud   
• Arrangere konserter, med fri aldersgrense.   

 
  
Utv.sak nr. 2/07  
ÅS KOMMUNEPLAN - HØRINGSUTTALELSE  
 
Ungdomsrådets innstilling: 
Ungdomsrådet vedtar vedlagte forslag, med endringer, som uttalelse til Kommuneplan 2007-
2019 – Høring.  
 
Ungdomsrådets behandling 18.01.2007: 
Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt med endringer gjort i møtet 
 
Ungdomsrådets vedtak 18.01.2007: 
Ungdomsrådet vedtar vedlagte forslag, med endringer, som uttalelse til Kommuneplan 2007-
2019 – Høring.  

Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 



Vedlegg til Ungdomsrådets protokoll 18.01.07. 
 
 
HØRINGSNOTAT FRA UNGDOMSRÅDET TIL 
KOMMUNEPLANHØRINGEN  
 
Utbygging Søråsjordet:  
Ungdomsrådet stiller seg spørrende til etablering av boliger for eldre/eldretun på Søråsjordet. 
Området er i et allerede etablert boligområde for barnefamilier. Det har kort vei til skole og 
barnehage og ligger på riktig side av RV 152, i forhold til skolevei for barna. Hvorfor skal 
eldres bospareklubb etableres der? Ungdomsrådet ønsker at eldres bospareklubb får tilgang på 
en annen, egnet og sentrumsnær tomt. En eventuell utbygging på Søråsjordet bør forbeholdes 
boliger til barnefamilier. 
 
Muligheter for å bygge hus med hage – til barnefamilier.  
 
Utbygging av større boligområder:  
Ungdomsrådet er opptatt av at Ås kommune, ved utbygging av større, nye boligområder, tar 
hensyn til at:  

• skoler, barnehager og gangveier er ferdig ved innflyttingsstart.  
• det etableres boligfelt med gangavstand til skole, aktiviteter og kollektivforbindelser 

(buss/tog).  
• Det avsettes nok areal til snarveier / stier på tvers og mellom boligene, lekeareal, nok 

utearealer og balløkker 
 
Ungdomsrådet presiserer at det er svært viktig for barn og unge at barn og unge har mulighet 
til å komme seg frem til skole og fritidsaktiviteter m.m. uavhengig av at foreldre kan kjøre til 
og fra aktiviteter. 
 
Ungdomskafe i Ås sentrum:  
Ungdomsrådet er opptatt av at det etableres møtesteder som innbyr til at litt eldre ungdom kan 
bruke disse. Ungdomsrådet ønsker seg en kafé i sentrum, med ”ungdomsvennlige”. Det må 
være god mat og god kaffe på kafeen. De stedene som finnes nå er litt for dyre. 
Ungdomskafeen bør være et annet sted enn Midtgard fordi dette ikke er et alternativ for alle 
ungdommer.  
 
Renovasjon: 
Ungdomsrådet støtter og ønsker økt sortering av papir, husholdningsavfall, kompostering m.v.  
Ungdomsrådet anbefaler at det innføres henteordninger også for annet avfall for eksempel 
glass, batterier m.m.  
 
Skøytebanen på Lillebrand:  
I perioden før man får etablert en større skøytebane, må det sørges for at den lille skøytebanen 
vi har, blir brøytet og ordnet med.  
 

Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 



Idrett:  
Svært mange unge i hele Ås kommune driver med idrett. Det er viktig at det legges vekt på 
tilgang til idrettshaller, idrettsarenaer, turstier, skiløyper, balløkker og lekeplasser i 
nærområdene.  
 
Ungdomsrådet anbefaler at det etableres treningstilbud til ungdom i Nordby, utenfor de 
organiserte tilbudene (eks. Treningsstudio, aerobic, spinning, vekttrening osv.). Ås sentrum 
har et godt tilbud som brukes mye.   
 
Begreper som brukes: 
Hvilken betydning og hvilke innhold har egentlig:  

• ”Ta vare på barn og unges selvrespekt i skole og fritid?” 
• ”Sunt kosthold og gode matvaner?” 
• ”Redusert miljøpåvirkning?” 
• ”Barn og unges arena?” 

 
Ungdomsrådet ønsker seg formuleringer som kan forstås og som er mer presise og opplagte.  
 
 
 
  
 

Side Feil! Ukjent bryterargument. av Feil! Ukjent bryterargument. 


