
 

ÅS KOMMUNE 

Saksnr. 12/1467-2 

PROTOKOLL 
 

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO 

Kommunalt råd for  Store salong i Ås rådhus 05.06.2012 

funksjonshemmede   

 
Fra FH-sak: 12/12  Fra kl.: 17.30 
Til FH-sak: 13/12 Til kl.: 19.35 

 
 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. 
 

Forfall var meldt fra følgende medlemmer: 
Kjell Westengen (A) 
Siri Kjær (V) 
Jens Hansen (administrasjonen) 
 

Møtende medlemmer:  
Anne Marit Kleven (foreningene) 
Marianne Semner (H) 
Eva Merete Lunde (administrasjonen) 
Morten Petterson (foreningene) 
 

Møtende varamedlemmer:  
Tommy Skar (A) 
Bente Sneis (foreningene) 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Avdelingsarkitekt Greta Elin Løkhaug og konsulent Rita Stensrud - sekretær  
 

Diverse merknader:  
 
 

 
Godkjent 07.06.2012 av leder Morten Petterson og nestleder Marianne Semner. 
 
Underskrifter: 
 __________________________ __________________________ 
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SAKSLISTE 
 

FH-sak Saksnr. Arkivkode 

TITTEL 

 
 
12/12 12/805 033   
TILTAKSPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG NÆRMILJØANLEGG 2013-2016  
– INNSPILL  
 
13/12 12/805 033   
TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2013-2016 – INNSPILL  
 
 
 
 

REFERATSAKER TIL  

KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 05.06.2012 
 
Referatsakene ble tatt til orientering. 
 
 

ORIENTERINGSSAKER I  

KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 05.06.2012 

 
1. Avdelingsarkitekt Greta Elin Løkhaug orienterte om den planlagte oppgraderingen 

av området i forlengelsen av Skoleveien/Brekkeveien. Tilsvarende skisser som 
var sendt på e-post 01.06.2012, ble delt ut i møtet. Rådet fremmet sine innspill 
som blir videresendt til Greta Elin Løkhaug. 
 
 

2. Ordfører Johan Alnes orienterte og svarte på spørsmål om:  

 Hvordan påvirke politiske saker 

 Status for planen for tilgjengelighet i Ås sentrum. Rådet drøftet sammen med 
ordfører om den nåværende planen for dette skal revideres eller om det bør 
lages en helt ny og oppdatert plan for dette.  

 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2012-2015, rullering 2011. 
 

 
 

EVENTUELT I KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 05.06.2012 

 
Rådet ønsker at kommunen lager egne retningslinjer for hvordan universell 
utforming skal ivaretas i saksbehandleres vurderinger, i forbindelse med nye  
vei- og bygningsprosjekter i kommunen. 
 
Oppfølging: Uttalelsen sendes rådmannen.  
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FH-sak 12/12  

TILTAKSPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG NÆRMILJØANLEGG 2013-2016 – 

INNSPILL    
 

Leders innstilling: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede har følgende innspill til saksfremlegg om 
tiltaksplan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg 2013-2016: 
 
 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 05.06.2012: 
Rådet drøftet seg frem til følgende punkter: 

 Rådet ønsker at kommunen tilrettelegger for én eller flere turstier for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, for eksempel fra Dyster-Eldor til 
Trampen.  

 Rådet ønsker at skilting av turstier gjennomføres etter prinsipper om universell 
utforming, med fokus på høyde, kontraster, størrelse og materialbruk. 

 Rådet viser til forslag fra Dyster Eldor vel i rulleringen i 2011:  
Dyster Eldor vel ønsker seg en lysløype i tilknytning til Dyster Eldor feltet. En 
lysløype kan tenkes å bli en del av Kroerløypa for å koble sammen flere av 
boligfeltene på Dyster Eldor med denne løypa. 

 

Votering: 
De foreslåtte punktene ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak/innspill 05.06.2012: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede har følgende innspill til saksfremlegg om 
tiltaksplan for idrettsanlegg og nærmiljøanlegg 2013-2016: 

 Rådet ønsker at kommunen tilrettelegger for én eller flere turstier for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne, for eksempel fra Dyster-Eldor til 
Trampen.  

 Rådet ønsker at skilting av turstier gjennomføres etter prinsipper om universell 
utforming, med fokus på høyde, kontraster, størrelse og materialbruk. 

 Rådet viser til forslag fra Dyster Eldor vel i rulleringen i 2011:  
Dyster Eldor vel ønsker seg en lysløype i tilknytning til Dyster Eldor feltet. En 
lysløype kan tenkes å bli en del av Kroerløypa for å koble sammen flere av 
boligfeltene på Dyster Eldor med denne løypa. 
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FH-sak 13/12  

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2013-2016 – INNSPILL    
 

Leders innstilling: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede har følgende innspill til saksfremlegg om 
tiltaksplan for trafikksikkerhet: 
 

 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes behandling 05.06.2012: 
Rådet drøftet seg frem til følgende punkter: 

 Gang- og sykkelvei i Myrveien: (Ref. FH-protokoll 08.11.2012) 
Det er mange fysisk- og psykisk funksjonshemmede som arbeider eller er 
brukere på Åspro i Myrveien. På morgen og ettermiddagstid når de skal på 
jobb eller skal hjem igjen, er det mye trafikk med til dels store kjøretøyer i 
området. Det er ikke alltid lett for de funksjonshemmede og forholde seg til 
denne trafikken, og de føler seg utrygge når de ferdes i Myrveien langs den 
uoversiktlige svingen. Myrveien er også ganske smal.  

 
På bakgrunn av dette ber rådet for funksjonshemmede om at teknisk etat 
vurderer om det er mulig å etablere en gang- og sykkelvei i det regulerte 
parkbeltet på østsiden av Myrveien. I tillegg må det merkes fotgjengerfelt over 
Langbakken og over Myrveien ved avkjøringen til Åspro. 

 
Myrveien har heller ikke gatebelysning, og på vinterstid er det ganske mørkt i 
området. På kveldstid er det stor trafikk til treningssenteret. Det er derfor et 
ønske om at det etableres gatebelysning i området. 
 

 Alle trafikksikkerhetstiltak bør gjøres iht. prinsippene om universell utforming. 
Kommunen bør spille på egen kompetanse for å oppnå dette. 
 

 Åstunet: 
Parkeringsplasser ved Åstunet avgrenses slik at det ikke er mulig å parkere på 
gangarealet. HC-parkeringen utenfor apoteket bør avgrenses/ merkes tydeligere. 

 

 

Votering: 
De foreslåtte punktene ble enstemmig vedtatt. 

 

Kommunalt råd for funksjonshemmedes vedtak/innspill 05.06.2012: 
Kommunalt råd for funksjonshemmede har følgende innspill til saksfremlegg om 
tiltaksplan for trafikksikkerhet: 
 

 Gang- og sykkelvei i Myrveien: (Ref. FH-protokoll 08.11.2012) 
Det er mange fysisk- og psykisk funksjonshemmede som arbeider eller er 
brukere på Åspro i Myrveien. På morgen og ettermiddagstid når de skal på 
jobb eller skal hjem igjen, er det mye trafikk med til dels store kjøretøyer i 
området. Det er ikke alltid lett for de funksjonshemmede og forholde seg til 
denne trafikken, og de føler seg utrygge når de ferdes i Myrveien langs den 
uoversiktlige svingen. Myrveien er også ganske smal.  
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