
 
ÅS KOMMUNE 
 

 

 
MØTEINNKALLING 

 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur har lukket møte i Ås rådhus,  

Store salong 
 

13.02.2008 fra kl. 18.00 – 19.00 
 

ORIENTERINGSSAKER UNTATT OFFENTLIGHET, JF.OFFL.§5a og §6: 
� NORDBYTUN UNGDOMSSKOLE 
� MIDLER TIL SPESIALPEDAGOGISKE TILTAK I BARNEHAGER 

 
 

Hovedutvalg for oppvekst og kultur åpner møtet i Ås rådhus,  
Lille sal kl. 19.00 

 
 
Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra 
offentlighet. 
 
Saksliste: 
ORIENTERINGSSAKER: 

� UTVEKSLINGSARBEID I REGI AV NORDISK RÅD, NORDPLUS JUNIOR 
MELLOM KROER SKOLE I NORGE OG STOUBY SKOLE I DANMARK, v/rektor 
Anne-Karin Gusrud Bjerke 

� NASJONALE PRØVER v/fagkonsulent Tove Heen 
� FREMTIDIG SKOLESTRUKTUR v/Hilde Kristin Eide Marås, leder av HOK 

 
DRØFTINGSSAKER: 

� MANGFOLDSÅRET, se vedlegg. 
� OPPFØLGING – ”DET GULE HUSET PÅ MOER” – BRUK, se vedlagt notat av 

01.02.07. 
  
Utv.sak nr 1/08 07/2911  
NAVN - BROER I NORDBY  
 
 
 
 
Ås, 05.02.08 
 
 
 
Hilde Kristin Eide Marås 
Leder 

Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes til Annette Grimnes,  
tlf 64 96 20 03 eller e-post: annette.grimnes@as.kommune.no 
(Det sendes personlig svar på at slik e-post er mottatt. Telefonbeskjed må gis 
dersom svar ikke mottas innen rimelig tid).  

 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 



REFERATSAKER TIL HOK 13.02.08: 
 
 
REFERAT FRA SAMARBEIDSUTVALG: 

• SU ved Brønnerud skole 22.11.07. 
• SU ved Frydenhaug barnehage 15.01.08 
• SU ved Togrenda barnehage 07.01.08 
• SU ved Rustadporten barnehage 22.01.08 

 
MELDING OM VEDTAK FRA UNGDOMSRÅDETS MØTE 11.10.07: 
U.råd-sak 1/07 - Valg av leder nestleder og sekretær i Ungdomsrådet. 
 
DIVERSE: 

• Brønnerudposten advent- og juleutgave 2007 
• Utbetalt møtegodtgjørelse 2007 
• R.- 151- Reguleringsplan for Dyster-Eldor – Søndre Del – underretning om 

igangsetting av reguleringsarbeid.  
• Svarbrev på navnesak – Gultvet/Gultvedt – melding om navnevedtak i Ås kommune 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





ÅS KOMMUNE 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur  Sak 1/08 

 

 
Utv.sak nr 1/08 
NAVN - BROER I NORDBY 
Saksbehandler:  Arne Hågensen Arkivnr: L32  Saknr.:  07/2911 
Utvalg Utv.sak nr Møtedato 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 1/08 13.02.2008 
 

 
Oppvekst- og kultursjefens innstilling: 
Turveibro, beliggende i Ås kommune, over Søndre tverrvei gis navnet Salstein bro. 
 
 
Oppvekst- og kultursjefen i Ås, 05.02.08 
 
 
Ellen Benestad 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Hovedutvalg for oppvekst og kultur 
 
Vedlegg som følger saken trykt: 
Kartutsnitt 
 
Vedlegg som ligger i saksmappen: 
Ingen  
 
Utskrift av saken sendes til: 
Ås historielag v/ Nikolai Bjørneby 
Statens veivesen, region øst,  v/ Tor Graven. 
Ski kommune v/ navneansvarlig 
 
SAKSUTREDNING: 
Fakta i saken: 
Ny vei (Rv 154) fra Solbergkrysset i Ås til Finstad i Ski. (SE kart). 
Veien har gjennom flere år blitt kalt Søndre tverrvei, et navn som er oppleves å være 
innarbeidet. 
Hoveddelen av veien på 2400 m ligger i Ski kommune, - og det er derfor naturlig at Ski tar 
ansvaret for å gi veien et offisielt navn. 
På veien er det tre kryssingspunkter, gjennom en undergang og to turveiebroer. (Gang- og 
sykkelveibroer). 
Undergangen og en av turveibroene ligger i Ski kommune, men den ene broen er beliggende i 
Ås kommune. 
Kryssingen er merket på vedlagte kart. 
 
Flere alternativer er blitt vurdert. 
Ås historielag foreslår at broen får navnet Riis bro. Bakgrunnen for det er at broen er 
beliggende på denne gårdens grunn. 
Historelaget sier i sin kommentar at Salstein bro kan være et godt alternativ. 
Navnet er avledet av en salrygget steinblokk. Steinblokken har vært grensestein i utmarka 
mellom gårdene, Riis, Kjølstad og Holstad. 



  Sak 1/08 

Ved Salstein finner vi også tufter og steingarder etter en husmannsplass på slutten av 1700-
tallet, en plass som bar dette navnet. 
 
På broen beliggende i Ski kommune er navneforslaget Halfstad bru. 
 
Vurdering med konklusjon og begrunnelse: 
Broen det skal gis navn på er en turveibro. Hoveddelen av brukerne av dette turområdet 
kommer nordfra, fra både Ski og Ås. For turveigåere kan turveimålet være viktig. 
Riktignok befinner broen seg på Riis’ gårds grunn, - men fysisk befinner selve 
gårdsbygningene seg et stykke unna, - på den  andre siden av E18. 
Videre er Salstein et morsomt navn, som det er verdt å ta vare på og bruke. 
 
Oppvekst- og kultursjefens forslag til navn på aktuelle bro er Salstein bro. 
 
 


