
Med hjerte for
Landsbyen Ask.
Et løft for trivsel, 
oppvekst, miljø og 
næringsutvikling.

Gjerdrum



I forrige kommunestyreperiode ble 
det gjennomført en plansmie-
prosess for Ask sentrum med bred 
involvering fra innbyggerne, på 
opprinnelig initiativ fra Venstre. I 
inneværende periode har vi 
sammen vedtatt en 
sentrumsplan for Ask. Våren 2015 
ble sentrumsplanarbeidet fullført 
med utvikling av en Veileder til 
sentrumsplanen som 
konkretiserer de strenge 
kvalitetskravene vi kommer til å 
stille til alle utbyggingsprosjekter i 
Ask for fremtiden – med 
livskvalitet, trivsel og god estetikk 
i sentrum.
   
Som lokalpolitikere har vi nå de 
verktøyene vi trenger for å forme 
den videre utviklingen av Ask 
sentrum i en retning som tegner 
konturene av et flott utstillings-
vindu for hele Gjerdrum, en urban 
landsby med attraktive kvaliteter 
– et annerledes sted 
sammenlignet med andre steder 

på Romerike. Nå begynner jobben 
med å starte realiseringen av det 
nye Ask.
 
For Venstre er utvikling av 
landsbyen Ask en fanesak, av flere 
grunner:

Vår største klima- og
miljøsatsing: Et tettere befolket 
Ask sentrum innebærer at flere vil 
bo i boliger med høy miljøstandard, 
flere kortreiste turer til butikker, 
idretts- og kulturarrangementer, 
arbeidsplasser og spisesteder. Ikke 
minst betyr et økt trafikk-
grunnlag nær sentrum et stadig 
bedre utbygd og et bedre 
kollektivtilbud med buss. På sikt 
betyr også fortetning i sentrum at 
vi verner verdifull matjord, samt at 
vi begrenser utbygging av 
verdifulle skogs- og friluftsarealer 
langs åsen.
 
Utvikling av flere møteplasser som 
skaper trivsel og livskvalitet: Det 

nye Ask vil både få et nytt torg i 
sør og en åpen og grønn kultur-
park og møteplass i nord. Det vil bli 
gatetun og offentlige byrom med 
inviterende kvaliteter, sitteplasser 
og kafeer, klare siktlinjer ut mot 
det vakre kulturlandskapet rundt, 
byrom med mye grønt og gode 
solforhold – og flere universelt 
tilgjengelige gå- og 
ruslerunder, samt levende 
bygningsfasader som henvender 
seg på en fin måte ut til publikum 
på gatenivå.
 
Et løft for næringsutvikling og 
flere lokale arbeidsplasser: De 
sterke stedskvalitetene i det nye 
Ask som gradvis vil vokse frem 
vil skape vekst og tiltrekke ny 
næringsvirksomhet i sentrum; alt 
fra handels- og 
servicevirksomheter, spise- og 
serveringssteder til små og 
mellomstore kunnskapsbedrifter 
og kreative næringer som trives på 
steder med urbane kvaliteter og 
høy livskvalitet.   

Venstre vil:

• Prioritere tidlig realisering av en 
åpen og grønn kulturpark i nord: 
Bussoppstillings-plassen frigjøres 
til parkareal med en utforming 
som inviterer til uformelle møter og 
trivelig samvær mellom mennesker 
i alle aldre, til fest og til hverdags 
– en park som gir Ask en grønn 
lunge midt i sentrum. 

• Prioritere tidligst mulig 
igangsetting av detaljplanen for 

oppvekstjordet, slik at utvidelsen 
av flerbrukshallen kan iverksettes 
mest mulig i tråd med idrettens 
behov og ambisjoner.

• Planlegge for bygging av ny 
Gjerdrum barneskole i 2020/21 og 
tilrettelegge for salg av 
kommunale tomter til delfinansier-
ing av ny skole (2020/21) og 
svømmehall (2019/20), samt 
innlede en ny fase i utbyggingen 
av det nye Ask sentrum. Vi 
mener det er viktig å ha 
tilstrekkelig tempo i realiseringen 
av sentrumsplanen for Ask, slik at 
interessen blant både utbyggere, 
næringsliv og befolkningen holdes 
oppe.
 
• Påvirke lokalisering av alle nye 
service- og aktivitetstilbud: Alle 
nye tilskudd til service- og 
handelstilbud og kulturaktiviteter 
som skaper liv og røre må søkes 
lokalisert til et mest mulig sentralt 
sted på Ask. Dette gjelder også 
plasseringen av en ny svømmehall.

• Veileder til sentrumsplanen med 
konseptskisse og «urban 
landsbysjekkliste» skal følges i alle 
utbyggingsprosjekter og 
detaljreguleringsspørsmål i 
forhold til utbyggere. Vi vil sikre 
en konsekvent håndheving av 
sentrumsplanens bestemmelser 
og estetiske retningslinjer i alle 
utbyggingssaker.

Landsbyen Ask.
En levende landsby omgitt av et vakkert kulturlandskap



“Våre hjerter banker 
for utvikling, oppvekst 

og livskvalitet.”

11 gode grunner til 
å stemme Venstre.
1. Lars Peder Nordbakken
2. Geir Arild Havenstrøm
3. Anne Kristine Næss
4. Hilde Havenstrøm
5. Vidar Skogvoll
6. Line Daae Løvstad
7. Magnus Glomnes
8. Katrine Høysæter Minken
9. Bjørn Erik Sørli
10. Einar Korvald
11. Thor Werner Togstad
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