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Bakgrunn

Det vises til rådmannen s vurderinger
uttales:

i saksfremlegget , hvor det på side 10

«Rådmannen viser også til at det var Asker Skiklubb som i sin tid fore slo at
reguleringsplanen for Føyka ble utvidet til å omfatte arealet hvor dagens
friidrettsstadion
og klubbhus er lokalisert og som derved forutsatte flytting fra
Føyka.»
Etter at saksfremlegget ble publiser t, har Asker Skiklubb påpekt at denne
setningen ikke medfører riktighet og opplyst følgende:
Allerede i innbydelsen til arkite ktkonkurransen
en del av reguleringsområdet.

var hele Asker Skiklubbs eiendom

Det som er rik tig er at Asker Skiklubb , etter forutgående diskusjoner både i
arbeidsgruppen og styringsgruppen, som viste at opprettholdelsen av bl.a.
friidrettsstadion
på Føyka ikke synes å vise seg totaløkonomisk fornuftig, foreslo
i et notat til Styringsgruppemøtet
0 8.11.11. å planlegge for et anlegg på
Drengsrud med plass for friidrett, klubbhus, kunstgressbaner, samt idrettshall
og annet.
Det er viktig å være klar ove r at dette kom etter kom etter omfattende
diskusjoner i arbeids - og styringsgruppen om DARKs forsla g, for å finne en
løsning som både skulle tilfredsstill e krav til anleggskapasitet og til
utbyggingsøkonomi
på Føyka.
Setningen i saksfremlegget kan derfor oppfattes som et forsøk fra kommunens
side på å skyve fra seg et ansvar for prosessen.

2.

Rådmannens

merknader

Rådmannen er enig i at den siterte setning i punkt 1 ikke er overensstemmende
med de faktiske forhold , og setningen fjernes derfor fra saksfremlegget.
Planleggingen av Føyka/Elvely har vært en omfattende prosess, og
hovedformålet med saksfreml egget er ikke å gi en redegjørelse for de ulike faser
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av denne planleggings prosessen. Rådmannen gir derfor ikke en nærmere
beskrivelse av hvordan denne prosessen forløp.
Rådmannen slutter seg imidlertid til den beskrivelse n som Asker Skiklubb har
gitt, og partene er slik sett omforent på dette punktet.

