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1) og 2)    Detaljert rapporter vil legges ut på hjemmeside



Føyka med eiendomsgrenser
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Asker Skiklubb:

50 mål + dis.rett til 2,4 mål



Føyka 2017: 4 nye 5’ er baner og 2 nye sandhåndball baner
- i tillegg til 5 sandvolley baner
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Føykaskråningen: 13-14 mål med 16 m høydeforskjell

- kan brukes til en kombinasjon av idrett, næring, skole, bolig



Føyka/Elvely områdereguleringsplan vedtatt 23.05.17

- hvilke muligheter gir planen hvis ASK ikke selger?

■ Enkle bygninger og tekniske innretninger som har naturlig tilknytning til 

idrettsutøvelse, ref § 4.2.2
■ Nytt klubbhus vil være urimelig å avslo hvis Årsmøtet velger å ikke flytte

■ Påbygg, ombygning kan ikke nektes 

■ Idrettsanlegg/forretninger kan bygges under matcharena, Ref § 7.3 
■ men detaljregulering kreves og saken kan nok bli blokkert

■ Annet:
■ Skateboard og/eller sandvolleyball kan flyttes til Askerparken, ref § 4.2.1

■ Askerparken skal være et off. rekreasjonsområde, grønn, park, lek, ballspill, 

ref. 9.3.1

■ ASK har juridisk disposisjonsrettigheter til sandvolleyområdet

■ Områdeplaner kan revideres
■ Antagelig ikke realistisk før om minst 10 år fordi:

■ Motstand fra dagens kommune/administrasjon og politikere

■ Når E-18 legges i tunnel frigis areal og presset på Føyka reduseres



Utviklingsmuligheter på Føyka

■ Små midler:
■ Aktivitetspark  

■ Sykkelcross i Askerparken

■ Treningstrapper i skråningen

■ Utvide rulleskiløypa

■ Joggeløype

■ Fotballbane med små mål

■ Større investeringer:
■ Pusse opp klubbhus

■ Utvide friidrettsbanen med 2 baner

■ Store investeringer:
■ Utnytte 13-14 mål skråningen til idrettshaller, klubbhus, boliger, næring



Store investeringer i Føyka skråningen i framtiden

■ Innendørs løpebane 

■ 3 håndballflater

■ 1 fotballhall (40 x 60 m)

■ 2 x 7’ baner

■ 7000 m2 underjordisk parkering

■ 10 – 15 000 m2 bygg – klubbhus, trening, næring, skole

■ 1500 – 2000 m2 butikklokaler

■ 10 000 m2 bolig 
■ (130 «normalfordeling» leiligheter eller 200 små leiligheter)



Hovedargumentene for Føyka som hovedbase  1)

■ Asker idretten trenger idrett både på Føyka og Drengsrud
■ Flytting gir lite tillegg i spilleflater for idrett
■ Flere innbyggere i Asker øker behovet for spilleflater

■ Friidrettsbane og Fotballbaner ved knutepunkt og sentralt til hvor folk bor
■ Føyka er knutepunkt for Nye Asker

■ Løpende inntekter for ASK
■ Flere medlemmer og sponsorer + parkering og annen leie

■ 4 - 5000 nye boliger i Asker øst trenger idrettsanlegg
■ Vestre Billingstad, Høn-Landås- Fusdalskogen, Perleporten, Elvely, 

Wesselkvartelet, Holmen

■ Mange boliger på sentrale tomter når E-18 legger i tunnel

■ Beholde ungdom og voksne som ressurs - uansett hvor de flytter i Asker

■ Stor verdi for Asker og ha store åpne arealer for allmenheten i sentrum

■ 1) Flere argumenter er laget pr tema idrett, økonomi, samfunn, natur, politisk


