
Føyka – Drengsrud    

 

Samtaler/forhandlinger har startet og her fremheves noen problemområder. Jeg talte på 

Årsmøtet og skrev i Budstikka 10. april med kritiske kommentarer. Jeg har deltatt i år i 

arbeidsmøter med kommunen angående oppdatering av tegningene for Drengsrud Idrettspark. 

 

Kommunen har hatt styringen med arkitekten som har tegnet på idrettsparken siden tidlig 

2016. Jeg kritiserte tegningene allerede mai 2016, men tegningene inneholdt likevel mange 

feil som ble innrømmet da Kommunestyret vedtok reguleringsplanen 12.12.17.  Kommunen 

inviterte derfor til arbeidsmøter i februar/mars 2018, men lyttet fremdeles ikke til forslagene 

fra Svein, Rune, Espen/Unn. Men møtet 14. mai førte til at vi endelig fikk et gjennomslag og 

da tror vi at vi får en tegning i juni som er tilsvarende det som vi foreslo høsten 2015.  

 

I juni skal det foreligge 2 forslag til plasseringer av klubbhus. Kommunens ønske er klubbhus 

som er plassert ved siden av flerbrukshallen ved skolen med noen felles fasiliteter. Vi i 

arbeidsgruppen ønsker oss klubbhus plassert sentralt mellom alle aktivitetene og mener at vi 

har funnet en god ca. plassering. Men viktige saker gjenstår – først og fremst 

parkeringsproblemet hvis vi fortsatt skal være en klubb for hele Asker. Kollen og 

rulleskimuligheter er også uavklart. 

 

Noen viktige poenger som jeg vil minne om:  

• Skiklubben eier 50 mål av smørøyet Føyka. Kommunen eier 5,6 mål (10 %) og 

Askerparken (som ikke behøver selges for å utvikle Føyka som planlagt). 

• «Regnskapet» som viser hva klubben eier/disponere i dag mot hva som kan bli 

fremtiden er framstilt på mange feile måter. Kortversjonen er at vi får noe som er 

vesentlig mindre enn det vi eier/disponerer i dag 

• Kommunens kunstige vassdragstiltak i Askerelva og Drengsrudbekken er kostbare og 

resulterer i tap for Skiklubben. Flytte elven, utvide, fjerne all vegetasjon, bygge 

terskler fører til algevekst, oppbygning av slam og døde elvemuslinger/bunndyr/fisk. 

Hvorfor ødelegge et vassdrag?  

• Planen som flytter Kirkeveien til Føykagaten er å flytte et problem som angår få men 

gir mange et problem i framtiden. Hvorfor redusere bokvalitet og salgsverdi? 

 

Planene for Føyka og Drengsrud kan justeres til noe som er bedre for samfunnet og 

Skiklubben (idretten). Men om vi vil flytte vet vi jo ennå ikke. 

 

Unn Orstein 

 

 

 


