Orientering til kommunestyrerepresentantene i forbindelse med behandlingen av
områdereguleringsplanen for Føyka/Elvely 23.05.17.
Asker Skiklubb har vært sterkt involvert i forarbeidene til områdereguleringsplanen for FøykaElvely og ser positivt på at det nå ser ut til å nærme seg et vedtak.
Selv om det ikke direkte berører innholdet i planforslaget, ønsker vi imidlertid å sikre oss at
kommunestyrerepresentantene er innforstått med noen forutsetninger for at planen vil
resultere i en faktisk utbyggingsprosess.
I punkt 4.2. i saksframlegget er det nevnt tre nødvendige prosesser for realisering som
gjennomføres parallelt med Føyka-Elvely planen. Disse prosesser er nødvendige og viktige, men
ikke tilstrekkelig for igangsetting av arbeider på Føyka.
Vi ønsker derfor i tillegg å peke på følgende:
Asker Skiklubb er den største grunneier på det viktigste utbyggingsområdet (Delområde 2). For
at klubben, gjennom sine årsmøter, skal kunne beslutte å flytte fra dette området til Drengsrud
er det noen helt sentrale momenter som må på plass.
De viktigste av disse er:
-

-

En vedtatt reguleringsplan for Drengsrud må gi tilfredsstillende muligheter for etablering
og bruk av ønskede anlegg. Hittil er ikke planarbeidet kommet langt nok til at dette kan
fastslås.
En vedtatt reguleringsplan for «Kollen» på Drengsrud må sikre kommunalt eierskap
enten ved kjøp eller ekspropriasjon.
Totalpakken av anlegg på Drengsrud, Føyka og eventuelt andre steder må tydelig gi
bedre sportslige utviklingsmuligheter for trening og arrangementer.
Totaløkonomien i Føyka/Drengsrud prosjektene må gi tilfredsstillende økonomisk
handlingsrom med lav risiko for klubben i årene fremover. Dette er heller ikke mulig å
kvantifisere i dag.

Disse momentene kan kun klarlegges ved videre planarbeid og gjennom omfattende
forhandlinger og avtaler mellom Asker kommune og Asker Skiklubb. Slike forhandlinger ennå
ikke igangsatt. Først etter dette vil Asker Skiklubb kunne realitetsbehandle flytting fra Føyka, og
derved eventuelt muliggjøre en utbygging.
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