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AtT: Erik Mathiasen
Søknad om tomt til bygging av klubbhus, fremtidig kunstgressbane og hall
Vikåsen (VIL) har opplevd en stor vekst i medlemmer og aktive utøvere de siste årene og vi har nå
kommet til det punktet at vi ser ett stort behov for å bygge klubbhus i tilknytning til Vikåsen
Kunstgressbane.
I den anledning har vi behov for tomt. VIL ønsker nå å innlede samtaler med Nedre Eiker Kommune
(NEK) om disponering av området rundt Åsen skole og Vikåsen kunstgressbane.
I den anledning ønsker vi å se ting i ett lengre perspektiv frem mot 2020. Hvilke behov vil det være for
Åsen befolkning og VIL i 2020? NEK har valgt Åsen som utbyggingsområde i inneværende
planperiode. VIL ser med bakgrunn på dette behov for ytterligere en fotballbane og hall for å kunne
tilby Åsens befolking tilfredsstillende nærmiljø og tilrettelegge for aktivitet blant barn og ungdom.
VIL ser på dette som en prosess som utvikles i samsvar med utbygning av nye boenheter i Åsen.
Trinn 1.
Bygging av klubbhus. VIL ønsker her ett samarbeid med NEK hvor skolen kan benytte klubbhuset
som SFO lokaler på dagtid og VIL benytter klubbhuset på kveldstid. Vil ønsker å bygge ett klubbhus
tilrettelagt for SFO, med garderobe fasiliteter, samt mulighet for å benytte klubbhuset som ett
forsamlingssted for Nedre Eikers kommunes innbyggere.
Klubbhuset tilrettelegges for evt senere å kunne innlemmes i trinn 3 som er bygging av “Vikåsen Hall”
Bygging av klubbhus ønsker vi å starte omgående.
Trinn 2.
Bygging av ny kunstgressbane med bakgrunn i økt behov for Åsens “nye befolkning” . Vi ønsker å
bygge en ny komplett 11èr kunstgressbane. Dagens bane vil ikke ha kapasitet nok til alle.
Trinn 3.
Bygging av “Vikåsen Hall”. Ved økt befolkningsvekst i Åsen vil det bli behov for utvidelse av
eksisterende skole. VIL ønsker her ett samarbeid med NEK, hvor kommunen kan benytte hallen som
gymsal på dagtid og VIL benytter hallen på kveldstid.
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Ved å gjøre det på denne måten kan dagens gymsal gjøres om til undervisningslokaler i to etasjer, samt
at skolen vil få bedre gym og garderobefasiliteter. Denne løsningen vil også redusere skolens
utbyggingsbehov. VIL ser også behov for å tilrettelegge for andre aktiviteter enn forball og en hall vil
øke disse mulighetene.
Trinn to og tre vil være prosesser som settes i gang etter behov.

Vi ønsker ett møte med NEK for å diskutere den videre fremdriften og avventer tilbakemelding.
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