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1 Innledning
Dette er kortversjonen av Røyken kommunes kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og
friluftsliv og gjelder for perioden 2017 - 2020. Den består av kapittel 4.3 og kapittel 7 fra
kommunedelplanen. Kapittel 4 tar for seg føringer og målsettinger på ulike nivåer, mens
kapittel 7 inneholder kort informasjon om spillemidler og søknadsprosessen knyttet til
disse.

1.1 Bakgrunn og medvirkning
Kulturdepartementet pålegger alle kommuner gjennom spillemiddelbestemmelsene å ha
en kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet som grunnlag for søknader om spillemidler
til idretts-, nærmiljø- og friluftslivsanlegg (Kulturdepartementet 2012:8). Den kommunale
planleggingen må på det aktuelle området, som andre områder, skje i tråd med plan- og
bygningslovens bestemmelser (Kultur- og kirkedepartementet 2007:11). Plan- og bygningsloven sier blant annet at kommuneplanen skal «omfatte alle viktige mål og oppgaver i
kommunen» og at «[det] kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer
eller virksomhetsområder» (§ 11-1).
Kommunedelplanen er en utdypende og detaljert beskrivelse av kommunens virksomhet
knyttet til idrett og friluftsliv innenfor rammene som kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel legger opp til. Røyken kommunes budsjett og økonomiplan og handlingsplan er
også et viktig grunnlagsdokument. Å klargjøre disse rammene blir derfor viktig og det gjøres
i kapittel 4.3. Kommuneplanens arealdel avgjør hvordan aktuelle områder kan benyttes og
samfunnsdelen tar for seg kommunens viktigste prioriteringer, mål og visjoner. I budsjett
og økonomiplan og handlingsplan beskrives det i tillegg hvilke økonomiske rammer som
gjelder for virksomheten samt konkrete mål og tiltak på de aktuelle områdene. Også på
statlig og fylkeskommunalt nivå finnes det dokumenter som legger føringer på kommunens
virksomhet på det aktuelle området. Disse er det også redegjort for i kapittel 4.

1.2 Formål og verdigrunnlag
Røyken kommunes visjon er «Grønn, nær og levende». I denne visjonen settes det fokus på
Røyken kommunes naturlige omgivelser. «Grønn» fordi man ønsker å ivareta grønne
verdier som markagrenser og kulturlandskap. «Nær» blant annet fordi man er nært til
fjordområdene. «Levende» fordi man ønsker å bidra til et levende samfunn av lokale og
frivillige lag og foreninger. Dette er viktige verdier som ligger til grunn for arbeidet med
idrett og friluftsliv i kommunen. Å verne om natur- og miljøforholdene er løftet frem både i
kommuneplanens samfunnsdel og i arealdelen. Dette gjøres blant annet av hensyn til å
bevare viktige rekreasjonsområder og for å utvikle et miljø som legger til rette for fysisk
aktivitet. Kommuneplanens samfunnsdel løfter også frem behovet for et mangfoldig
aktivitetstilbud som inkluderer alle grupper. Verdien av dette er viktig å fremheve med
denne planen samtidig som aktivitetene i seg selv også ses som verdifulle utover den
positive helseeffekten de medfører. Kommunens ansvar for å arbeide forebyggende
gjennom helsefremmende aktiviteter er imidlertid tydelig, slik det også kommer til uttrykk i
folkehelseloven. Her vil både organisert og uorganisert aktivitet være viktig.
I tråd med disse perspektivene følger det at inaktive og de med spesielle behov er viktige
målgrupper. Det samme gjelder barn og ungdom som i denne fasen av livet i stor grad
tilegner seg vaner og holdninger som vil påvirke deres aktivitetsnivå resten av livet. Dette er
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også grupper som løftes spesielt frem i stortingsmeldingen Den norske idrettsmodellen
(Meld. St. 26 (2011-2012)).

1.3 Definisjoner og begrepsavklaringer
Følgende definisjoner er hentet fra Kultur- og kirkedepartementets veileder - Kommunal
planlegging for idrett og fysisk aktivitet (2007:12-13):

Med idrett forstås aktivitet i form av trening, eller konkurranse i den
organiserte idretten. […] Med fysisk aktivitet forstås egenorganiserte
trenings- og mosjonsaktiviteter, herunder friluftsliv og aktiviteter preget av
lek […]. Miljøverndepartementet definerer friluftsliv som opphold og fysisk
aktivitet i friluft, i fritiden, med sikte på miljøforandring og
naturopplevelser. Kultur- og kirkedepartementet har valgt å la friluftsliv
inngå i begrepet fysisk aktivitet.
Idrett er med andre ord organiserte aktiviteter i regi av registrerte idrettsforeninger. All
annen utøvelse av sport og andre mosjonsaktiviteter vil omtales som fysisk aktivitet. Dette
betyr at alle egenorganiserte aktiviteter som involverer et element av mosjon, direkte
tilsiktet eller ei, som foregår utenfor regien av registrerte idrettsforeninger vil gå inn under
begrepet fysisk aktivitet. Departementet inkluderer også friluftsliv i dette. Denne planen vil
likevel som hovedregel nevne friluftsliv eksplisitt for å synliggjøre slike aktiviteter utover det
som ligger i begrepet fysisk aktivitet.
De ulike anleggstypene som er omtalt i dette dokumentet i forbindelse med tildeling av
spillemidler er ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Ordinære anlegg er i Bestemmelser om
tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2012 (Kulturdepartementet II 2012:11)
definert som «anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet». I denne kategorien inngår
også friluftslivsanlegg som turveier, turløyper, turstier, dagsturhytter.
Med nærmiljøanlegg menes det i dette dokumentet «anlegg eller områder for

egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/eller
oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg» (Kulturdepartementet
II 2012:39). Til denne kategorien hører også mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg.
Dette er nærmiljøanlegg hvor godkjent kostnad er maksimalt 80.000 kroner, og minimum
20.000 kroner.
Videre legger man i ‘rehabilitering’ en «istandsetting av anlegg som skal gi vesentlig
funksjonell og bruksmessig standardheving i forhold til dagens situasjon»
(Kulturdepartementet II 2012:17). Friluftsområde beskrives som «store, oftest uregulerte

områder som i hovedsak er i privat eie, og som omfattes av allemannsretten. Det er ikke
krav om parkmessig opparbeidelse, kun tilrettelegging for bruk. Områdene benyttes til
turliv, jakt, fiske, fysisk aktivitet og trening» (Kultur og kirkedepartementet 2007:13).
Friområder derimot er «avgrensede områder med spesiell tilrettelegging og opparbeiding
for allmennhetens uhindrede rekreasjon og opphold. Områdene er vanligvis ervervet,
opparbeidet og vedlikeholdt av kommunen, og kan være parkanlegg, turveier, lysløyper,
lekeplasser, nærmiljøanlegg og badeplasser» (ibid.).
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Med spillemidler menes det i denne sammenheng de økonomiske midler som bevilges til
idrettsformål etter Lov om pengespill. For 2017 er dette 64 prosent av overskuddet fra
Norsk Tipping AS.

1.4 Mot nye Asker kommune
Mot slutten av planperioden vil Røyken kommune gå inn som en del av nye Asker
kommune. Det betyr at rammene for arbeidet med idrett og friluftsliv i dagens Røyken vil
endres. Denne planen forholdes seg i hovedsak til hvordan innsatsen rundt idrett og
friluftsliv skal styres frem mot sammenslåingen. I tillegg vil planen si noe om hva Røyken
kommune tar med seg av målsettinger og verdier inn i den nye kommunen.
Faktagrunnlaget som planen også inneholder vil dessuten være nyttig for administrasjonen
i den nye kommunen.
Nivået på tjenestetilbudet vil måtte harmoniseres i ny kommune over noe tid. Det vil være
behov for å jobbe kontinuerlig videre med anleggsutvikling i dagens Røyken kommune både
før og etter sammenslåingen. Eventuelle større kommunale investeringer frem mot
sammenslåingen skal behandles i fellesnemda for den nye kommunen.
I perioden frem mot ny kommune vil det også være naturlig å tenke på tvers av grensene
med tanke på tilbud og behov for anlegg. Interkommunale løsninger gis fortsatt 30 prosent
ekstratilskudd av spillemidler. Alle nye anlegg i perioden frem mot sammenslåing bør
derfor vurderes opp mot en eventuell interkommunal status samt behov og tilbud i dagens
Asker og Hurum. Per i dag er det tre anlegg som er aktuell for interkommunalt samarbeid;
Flerbrukshallen på Tofte, skiskytteranlegg i Leirdalen i Lier og sykkelvelodrom i Asker.
Nivået på støtteordninger til drift av idrettslag og private anlegg vil også måtte
harmoniseres. Dagens modeller for utbetalings av drifts- og aktivitetsmidler vil derfor trolig
endres, men det legges ikke opp til noen vesentlige endringer før dette med mindre
sentrale forutsetninger endres seg og/eller aktørene i prosessen er enige om at det er
formålstjenlig med noen justeringer.
Nye Asker kommune vil være en kommune med vesentlige frilufts- og idrettsressurser i
form av områder og anlegg. Den vil også huse en sterk kultur for idrett og friluftsliv samt
frivillig innsats i denne. Håpet med denne planen er at Røyken kan fortsette å utvikle sitt
tilbud knyttet til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet frem mot dette og bidra inn i den nye
kommunen på en slik måte at enda flere mennesker kan oppleve gledene og gevinstene
ved et aktivt liv.
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4.3 Kommunale målsettinger
Det finnes en rekke målsettinger i kommunale planer og strategidokumenter. De mest
aktuelle dokumentene i så måte er gjeldende kommuneplan – samfunnsdelen og
arealdelen, det årlige budsjettarbeidet (budsjett og økonomi- og handlingsplan), samt
gjeldende kommunedelplan for Idrett og friluftsliv 2013-2016. Kommunens visjon, «Grønn,
nær og levende», er også styrende.
I kommuneplanens samfunnsdel løftes det frem at «[folkehelseperspektivet] gjør det tydelig
hvilket potensial som ligger i idrett- og friluftsliv; for eksempel reduksjon av inaktivitet» (s.
32). Derfor slås det blant annet fast at man skal «sikre tilstrekkelige attraktive friluftsareal
og anlegg for hele befolkningen» (s. 33). I tillegg er det satt som mål at en rekke nye anlegg
skal etableres og den generelle kapasiteten økes (33-34) ettersom befolkningen vokser mot
25.000 innbyggere og videre. Også i kommuneplanens arealdel løftes idrett og friluftsliv
frem som viktige interesser for barn og unge og for å ivareta folkehelsen (s. 21-22).
I kommunedelplanen Idrett og friluftsliv 2013 – 2016 trekkes det frem en rekke mål. Disse
er i hovedsak videreført i denne kommunedelplanen, mens andre allerede er oppfylt eller
nedprioritert. For øvrig vises det til de omtalte dokumentene for alle mål og formuleringer
av disse.
Følgende mål og overordnede visjon skal gjelde for denne planen:
Røyken kommunes visjon
Skape gode rammebetingelser for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for alle.
Nr.

Mål

Frist

Måleindikator

1

Alle skal ha
mulighet til å delta
i idrett, friluftsliv og
fysisk aktivitet.

20172020

Universell utforming er tilstrebet ved alle nybygg og
rehabiliteringer.
Det eksisterer turveier, skiløyper, badeplasser, fiskeplasser,
idrettshaller og lekeplasser med universell utforming.
Det eksisterer et godt aktivitetstilbud til alle, inkludert
lavterskeltilbud for uorganisert aktivitet, også inaktive og
personer med behov for tilrettelegging.
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Tilgjengeligheten til
områder og anlegg
for fysisk aktivitet
og friluftsliv
styrkes.

20172020

Det finnes tilstrekkelig med utfartsparkering ved de
viktigste turområdene i marka og ved kysten.
Det finnes lett tilgjengelige skilt og oppdaterte infotavler i
tilknytning til de viktigste turområdene i marka og ved
kysten.
Det skiltes ut fra sentrumsområder til tilgjengelige
friluftsområder.
Det finnes merkede løyper, stier og veier i de viktigste
turområdene i marka og ved kysten.
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Kommunen markedsfører aktivt aktuelle tilbud og områder
for fysisk aktivitet og friluftsliv.
Det finnes lett tilgjengelige og oppdaterte tur- og
orienteringskart over de viktigste tur- og
rekreasjonsområdene, eksempelvis på kommunens
nettside.
Antall ulovlige stengsler reduseres.
Det finnes tilstrekkelig med båtplasser/utsettingsplasser for
kommunens innbyggere og hytteeiere.
3

Det er gode forhold
for egenorganisert
fysisk aktivitet og
friluftsliv.

20172020

Det eksisterer et godt nettverk av skiløyper, med
sammenknytning mellom de ulike markaområdene.
Det finnes lett tilgjengelige åpne idretts- og
friluftslivsanlegg av ulik art til egenorganisert bruk.
Det finnes attraktive nærmiljøanlegg i forbindelse med
skolene for egenorganisert bruk.
Viktige fri- og friluftsområder er ivaretatt og tilrettelagt for
allmenn bruk med eksempelvis utsiktstårn, gapahuker,
bålplasser, sitteanordninger og servicebygg.
Det etableres mer sammenhengende kyststi langs
Drammensfjorden og forbindelse mot nabokommuner.
Det etableres klatreanordning eller annet
aktivitetsskapende samlingspunkt i minst ett av tettstedene
i kommunen.
Kommunen informerer på nettsiden om aktuelt lovverk og
skikk og bruk i marka, herunder skiløypene.
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Den organiserte
idretten og det
organiserte
friluftslivet sikres
gode rammevilkår.

20172020

Kommunen bidrar i samarbeid med RIR til at idrettslagene
kan drifte egne anlegg på en god måte.
Idrettslagene og friluftsforeningene tilbyr aktiviteter som
bidrar til å holde flere ungdommer aktive.
Organiseringen av friluftslivet i Røyken vurderes i
samarbeid med foreningene frem mot sammenslåingen til
ny kommune. Kontakten med foreningene styrkes.
Det eksisterer gode og relevante idretts- og
friluftslivsanlegg i kommunen, spesielt i de mest folkerike
områdene.

Utover dette vil følgende kriterier for å prioritere spillemiddelsøknader videreføres fra
forrige plan:
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-

Innleveringsår for søknad (nye søknader prioriteres inn etter foregående års
søknader).
Kvalitet på søknaden (politiske forhold, faglige forhold, anleggstekniske forhold og
estetiske og miljømessige sider).
Realismen i tiltaket.
Nytteverdi.
Kostnadseffektivitet.
Universell utforming.
Prioritere å rehabilitere eksisterende anlegg.
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7 Handlingsplan og søknadsprosess
Handlingsplanen ligger vedlagt dette dokumentet, både den ordinære, kortsiktige
handlingsplanen og den langsiktige delen. Se kapittel 4.3 for kriterier for prioritering av
anleggene i den ordinære planen. Den langsiktige delen består av prosjekter som er kjent,
men som ikke har godkjente søknader om spillemidler inne ennå.

7.1 Søknadsprosess
64 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping AS fordeles per 2017 til idrettsformål. Disse
spillemidlene kan det søkes om til idrettsanlegg (bygging og rehabilitering), friluftslivsanlegg
og nærmiljøanlegg. Blant de som kan søke er idrettslag, friluftsforeninger og velforeninger,
samt kommuner og fylkeskommuner. Det er en forutsetning at anlegget er beskrevet i
gjeldende kommunedelplan for idrett og friluftsliv (unntak for nærmiljøanlegg under
600 000 kr) og at det er i tråd med gjeldene arealplaner. Interkommunale anlegg gis et
tilleggstilskudd på 30 prosent av ordinær tilskuddssum.
For nærmere informasjon se www.idrettsanlegg.no som viser til veiledningsmateriell med
maksimale søknadssummer og elektronisk søknadsskjema, eller ta kontakt med
kommunens idretts- og friluftslivsrådgiver. Alle søknader leveres over elektronisk
søknadsskjema på denne nettadressen. Det er søkers eget ansvar å sette seg inn i det
aktuelle regelverket som ligger til grunn for tildeling av spillemidlene. Se spesielt
«Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet», som fornyes hvert år og
gjøres tilgjengelig på www.idrettsanlegg.no.
Frist for å søke om spillemidler er 1. oktober hvert år om ikke annet opplyses. Alle søknader
skal forhåndsgodkjennes. Kulturdepartementet har bemyndiget kommunen til å foreta
forhåndsgodkjenning av søknader for de fleste anleggstyper. Den kommunale
godkjenningen omfatter blant annet:
-

-

Sikre at anlegget det søkes om er beskrevet i gjeldende kommunedelplan.
Kvalitetssikring av søknaden med tanke på vedtatte kriterier og målsettinger
beskrevet i gjeldende kommuneplan.
Sjekke at anlegget er utformet i samsvar med bestemmelser og krav til utforming, at
det er god tilgjengelighet hvor universell utforming er tilstrebet, at de tekniske
løsningene og materialvalg er i tråd med bestemmelser og krav, at de estetiske og
miljømessige sidene er ivaretatt.
Sjekke at alle nødvendige vedlegg følger søknaden.
Sjekke at anlegget det søkes om er avklart med tanke på byggemelding og i tråd med
gjeldende arealplaner.

Søknader vil så bli innarbeidet i handlingsprogrammet som behandles i idrettsrådet og
politisk i kommunen hver høst. Handlingsprogrammet og de aktuelle søknadene
oversendes fylkeskommunen innen fristen 15. januar hvert år. Fylkeskommunen gir
tilbakemeldinger i løpet av februar/mars og oversender dette til kulturdepartementet.
Endelig svar fra fylkeskommunen kommer i juni. Det kortsiktige handlingsprogrammet
rulleres og prioriteres årlig i forbindelse med behandlingen av årets spillemiddelsøknader
til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Anlegg fra den langsiktige planen under kan således
flyttes inn i det kortsiktige handlingsprogram gjennom den årlige rulleringen.
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7.2 Nye anlegg langsiktig plan
Forslag til anlegg

Forslagstiller

Lokasjon

Krets

Turnhall, muligens med mulighet for
kombinasjon med forbedrede
fotballfasiliteter innendørs og
utendørs.

Slemmestad og omegn
turnforening

Ørretfiske

Slemmestad
og Nærsnes

Turnhall og kampsporthall

IL ROS

Spikkestad stadion

Vestbygda

Ombygging/rehabilitering av
ballbaner

IL ROS / Røyken kommune

Fotballbaner i kunstgress (7’er, 9’er
og 11’er)

IL ROS

Sandbaner til sandvolley og håndball

IL ROS

Oppgradering av området ved
Vesledammen

Røyken speidergruppe

Kjekstadmarka

Midtbygda

Kjekstad golf klubbhus, garasje og
VA-prosjekt

Kjekstad golfklubb

Kjekstad golfbane

Midtbygda

Kjekstad golfbane

Midtbygda

Kjekstad golfbane

Midtbygda

Kjekstad golfbane

Midtbygda

Kjekstad golfbane

Midtbygda

Kjekstad golfbane

Midtbygda

Skilting ved golfbanen
Utvidelse av hull 5 og hull 17 fra par
3 til par 4 Kjekstad Golf
Forbedret belysning Kjekstad Golf
Forbedret veinettverk for golfbiler og
personer med funksjonsnedsettelser
Vannpumpe til Hanestaddammen

Kjekstad golfklubb
Kjekstad golfklubb
Kjekstad golfklubb
Kjekstad golfklubb
Kjekstad golfklubb

Nye lokaler til Røyken o-lag:
klubblokaler og lagerrom for utstyr

Røyken o-lag

Diverse orienteringskart:
• Stordammen o-kart
• Gyriåsen o-kart
• Villingstadåsen o-kart
• Årosmarka o-kart
• Slemmestad – Bødalen –
Nærsnes – Åros turstikart
• Kjekstadmarka turstikart
• Hyggen nærkart/skolekart
• Bødalen sprintkart
• Åros nærkart/sprintkart
• Røyken sentrum – Midtbygda
nærkart/sprintkart
• Bråset/Svømmehallen
nærkart med opplegg for
bevegelseshemmede
• Røyken – Spikkestad
skiorienteringskart
• Stolpejakt

Røyken o-lag

Vestbygda og
Hyggen

Ikke fastsatt
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Oppgradering Frydenlund
uteområde

Frydenlund skole

Helårsanlegg/flerbrukstraseer i
marka

Markaområdene

Frydenlund

Tuftepark / utendørs treningspark
Røykenbadet

Røyken kommune

Røykenbadet

Midtbygda

Utendørs bordtennisanlegg og
pumptrack-bane Røykenbadet

Røyken kommune

Røykenbadet

Midtbygda

Kyststi Drammensfjorden

Røyken kommune

Fra Hyggen mot
Lahell

Vestbygda og
Hyggen

Mindre omlegginger og rehabilitering
av kyststi Oslofjorden

Røyken kommune

Fra Slemmestad
mot Hyggen

Slemmestad
og Nærsnes

Servicebygg Høvikvollen

Røyken kommune

Høvikvollen

Vestbygda og
Hyggen

Snøpark Gleinåsen fullføring

Røyken kommune

Bak Midtbygda
skole

Midtbygda

Utvikling av Tåje friluftsområde med
kyststi og bademuligheter

Oslofjorden friluftsråd /
Røyken kommune

Tåje

Slemmestad
og Nærsnes

Helårstrasé Kjestadmarka (ROShytta)

Skiforeningen

Kjekstadmarka

Midtbygda

Helårstrasé mellom Åros og
Baarsrudmarka, samt forbi
Smedmyrhytta

Skiforeningen

Follestad-området

Frydenlund

Flerbrukshall Torvbråten

Røyken kommune

Torvbråten

Torvbråten
og
Sydskogen

Flerbrukshall Sydskogen

Røyken kommune

Sydskogen

Torvbråten
og
Sydskogen

Oppgradering Herstadhei turisthytte
og stinettverket i Herstadhei

Herstadhei
turisthytteforening

Villingstadåsen

Midtbygda /
Vestbygda og
Hyggen

Bødalen - Treningsanlegg skiskyting
og oppgradering av løypenettverk

Bødalen IF

Bødalen

Torvbråten
og
Sydskogen

Interkommunal flerbrukshall Tofte

Hurum kommune /
Røyken kommune

Tofte

Hurum
kommune

Interkommunalt helårsanlegg
skiskyting og langrenn Leirdalen, Lier

Lier kommune / Røyken
kommune

Leirdalen

Lier
kommune

Anlegg spesielt for hestesport og
ridning

Naturvernforbundet i
Hurum og Røyken

Ikke fastsatt

Kartlegging av friluftsområder som
brukes til uorganiserte aktiviteter og
som trengs å vernes mot utbygging

Naturvernforbundet i
Hurum og Røyken

-

-
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Lage parkeringsplasser ved
friluftsområder for uorganiserte
aktiviteter

Naturvernforbundet i
Hurum og Røyken

Rehabilitering/ombygging av
kommunal gressbane Spikkestad
stadion

Røyken kommune

-

-

Spikkestad

Vestbygda og
Hyggen

Rehabilitering av Flåmbanen i Røyken Røyken kommune

Røyken sentrum

Midtbygda

Rehabilitering av ørretfiske

Åros

Frydenlund

Fotballhall

Midtbygda/Røyken

Midtbygda

Røyken VGS

Midtbygda

Tursti Årosvassdraget

Åros

Frydenlund

Helårs turvei Torvbråten – Nærsnes
med lys

Torvbråten til
Nærsnes

Torvbråten
og
Sydskogen /
Slemmestad
og Nærsnes

Båtstø

Slemmestad
og Nærsnes

Hyggen

Slemmestad
og Nærsnes

Follestad

Frydenlund

Oppgradering av idrettsanlegg ved
Røyken VGS

Utvikling av hoppanlegg med
snøproduksjon

Røyken kommune

Røykenhopp

Utfartsparkering på Kinnartangen
Utfartsparkering på Follestad

Naturvernforbundet i
Hurum og Røyken

Sikre tilgang til friluftsområder for
offentligheten:

Røyken speidergruppe og
Oslofjorden friluftsråd

-

-

-

Spikkestad

Vestbygda og
Hyggen

Vesledammen
Strandheim.
Frogramstranda/BakuHagestranda.
Demmekilodden og sørover mot
Fagertun.
Lundeberget i Nærsnes.

Ferdigstille rulleskianlegg Spikkestad

IL ROS

Kunstgressbane 7’er Slemmestad

Slemmestad IF

Slemmestad

Slemmestad
og Nærsnes

Garderobebygg ved fotballbaner
Slemmestad

Slemmestad IF

Slemmestad

Slemmestad
og Nærsnes

Ny flerbrukshall Slemmestad

Slemmestad IF

Slemmestad

Slemmestad
og Nærsnes

Rehabilitering av kunstgress
Slemmestad

Slemmestad IF

Slemmestad

Slemmestad
og Nærsnes

Asker

Asker

Sykkelvelodrom i Asker som
interkommunalt prosjekt
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