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Sammen
om en bærekraftig
anleggsutvikling
- et Risenga for livet!
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Tid
Fredag 27. august
kl 17:00-21:00
Lørdag 28. august
kl 09:00-12:30
Sted
Scandic Hotel Asker

Anleggskonferansen arrangeres av Viken idrettskrets i
samarbeid med Viken fylkeskommune og Asker idrettsråd.

PROGRAM
Fredag 27. august
kl 16:30-17:00
Servering og innsjekk
kl 17:00-17:20
Velkommen
			Lene Conradi - Ordfører - Asker kommune
			
			

Tonje Kristensen - Fylkesråd kultur og mangfold - Viken fylkeskommune
Roar Bogerud - Leder - Viken idrettskrets

kl 17:20–17:25
Innledning
			
Hva mener idretten med en bærekraftig anleggsutvikling?
			
Miljø – Sosialt – Økonomi
			Pål Thomassen - Leder anleggsutvalget - Viken idrettskrets
kl 17:30-17:50
Gå til Risenga (10 minutters gange)
kl 17:50-19:45
Presentasjon av idrettsanleggene

			
(ikke ferdig anlegg), vi er ute og går rundt på Risenga
			Leikvollhallen C
			
Mette Kringen - Prosjektleder - Asker kommune
			
Risenga ishall (ny ishall)
			
Kanwal Kamboj - Prosjektleder - Asker kommune
			Nærmiljøanleggene
			
Gry Garlie - Daglig leder - Asker idrettsråd

kl 20:00-20:30

Gruppearbeid

kl 21:00 		

Middag

			Oppsummering og refleksjoner

Anleggkonferanse Asker

Lørdag 28. august
kl 09:00-09:10
Kort innledning – velkommen dag 2
			Pål Thomassen - Leder anleggsutvalget - Viken idrettskrets
kl 09:10-09:25
Helhetlig stedsutvikling
			
· Hva er historikken bak Risenga?
			
· Hvordan begynte snøballen å rulle ?
			Kari Sofie Bjørnsen - Leder Hovedutvalg medborgerskap - Asker kommune
kl 09:25-09:45
Hva mener kommunen med en bærekraftig anleggsutvikling?
			
Miljø – Sosialt – Økonomi
			
Hva venter oss i fremtiden?
			Kristin Marie Felde - Direktør for medborgerskap - Asker kommune
kl 09:45-10:15
Fremtidens Risenga
			
· De nye idrettsanleggene står i kø på Risenga
			
· Prosess og involvering av frivilligheten – helhetstankegang
			· Designplan Risenga
			Cecilie Espedokken Vik - Landskapsarkitekt Gottlieb Paludan Architects,
			
innleid av Asker kommune for “mellomromsprosjektet / koordinerings			prosjektet” på Risenga.

kl 10:15-10:30
Pause
kl 10:30-10:50
Sammen om utvikling av skole og idrettsanleggene!
			- når samarbeid gir mer gevinst og 1+1 = 3
			Ingunn Øglænd Nordvold - Prosjektansvarlig/sekjsonsleder skolestruktur 			Viken fylkeskommune
			
Kristin Marie Felde - Direktør for medborgerskap - Asker kommune

kl 10:50-11:05
Aktivitetsanlegg som tiltak for å samle alle!
			· Sambruk
			
· Nye aktiviteter og nye samarbeidsformer (E-sport)
			
· Idretts- og aktivitetsglede
			Gorm Haugen - Styreleder - Asker idrettsråd
kl 11:05-11:45
Bærekraftig drift av idrettsanlegg – hvordan blir totalregnskapet?
			
Drift og driftsmodeller i Asker kommune

			
– Bente Flygind – leder av idrett og friluftsliv – Asker kommune
			Hvorfor ønsker IL ROS å drifte egne anlegg – Arne Borch – IL ROS

kl 11:45-12:30
Gruppearbeid
			
Hvordan bør en samhandle for å finne driftsformer som ivaretar de
			tre bærekrafts dimensjonene?
kl 12.30		
Avslutning
			
Grab and go (mat)

PRIS
Konferansen er gratis.
Overnatting og middag må dekkes av den
enkelte deltager.
Kr 1.090,- overnatting i enkeltrom
Kr 425,- 3 retters middag uten drikke

Anleggkonferanse Asker

