HELHETLIG STEDSUTVIKLING
- hva er historien bak Risenga ?
- hvordan begynte snøballen å rulle
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Risenga 1969
Risenga u.skole, bygget i 1967. Ny skole på tilnærmet samme tomt tatt i
bruk 2020.
Askerhallen is- og idrettshall, tatt i bruk i 1969. Hallen ble bygget av
daværende eier av Nedre Bleiker gård, Bjørn Mortensen. Kommunen tok
over hallen i 1975 etter hans bortgang.
Bondi skole, (rett utenfor dette bildet) barneskole tatt i bruk i 1968. Ny
skole med liten idrettshall tatt i bruk i 2011.
Bondihallen, bestående av idrettshall (håndballflate) svømmehall med
25 m basseng, styrkerom, kafe, fritidsklubb i sokkel. Svømmehall stengt
for rehabilitering høst, og vedtatt permanent stengt høst 1998. Aktivitet i
idrettshallen frem til riving i 2004.
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Risenga i dag
• https://bit.ly/3fYeFtN
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Anleggsutvikling i Risenga idrettspark
•

Risenga skøytebane med klubbhus, etablert 1990/91 som naturisbane. Klubbhus bygget av Asker Skøyteklubb, som inneholder
forsamlingssal, kontor, garderober, treningsrom og kiosk. Klubben har også en avtale med kommunen om driftsoppgaver, samt rett til utleie.

•

Asker Tennishall, bygget i 1990 av Asker Tennisklubb på kommunal tomt, hallen eies og drives av klubben, som også har et stort
utendørsanlegg med klubbhus i nærheten. Hallen har 4 baner.

•

Risenga kunstgressbane, bygget i 1999 som kommunes første kunstgressbane. Undervarmeanlegget påkoplet i 2000, da energisentralen ble
ferdigstilt.

•

Risenga energisentral, etablert i år 2000, forsyne kunstisbane med kjøling, varme til kunstgressbanen og intensjon om ytterligere
overskuddsvarme til en fremtidig svømmehall

•

Leikvollhallen, 2 stk spilleflater for håndball, ferdigstilt og tatt i bruk i 2005. Skole på dagtid, idrett ettermiddag, kveld/helg

•

Risenga kunstisbane, oppgradering av naturisbanen til kunstisbane i år 2000.

•

Risenga svømmehall, ferdigstilt og tatt i bruk i 2006. 25 m basseng, stup m/1 og 3 svikt, 5 meters fastplattform, barnebasseng, boblebad,
strømkanal, bølgebasseng, varmtvannsbasseng med heve- og senkbar bunn.

•

Askerhallen is- og idrettshall, diverse rehabiliteringstiltak er gjennomført de siste årene i både ishall og idrettshall, for at denne skal fungere
godt videre i mange år. I idrettshall delen er det etablert et moderne idrettsgulv for turn/RG
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Risenga idrettspark, anleggsutvikling
•

Andre mindre anleggstiltak i/nær idrettsparken;

•

Myrabakken, her var det hoppbakke der stillas ble revet i forbindelse med etableringen av kunstisbanen

•

«Trimtrapp» - trapp med LED belysning i den gamle Myrabakkens unnarenn, som benyttes som treningsanlegg, og
adkomstvei opp til kunstisbanen. Etablert av Asker Skøyteklubb.

•

Treningspark på et område ved siden av kunstisbanen

•

Ballslette i forlengelse av område med treningspark, der det også er et treningsanlegg for cricket og petanque bane.

•

Sandvolleyballbane, ballbinge, parkouranlegg innenfor Risenga ungdomsskoles område
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