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Risenga. Fem lærere fra 
Risenga ungdomsskole 
er blant pådriverne for 
den nye friluftscampen 
ved Sandungen i 
sommer. 

Første og siste uke av skoleferien 
kan 50 barn være med på aktivt 
leirliv i Vestmarka.

– Vi har sett mange glade barn 
på tur. Når vi snakker med tidli-
gere elever, er det gjerne turene 
de husker best fra skoletiden. Og 
barn som ikke er så vant med fri-
luftsliv, og kanskje kvier seg litt til 
og med, de snakker gjerne mest 
om turene de har hatt.

Trioen Ole Jørgen Solli, Andreas 
Solvang og Olav Ansnes forteller 
om erfaringene sine. De jobber 
blant annet med naturfag, fri-
luftsliv og kroppsøving, og har latt 
seg inspirere til å opprette frilufts-
campen som skal ha tilhold sør-
vest for Sandungen, omtrent der 
sykkelstien fra lysløypa ved Solli 
kommer ned.

De er entusiaster som har opp-
daget at det var et udekket behov 
for leirliv i marka for den aktuelle 
aldersgruppen, barn 11–14 år. Det 
finnes sjøcamp og diverse idrett-
stilbud. Nå blir det opplevelses-
camp med overnattinger i marka 
i ukene 26 og 33, første og siste 
uke av sommerferien.

– Blir dette vellykket, utvider vi 
trolig med flere uker neste som-
mer. Og kanskje vil tilbyr dags-
opphold for yngre barn, sier daglig 
leder Andreas Solvang.

Klatring, ridning og kos
Motocrossverdensmester Ailo 
Gaup kommer på besøk begge 
leirukene. Solli gård stiller med 
hester, Bærum hundekjørerklubb 
med hunder, og Intersport i Asker 
med diverse utstyr.

Blant aktivitetene på fri-
luftscampen blir kanopadling, 
klatring, terrengsykling, juvvand-
ring, frisbeegolf, friluftsballspill, 
bading, hundekjøring, ridning, fis-
king, gapahukbygging, slakk line, 
leirkos med sang og historier og 
matlaging.

Camp for alle
– I jobbene våre har vi hatt gle-
den av å oppleve barn og unge 
på utallige overnattingsturer. Vi 
har erfart at elevene har utviklet 
seg både personlig og ikke minst 

sosialt. Elevene har opplevd mest-
ring og har brutt noen barrierer, 
sier Andreas Solvang. Han legger 
til at flere foreldre har rapportert 
om barn som kommer hjem fra 
tur med ny giv og mer selvstendig-
het. Hans teori er at mange barn 
og unge tilbringer mye tid foran 
PC eller TV, og det kan være van-
skelig for foreldre å finne tilbud 
som interesserer barna. 

– Det er derfor viktig at barna 
oppdager sunne fritidsaktiviteter 
som de kan fortsette med senere 

i livet. Dette skal være en camp 
for alle, uavhengig av bakgrunn 
og forutsetninger, til en pris van-
lige folk har råd til.

Torgeir Strandhagen

torgeir.strandhagen@budstikka.no

Ny ferieleir i Vestmarka

ISLANDSHESTER:  
Ridning blir et av tilbudene på den 

nye friluftscapen i Vestmarka.  
 FOtO: KARL BRAAnAAS

LEIRPLASS: Fra venstre, Ole Jørgen Solli, Andreas Solvang og Olav Ansnes. Hovedbasen blir her ved Sandungen.  FOtO: tORGeIR StRAnDhAGen

Holmenskjæret båtforening (bildet) mener foreningens drift kom-
mer dårlig ut i den foreslåtte kommunedelplanen for Holmen–
Slependen området. Den viktigste innsigelsen er at det mangler 
arealer til vinteropplag. Når Asker har forbud mot opplag av små-
båter i villahager, trenger småbåteierne dagens plasser for vinter-
opplag, skriver foreningen til plan- og bygningsavdelingen i 
kommunen. Foreningen finner også formuleringene i planen mot-
stridende når det gjelder foreningens plass på Holmenskjæret, og 
lurer på om planen egentlig innebærer at foreningen ikke lenger 
har noen fremtid i området. Holmenskjæret båtforening er en 
ikke-kommersiell forening som representerer 170 medlemmer 
med småbåter, hvorav de fleste er bosatt i Asker.

Frykter foreningens fremtid
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Komité for teknikk, kultur og fritid i Asker vedtok på 
siste møte å pålegge administrasjonen om å søke 
vernemyndighetene hos Fylkesmannen om tillatelse 
til å sette opp permanente griller på Hvalstrand bad 
(bildet) for å begrense bruken av engangsgriller 
som ødelegger plenen og medfører brannfare. 
Badeområdet har allerede egne beholdere for 
brukte engangsgriller som en del av avfallssorterin-
gen på den fredede stranden. Vedtaket er en opp-
følging av et forslag fra De unges kommunestyre 
som foreslo to til fire store griller fordi få engangs-
griller blir lagt i riktig beholder.

Griller for Hvalstrand

Ny ferieleir i Vestmarka

 ■ Drives av prosjektgruppe på syv personer.
 ■ Nyetablert ferietilbud i marka.
 ■ For barn 11–14 år.
 ■ Disse står bak: Fem lærere fra Risenga 
ungdomsskole, en kollega fra Åssiden vgs i 
Drammen og en webdesigner/fotograf fra 
Oslo: Ole Jørgen Solli (32), prosjektleder, 
Andreas Solvang (29), daglig leder, Mats 
Våreid (31), aktivitetsleder, Stein Ridder-
Nielsen (59), mentor og organisator, Kjetil 
Urne (36), aktivitetsleder, Olav Ansnes 
(62), aktivitetsleder og altmuligmann, Erik 
Fosheim Brandsborg (29), fotograf. 

Friluftscamp.no

fakta

Dikemark. For å få fart på ut-
viklingen av Dikemark vil råd-
mannen melde Dikemark inn 
som kandidat i arkitektkon-
kurransen Europan12.

Europan 12 gir tilgang til et 
omfattende nettverk av fag-
folk fra mange europeiske land 
som har fokus på gjenbruk, 
bevaring, klimautfordringer 
og nytenkning. Trondheim 
og Oslo har, ifølge rådmannen, 
udelte positive erfaringer fra 
dette miljøet.

– Jeg tror Europan 12 kan 
gi verdifulle innspill til en av 
de mest komplekse planoppga-
vene i Asker, mener rådmann 
Lars Bjerke.

Forfaller
Mens sykehusaktiviteten på 
Dikemark gradvis trappes ned, 
reduseres også vedlikeholds-
omfanget. Noe som i økende 
grad blir mer synlig.

Det finnes i dag ingen pla-
ner for den videre utviklingen 
av Dikemark. Dikemark står 
foran et veiskille der den fre-
dede bygningsmassen tømmes 
uten planer om ny bruk. Den 
gamle sykehusbebyggelsen 
som eies av Staten er fredet, 
men riksantikvaren mener at 
området må gis ny bruk når 
sykehuset avvikler.

Koster en million
I kommuneplanen er det lagt 
opp til at det utarbeides en 
helhetsplan for Dikemark som 

avklarer den videre utvikling. 
Rådmannen sier at mulighe-
tene er mange, men utfordrin-
gene også store.

Og nettopp derfor er det nå 
ønske om å trekke inn et inter-
nasjonalt miljø som med friske 
øyne kan tenne på utviklingen 
av dette unike området. 

Godtar formannskapet 
tirsdag at Asker melder inn 
Dikemark som kandidat 
til konkurransen og i neste 
omgang godkjennes, så kom-
mer en deltageravgift på en 
million kroner. Denne deles 
mellom Asker, Oslo kommune 
og Ullevål universitetssykehus 
som grunneiere.

Hakon Holtan

hakon.holtan@budstikka.no

Konkurranse  
om Dikemark
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Arrangør: KILROY Norway AS

GRUPPETUR 
med norsk reiseleder

Det Vestlige USA
17 dager 4.9 - 20.9 2012

Kenyas Horisonter
15 dager 27.9 - 11.10 2012

Australias Høydepunkter
17 dager 21.10 - 6.11 2012

Grand Canyon · Monument Valley 
San Francisco · Las Vegas · Los Angeles
Prisen inkluderer: 
Rabatt på kr. 1.500 pr. person for 
Budstikkas lesere. Turkode: Budstikka

Masai Mara · Det Indiske Hav · Samburu 
Lake Nakuru · Lake Naivasha
Prisen inkluderer: 
Rabatt på kr. 1.500 pr. person for Innehavere av 
Budstikkakortet. Turkode: Budstikka

Hong Kong · Kangaroo Island
Sydney · Ayers Rock · Great Barrier Reef
Prisen inkluderer: 
Rabatt på kr. 2.000 pr. person for Innehavere av 
Budstikkakortet. Turkode: Budstikka

Dobbeltrom
Kr. 26.400 p.p.

Enkeltrom
Kr. 33.400 p.p.

Dobbeltrom
Kr. 27.400 p.p.

Enkeltrom
Kr. 32.400 p.p.

Dobbeltrom
Kr. 35.900 p.p.

Enkeltrom
Kr. 38.900 p.p.

syKt hus: Sykehusbebyggelsen på Dikemark er på totalt 77.000 
kvadratmeter og sto ferdig i 1905.  FOtO: KARL BRAAnAAS

fakta

 ■ Christiania kommune ervervet 
eiendommen i 1898.

 ■ Arkitekt Victor Nordan tegnet 
hele anlegget i forenklet jugend-
stil.

 ■ 1906/1906: De fire første sy-
kehusbygningene for menn sto 
ferdig sammen med kjøkken, vas-
keri, gårdsbruk og direktørbolig.

 ■ 1908: De fire første kvinneavde-
lingene var ferdig sammen med 
administrasjonsbygget.

 ■ 1911- 1934: Ytterligere syv syke-
husavdelinger og driftsbygning 
ble bygget.

 ■ 1962: Den siste avdelingen, 3. 
avdeling ble bygget.

 ■ 1950 -1970: Eneboliger, rekkehus 
og blokker for ansatte ble bygget.

Dikemark sykehus

LEIRPLAss: Fra venstre, Ole Jørgen Solli, Andreas Solvang og Olav Ansnes. Hovedbasen blir her ved Sandungen.  FOtO: tORGeIR StRAnDhAGen


