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Full fart i alpingruppa,
se side 8.

Stafettfokus for orienteringsløperne, se side 18.

Kvinnefotballen tar sats mot
nye høyder, se side 49.
Asker Skiklubb ønsker alle
en god sommer!
Registrer Asker Skiklubb som
Grasrot-mottager!

Velkommen til NM-fest i Asker !
Alpint · Barneidrett · Fotball · Friidrett · Hopp · Håndball · Kajakk · Langrenn · Orientering · Skiskyting · Trim · Turløp · Volleyball
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Glede og fortvilelse –
vil vi ha det slik?
Denne våren har vi blitt vitne til et merkelig spill. Et spill om penger. Et spill som
ikke har holdt seg til de vanlige, oppgåtte
regler. Det har vært et spill hvor det frivillige har fått mer eller mindre fantasifulle
krav fra deler av forvaltningen i Asker
kommune.
Vi har en driftsavtale med Asker kommune om vedlikehold av Føyka-området.
Denne avtale skal justeres i henhold til indeksen hvert år. I år fikk vi beskjed om, etter at pengene var utbetalt, at avtalen var
kuttet med 5 %. Hva skal man med skriftlige avtaler, hvis man ikke kan forholde
seg til disse?
For svømmerne har det vært en frustrerende vinter, med krav om ditt og datt.
Det toppet seg med ”Skittavgiften”, som
heldigvis forsvant ut med skyllevannet.
På parkeringsplassen på Solli har langrennsgruppa holdt god orden gjennom
vinteren, gitt turtips og vært frivillige ambassadører for de som har ønsket seg en
hyggelig skitur. Langrennsforeldrene har
vært på plass kl. 08.00 og gått når mørket
kom. En stor jobb til glede for hele befolkningen, som har gitt en grei timebetaling
til langrennsgruppa, men også en stor
kontantoverføring rett i kommunekassa.
På Føyka har vi stilt grusbanen til disposisjon for skøytebane i vinter, barnehagenes
17. mai tog og bussparkering på 17. mai.
Uten å ta betalt, uten krav om bankgaranti, slik det alltid har vært. Fordi det er et
hyggelig gode for alle som bor i Asker.
Men når vi blir nødt til selv å betale for å
kjøre bort snøhaugene fra banen, slik at
den kan brukes til det den skal, når vi ikke
blir spurt om det er ok med barnetog, og
den avtalte oppslådding av grusbanen uteblir etter bussparkering, skal vi også begynne med leie og krav om bankgarantier?
Mitt svar er nei, jeg vil ikke ha det slik,
men jeg innser at jeg ikke har noe valg,
hvis den kommunale holdningen ikke endres radikalt.
Jeg håper og tror at vi ikke kommer dit. Vi
har en ordfører som ser det frivilliges betydning for lokalsamfunnet vårt, men hun
skal ikke, og kan ikke, bli involvert i alle
saker som omhandler samspillet mellom
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kommune og det frivillige. Det har hun dessverre vært nødt til
denne våren.
Gang på gang har vi altså sett at det frivillige er blitt presentert for krav langt utover det det koster, og hva våre nabokommuner tar. Idrettsledere fra andre kanter
av landet blir sjokkert når vi forteller om
situasjonen i (u)mulighetenes kommune.
– Hvis vi har fått et arrangement til
bygda, er det ikke måte på hvilken støtte
og oppbacking vi får, eller –Er det ikke
mer vi kan hjelpe til med? virker det på
meg som om er gjennomgangstonen.
Før Volleyball-NM kom det om krav om
bankgaranti på 100 000 kroner og krav om
leie av torget. Når både handelsstand og
kommunen ønsker at det skal skje mer i
sentrum, er ikke dette måten å gjøre det
på. I skrivende stund ser det likevel ut
som om det skal ordne seg, etter mange
meningsutvekslinger i kommune og handelsstand. For kajakkhuset i Solheimsbukta er det også kommet til en løsning,
men det er etter en enorm tids- og ressursbruk, for å videreføre en avtale som løp
fram til 2031. Igjen var det en fiks idé om å
forlange leie av det frivillige for å bruke
penger til offentlige oppgaver. Galt og
ulovlig.
I mellomtiden er det mye frivillig glød og
entusiasme som må settes til lading. Det
er feil bruk av den frivillige energien.
Hva kommer dette av?
Det er ingen tvil om at den kommunale
krybben i øyeblikket er temmelig tom – og
når krybben er tom, da biter hestene. Men
er det da greit at det er det frivillige, som
lager pengene med vaffelpressa, som skal
bli loppet? Jeg tror de fleste ser urimeligheten i det.
Med ønske om en god sommer, fri for nye
kreative forslag til å fylle kommunekassa.

Svein Granerud
Daglig leder

