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Eldorado juice
1,5 l, Eple/Appelsin/Appelsin med
fruktkjøtt/Frokostjuice (8,60/l)

Fiskekaker
fra fiskedisken
(100,00/kg)

Norsk nykål

1000
ord.pris 17,00/stk

SPAR
41%

1290
ord.pris 22,90-
29,90/krt

SPAR
43-56%

1990

Sommerkoteletter
fra ferskvaredisken

4990
ord.pris 99,00/kg

SPAR
49%

pr kg

Nyhet! norges største utvalg rett på døren Bestill på
MENY.no

Stasjonsveien 40 v/Biltilsynet på Billingstad
Tlf. 67 49 48 00 • www.autoelite.no
Åpent: Man.-tors.: 7-19. Fre.: 7-17. Lør.: 10-14

Vi tar
service på alle
bilmerker

Fra kr.2.495,-

DIN BILPARTNER I ASKEROG BÆRUM

STORE PLANER: Citycon, som eier Trekanten i Asker, vil øke bygningsvolumet fra 34.000 kvadratmeter til 62.000 kvadratmeter.  ILLUSTRASJON: SPOL ARCHITECTS

Boliger, kontorer, større 
kjøpesenter og mulig hotell 
skal skape en bydel i Asker 
innen 2022. NYHET side 4–5

Gigantplaner
for Trekanten

 SPORT side 18–19

Krever penger 
av Stabæk 
Håndball

 NYHET side 6

Ruter-krav:

Mer plass
til buss
før bolig

 NYHET side 10–11

Blir ikke kvitt 
plagsom 
leieboer

 SPORT side 21

Fullt fir-
sprang

 KULTUR side 25

Får ikke nok
reverock
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Se flere nyheter på
www.budstikka.no

nyhet
tips@budstikka.no

Stort. Trekanten vil bli et 
mer åpent og mye større 
kjøpesenter med flere 
kontorer, boliger og 
kanskje et hotell på 
toppen. – Askers 
befolkning får ikke 
dekket behovene sine 
for handel og 
opplevelser lokalt, 
argumenterer eierne.

– Asker taper detaljhandel til nabo-

kommunene. Omsetningen per 

innbygger er bak både Bærum, Lier 

og 20 prosent under landsgjennom-

snittet, forteller Fredrik S. Myhre, 

med henvisning til Vista Analyse.

Utviklingsdirektøren i Citycon 

bærer på store utbyggingsplaner 

for Trekanten Senter, som er et av 

33 kjøpesentre selskapet eier og for-

valter i Norge. Sentralt i planene 

er en økning av arealet for handel, 

bespisning og service med 50 pro-

sent og oppføring av nye bygnin-

ger i fem-seks etasjer med mulighet 

for kontorer, boliger og kanskje et 

hotell (se faktaboks).

Klart til julehandelen 2022?

Planene innebærer at bygningsvo-

lumet øker med om lag 28.000 kvm 

til 62.000 kvm når Nye Trekanten 

åpner.

– Vi har en ambisjon om å få 

dette ferdigstilt i løpet av 2022, 

forteller Myhre.

Men først skal planen vedtas, og 

første etappe i den prosessen var 

en presentasjon som ble holdt for 

politikerne i utvalget for plan, sam-

ferdsel og næring sist torsdag.

– Vi har planlagt dette prosjek-

tet sammen med kommunen i over 

ett år og starter nå arbeidet med et 

reguleringsforslag som vi håper blir 

klart om et års tid.

Venter positiv mottagelse

Milliardplanen for Nye Trekanten 

kommer samtidig som storutvidel-

sen av Asker sentrum vestover til 

Føyka og Elvely tar form.

– Askerfolk er glade i sentrumet 

sitt. Frykter dere ikke at summen 

av all denne nybyggingen kan bli 

for mye for folk?

– Nei. Asker har Norges femte 

største kollektivknutepunkt og er 

en av seks prioriterte regionale 

byer rundt Oslo. Når analysene 

viser at lokalbefolkningen ikke får 

dekket sine behov innen handel og 

opplevelser, så tror vi at en utvi-

delse og modernisering av Trekan-

ten vil bli tatt godt imot. Og vi vil 

bidra til å styrke Asker sentrum, til-

føre nytt liv og aktivitet i gatemil-

jøet og byrommene, ikke bare på 

dagtid men også etter stengetid og 

på kveldene, forteller Myhre.

Sentralt i Citycons planer er å 

åpne opp dagens senter og utvikle 

eiendommen som en by med inn-

vendige, glassoverbygde gater og 

sømløse overganger til resten av 

sentrum.

– Trekanten fremstår i dag som 

altfor lukket, tomt og dødt på gate-

plan. Vi vil vrenge innsiden ut så å 

si, løfte opp det bylivet som finnes 

under bakken og slippe lyset inn, 

forteller Jens Noach, arkitekt og 

partner i Spol Architechts.

- En fantastisk mulighet

– Nå har vi en fantastisk mulighet 

til å realisere en helhetlig byutvik-

ling på begge sider av Strøket, som 

også blir hovedaksen for utviklin-

gen videre vestover. Vi ønsker å 

bidra til den sentrumsnære bolig- 

og næringsutviklingen som Askers 

innbyggere ønsker og trenger. Og 

da tenker jeg ikke minst på ung-

dommen, sier Kathrine Nyhus fra 

Bleiker, arkitekt og prosjektleder i 

Høvik-firmaet Prodecon.

Morten Gisle Johnsen

mortengisle.johnsen@budstikka.no

Citycon vil satse milliardbeløp på større kjøpesenter, boliger, kontorer og kanskje hotell i

Vil gjøre Trekanten

BYUTVIKLERE: Utviklingsdirektør i Citycon, Fredrik Myhre (f.v.), arkitekt Jens Noach 
i Spol Architechts og prosjektleder Kathrine Nyhus i Prodecon.   FOTO: EVA GROVEN

VIL ÅPNE OPP: Nye Trekanten skal 
– slik som her ved hovedinngangs-

BYGATE UNDER GLASSTAK: Sentralt i Citycons planer er å åpne opp dagens Trekanten Senter og utvikle eiendommen som 

fakta

 ■ Øke bruttoarealet for handel, service og 
bespisning fra 24.000 til 36.000 kvm.

 ■ Øke brutto kontorareal på 10.000 kvm 
til 26.000 kvm kontor, trening, helse 
og/eller boligareal. Et hotell kan også 
innpasses.

 ■ Rive dagens parkeringshus og samle 
de 800 p-plassene på nederste plan 
under bakken. Så bygge tre nye blokker 
i fem-seks etasjers høyde over bakken 
på denne tomten.

 ■ Bygge et nytt fjerde plan med handel, 
service og bespisning langs Knud Askers 
vei fra området rundt Servicetorget og 
inn i nybyggene over dagens p-hus.

 ■ Etablere ny bygate fra Knud Askers vei 
og rådhuset til Strøket og en glasso-
verbygd gate/galleri gjennom dagens 
senter, med møteplasser i begge ender. 
Et stort atrium skal bringe dagslys inn.

Slik er Nye Trekanten tenkt

I kveld skal «Hovedutvalg barn og unge» i Bærum diskutere om 
alle 16.000 elever og 2.000 lærere skal få hver sin iPad. Som 
Budstikka har omtalt gjennom en serie artikler den siste tiden, 
er meningene om pionérprosjektet mange og sterke blant 
elever, lærere og foreldre. Også forskerne som har fulgt prosjek-
tet, har levert en rapporten som beskriver både fordeler og 
ulemper: Noen hovedfunn er en overvekt av fornøyde elever og 
lærere, men at det ikke kan dokumenteres økt læringsutbytte 
ved bruk av iPad. Konklusjonen i rapporten er en anbefaling om 
å videreføre satsingen, noe rådmannen i Bærum støtter. Du kan 
lese hva skolepolitikerne bestemmer i kveld på budstikka.no

Debatterer iPad til alle elever
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i Asker sentrum

n til bydel

integreres tettere med Asker sentrum 
partiet ut mot Strøket.

2022: Slik ser Nye Trekanten ut på tegnebrettet akkurat nå. Foran til venstre står 
Kulturhuset med tre nybygg over dagens p-hus rett på rekke og rad bak.

en by med innvendige, glassoverbygde gater og sømløse overganger til resten av sentrum. ALLE ILLUSTRASJONER: SPOL ARCHITECTS

SFO-tilbudet til 5. trinn var så 
populært at skolen utvider med 
nok et år. En hverdagsinnova-
sjon, mener skoleleder.

I fjor høst innførte Eikeli skole 

i Bærum et prøveprosjekt med 

SFO-tilbud for femteklassinger. 

Tilbudet har fungert så godt 

at skolen til neste år vil utvide 

ordningen til også å gjelde sjette 

klasse.

Det betyr i realiteten at det er 

det samme årskullet som fort-

setter på SFO, men rektor Aase 

Lunde har tro på at SFO for mel-

lomtrinnet (5-7. klasse) blir en 

varig ordning ved skolen. 

– Interessen og behovet er der, 

det ser og hører vi fra både elev-

ene selv og foreldrene deres, sier 

Lunde.

Før neste skoleår har rektoren 

allerede 66 påmeldte elever til 

SFO for 5. og 6. trinn.

– Man må ha god oppslutning 

om SFO på fjerde trinn skal man 

lykkes på mellomtrinnet. Og 

det har vi. Elevene er også med 

å bestemme hva tilbudene skal 

være. I år har vi hatt tre dagers 

tilbud, neste skoleår åpner vi 

også for to dagers-tilbud, sier 

Aase Lunde.

Ingen følger etter

Seksjonsleder i kommunen, 

May Gautier Gjerdsbakk, mener 

Eikeli skole med sin SFO-ordning 

bedriver hverdagsinnovasjon i 

Bærumsskolen.

– De har truffet et behov, og 

behovet er jo kommet fra elev-

ene. Per i dag vet vi at det er 

flere skoler som er inspirert av 

Eikeli skole, men foreløpig er det 

ingen som er i gang med tilsva-

rende ordninger på sin skole, sier 

Gjerdsbakk.

Eikeli skole skal være invitert 

til å presentere sine erfaringer 

for et samlet rektorkollegium i 

nær fremtid.

Gjerdsbakk sier hun er spent 

på hva slags utslag SFO-ordnin-

gen vil gi på for eksempel elev-

undersøkelsen som kommunen 

gjennomfører hvert år i barne-

skolen. 

– Vi vet jo at SFO er en arena 

for inkludering og godt venn-

skap, sier Gjerdsbakk.  

Marianne Vinje

marianne.vinje@budstikka.no

Tilbyr SFO helt 
opp til sjette klasse

MER SFO: Disse elevene går i 5. klasse i dag, og er fortsatt på SFO. det 
kan de fortsette med til høsten også, om de vil.  FOTO: EVA GROVEN

POSITIV: Seksjonsleder i kommunen, May Gautier Gjerdsbakk, tror utvi-
det SFO-tilbud kan ha noe å si for skoletrivsel.  FOTO: TRINE JØDAL

Lommedalen skole må skifte øde-
lagt glass for 150.000 kroner.

Rektor Elin Olsen beskriver glass-

knusingen på skolen som «forfer-

delig trist».

– Det er jo rent hærverk, sier 

Olsen.

– Jeg kan ikke skjønne at dis-

triktets unge ikke har noe bedre 

å finne på enn dette. Men det er 

dessverre ikke stort vi får gjort 

med det, annet enn å oppfordre 

de skyldige til å komme på bedre 

tanker, mener rektoren.

Fredag for halvannen uke siden 

hadde noen knust glassruter for 

rundt 150.000 kr på barneskolen.

– Det er herdet glass på et tak 

på et overbygg mellom skolens 

nye og gamle del. De hadde kas-

tet stein som de hadde funnet rett 

ved. Vi plukket opp rundt 200 stei-

ner, sier Olsen.

Ønsker politisjekk

Det samme har skjedd tidligere, 

men ikke dette omfanget, opply-

ser Olsen, som via skolens hjem-

meside har varslet foreldre og 

foresatte om det som har skjedd. 

Hun ønsker å bli varslet om barn 

og unge observeres på eller ved 

det aktuelle taket. Vitner har tid-

ligere sett unge med antatt alder 

13–15 år i forkant av episoder med 

glassødeleggelser. 

Ingen er imidlertid mistenkt, 

ifølge rektoren, som ønsker at 

politiet inntil videre skal kjøre 

innom i helger og på helligdager.

Kjetil Olsen Vethe

kjetilolsen.vethe@budstikka.no

Advarer foreldre etter skolehærverk

DYRT: Dette overbygget har herdet 
glass, som nylig ble knust. Pris: 
150.000 kr.  FOTO: TRUDE BLÅSMO


