
NOTAT – Asker Kommune 

 

Sak: Torg - møteplasser – medborgerskap etc.- «å ta vare på hverandre så ingen sitter ensom». 

 

Dato: 01.12. 2020 

 

Probelmestilling. 

Røyken (sentrum) mangler et torg eller en hyggelig plass (møteplass) med benker tilsvarende 

på Spikkestad og Slemmestad som de øvrige politisk bestemte sentra i den nye kommunen (i 

gamle Røyken). 

 

Både på Spikkestad og i Slemmestad finnes flere serveringssteder og de har torg/møteplasser 

med benker/sitteplasser hvor en bl.a. tenner Julegran ved første søndag i advent etc. (Jf. også 

Heggedal som også ligger ganske nære Røyken sentrum). 

 

I Røyken har vi et lite kjøpesenter med en liten kafé som nylig er stengt av politiet grunnet 

manglende søknader om tillatelse til matservering etc. Dette føyer seg inn i et mønster i 

Røyken sentrum i forfall, snarere enn oppbygning/utvikling som et av de etablerte politiske 

sentra i den nye kommunen. 

 

Ved stasjonen ligger et vrak av et bygg som brant for ca. 8-10 år siden, uten noen form for 

utvikling av dette, som skjemmer hele sentrum. Vis a vis dette bygget ligger NAV. 

 

På toppen (Bråsethøgda) ligger Norges største sykehjem (ved oppføringen) og i samme bygg 

ligger Legevakten. Vis a vis ligger Røykenbadet som et flott bygg en kan være stolt av. Like 

nære utvikles nå et større byggefelt (Jakslandåsen) hvor det bl.a. er politisk spørsmål om en 

ny bro over E 134 fra sykehjemmet (mot Sør-Vest) til dette byggefeltet. 

 

Men; hvor er samlingstedet/torget for pensjonister, ungdom etc. i Røyken (sentrum). Det 

mangler et torg og bygninger hvor folk kan treffes, tilsvarende bla. pensjonistforeningene på 

Spikkestad, i Slemmestad, i Heggedal etc. 

 

Det blir jo vanskelig med medborgerskap når en ikke kan treffe sine medborgere på et 

hyggelig sted (?). Hvor er det hyggelige stedet i Røyken – f.eks. i forholdt til Torget på 

Spikkestad mellom stasjonen og Spikkestad Kirke og Kultursenter («Teglen») 

 

Veldig bra. 

Nå er det jo etablert en bussrute fra Hyggen via Bråset til Asker og fra Bråset til Slemmestad 

som går via Røyken sentrum. Eldre kan derfor komme seg fra Røyken sentrum og opp til 

sykehjemmet/legevakten og Røykenbadet uten å forsere en bratt og lengre bakke på  

ca. 400-500 meter tilsvarende som eksempel fra Asker stasjon til Asker kirke. 

 

Forslag. 

Foran Røykenbadet (vis a vis sykehjemmet/legevakten) er det fylt opp en liten dal som går fra 

Bråsethøgda til Røyken sentrum i et gammelt bekkefar og som nå etableres til et torg hvor 

folk kan samles med bla. å tenne en Julegran ved advent. Kafeen i Røykenbadet er som oftes 

full når det ikke er en Coronasituasjon. På dette området kan det bygges et signalbygg med 

et torg og en kafé som kan samle Røykens innbyggere (medborgerskap) og hvor en kan 

tenne en Julegran til advent for å skape hygge også i Røyken sentrum. 

 



Spesielt når det nå utvikles et større byggefelt like ved (vis a vis Røykenbadet mot Sør over  

E 134). 

 

Jeg etterlyser en plan for dette (torget – den hyggelige møteplassen) som jeg ønsker tilsendt.  

 

Mvh 

Gunnar Andersen 

 

Vedlegg: Kart søk også på Google Earth 

 

 

 

 


