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Innspill fra SU i Båstadmyra barnehage, gjeldende innsatsområde 2: Asker sentrum (Solvang, Borgen og Risenga)

Asker kommune opplyser i høringsforslaget for temaplanen at de har en målsetting om å ha «Rett bygg – på rett sted
– til rett tid». Temaplanen tar for seg kapasitetsbehov for barnehager og skoler fram til 2033. I 2020 har Asker
sentrum overkapasitet i alle tre barnehagesoner (Solvang, Borgen og Risenga). Med det forslaget som er lagt fram i
temaplanen er det estimert at Risengaområdet vil ha overkapasitet i hele perioden planen dekker, mens Borgen vil
ha underkapasitet allerede fra 2021. Solvang vil ha underkapasitet fra 2027.

Det er planlagt utbygging av en større barnehage i tilknytning til Bondivann stasjon. I temaplanen fremgår det at
denne barnehagen skal erstatte tilbudet som dekkes av Østhellinga barnehage i dag. I tillegg fremgår det av
temaplanen at «mange familier i Borgenområdet er avhengig av nærhet til tilbudet, og det er særlig viktig at
kapasitet blir opprettholdt og utviklet». For oss fremstår det som ikke bare underlig, men som uheldig om det
bygges en barnehage av en slik størrelse i Risenga-sonen, med begrunnelse av å dekke behovet for barnehageplasser
i Borgen-sonen. Vi trekker her fram kommunens egen målsetting om «Rett bygg – på rett sted – til rett tid». Det er i
Borgen-sonen det er estimert underdekning allerede fra i år, og det er i denne sonen det bør bygges nytt. Her ønsker
vi også å påpeke at selv om avstanden mellom Borgen og Bondi er liten i luftlinje, så er det i veistrekning nødvendig
å kjøre rundt hele Asker. Ved å etablere en barnehage på Bondivann som i stor grad er tiltenkt familier på Borgen
vil det føre til økt biltrafikk gjennom Asker hvor det allerede er saktegående kø hver dag i rushtiden. Selv om det er
en fin tanke at de fleste barnefamilier vil gå til og fra barnehagen når det er kort vei, så er logistikk en viktig del av
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hverdagen, og hvis man selv har behov for bilen for å komme til jobb så vil mange likevel ønske å levere/hente
barna med bil.

I høringsutkastet vises det til Telemarksforsknings utredning om at mindre barnehager har smådriftsulemper, men
hvor det samtidig stadfestes følgende: «Politisk er det likevel uttrykt ønske om å bevare mangfoldet i sektoren med
både små og store barnehager». Den foreslåtte utviklingen i Asker sentrum vil øke andel store barnehager på
bekostning av de små og mellomstore. For å sikre et godt tilbud til alle innbyggere i Asker sentrum er det viktig at
det også satses på mindre barnehager. Alle de planlagte nyetableringene i Asker sentrum har 6-8 avdelinger. Selv
om kommunen av stordriftsgrunner velger å satse på større barnehager, så er det viktig for mangfoldet i kommunen
og lokalmiljøene at det ikke bygges stort på bekostning av de barnehagene som allerede er etablert og går godt i dag.
Båstadmyra er eksempelvis nærmiljøets eneste barnehage for samtlige familier som bor i området Båstad/Undelstad,
og det er viktig for dette området at nabolagets barnehagetilbud består. Utbyggingen av Velodrombarnehagen
(Læringsverkstedet) øker allerede kapasiteten i Risengasonen, og med den planlagte utbyggingen er Risenga-sonen
beregnet å ha overkapasitet i hele perioden. Det vil være fatalt for de mindre barnehagene som Båstadmyra om de
ikke får fylt opp de plassene som allerede er etablert i denne sonen. Fra et økonomisk ståsted virker det heller ikke
fornuftig å bygge nytt for å dekke et behov som allerede er ivaretatt av de etablerte barnehagene i sonen.

I Solvangsonen planlegges en utbygging av Føyka barnehage. Vi stusser ved at det ikke er planlagt ytterligere
utbygging i denne sonen når det allerede i 2027 er forventet at Solvang-sonen vil ha underkapasitet. Det er en stor
fordel for barna å få barnehageplass i skolesonene de tilhører, og det gir dem en god trygghet ved overgangen til
skole at de kjenner andre barn fra nabolag og skolekrets.

Oppsummert er det vår vurdering at det er uheldig at to av de større planlagte utbyggingene
begge ligger i Risenga-sonen, når det er estimert at dette vil føre til overkapasitet i Risenga-sonen (hvor det allerede
i dag er overkapasitet) og at det fortsatt vil være underkapasitet i de øvrige sonene gjennom store deler at
tidsperioden temaplanen gjelder for. Vi mener denne planen står i strid med kommunens egen målsetting om «Rett
bygg – på rett sted – til rett tid», og at det vil slå uheldig ut overfor de mindre barnehagene i området som det
politisk er uttrykt et ønske om å bevare fremtiden til.
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