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Onsdag 28. juli 2010

Ferner og Skipperud
til Hole Artcenter

Les mer om kulturlivet i Asker og Bærum på
www.budstikka.no/kultur

Pippip Ferner (bildet) fra Asker og Christian Skipperud
fra Bekkestua stiller ut sammen med 14 andre kunstnere på Hole Artcenter mellom Sundvollen og
Sollihøgda ved Tyrifjorden. Utstillingen som byr på
malerier, akvarell og foto, åpner lørdag 31. juli. Ferner
er kjent for å hente inspirasjon fra dyre- og menneskemotiv overført til objekter, nå i form av stoler.
Skipperud er grafisk designer og arbeider med håndkolerte silketrykk. Utstillingen varer til 22. august.

kultur
kultur@budstikka.no

Kulturlåve til
nær 40 millioner

millioner kroner vil det
koste å bygge om de to
øverste etasjene av
Østre Asker gård til
kulturlokaler.
En slik ombygging står høyt på
prioriteringslisten til direktør
for kultur og tekniske tjenester i
Asker, Ragnar Sand Fuglum. Prislappen kan bli opp til 40 millioner
kroner.
Men når og om politikerne vil
gi klarsignal, er ennå ikke gitt.
Tanken er at en slik ombygging
skal frigjøre
plass i Askers
nye kulturhus,
slik at det får
en mer effektiv
og bedre økonomisk drift.
I de nye lokalene i låven er det tenkt etablert
plass for nysirkus, teater, korps
og annen kulturaktivitet, bekrefter han.
– Det vi vet når det gjelder
gamle bygg, er at når vi bruker
dem til noe fornuftig så er det den

ØSTRE ASKER GÅRD: Østre Asker
gård, det gamle Asker sentrum, kan
bli et nytt øvingssenter for det lokale
kulturliv.
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beste måten å bevare dem på, sier
Ragnar Sand Fuglum.
Asker kommune har alt gjennomført et skisseprosjekt der Norconsult
har vurdert hva
som må gjøres for å bygge
om det 1.000
kvadratmeter
store råloftet
på gården, som
i dag benyttes til
lager og forsamlingslokaler. Videre
hva som kreves av tekniske løsninger for å få til en slik bruksendring.

1.000
kvadratmeter kan
bli bygget om

Kostnader

I sammenheng med denne rapporten har CFK-arkitekter i samarbeid



Norconsult levert et kostnadsoverslag over hva en slik ombygging
vil koste.
Med blant annet heis og nytt
trappeanlegg, vinduer i tak og vegger, og det som ellers må til for å
endre bygget fra å være en låve til
et fullverdig forsamlingslokale.
Etter denne gjennomgangen, og
med bakgrunn i deres tallmateriale, kommer det frem i et internt
notat fra Eiendomsforvaltningen at
selv en enkel standard ved en slik
ombygging kan komme på rundt
34.000 per kvadratmeter i 2008 kroner. Det er en pris som er å sammenligne med et nybygg, da uten
tomt. Videre er det ikke tatt med
i den summen hva det vil koste å
utvide brannsikringen i 1. etasje
Hovedårsaken til at det vil koste
så mye, er nettopp at en slik stor
trebygning trenger helt spesielle
branntekniske løsninger.

Ut over rammen

– Østre Asker gård og en rehabilitering av denne som øvelseslokaler
for kulturlivet står høyt på min prioriteringsliste når vi er ferdig med
rehabiliteringen av Esviken, og når
vi har fått oppgradert Venskaben.
Men når en eventuelt slik

Tom Magne Armann
tom.armann@budstikka.no

fakta
Østre Asker gård

■ En av de fire Asker-gårdene som ga

kommunen sitt navn.

■ I middelalderen var den et underbruk

til Hovedøen kloster.

■ Var skysstasjon og et naturlig stoppe-

■

■

■
■
■

sted på Kongeveien/Sølvveien mellom
Oslo og Kongsberg.
Asker sentrum lå på gården helt til
jernbanen ble etablert der dagens
sentrum ligger.
På gården lå foruten skysstasjonen,
telegraf, landhandel, fengsel, vertshus
og post.
Dagens hovedbygning er fra 1870 den store låvebygningen fra 1910.
Gården er i dag regulert som spesialområde verneverdig miljø.
I dag huser gården Asker kulturskole
som flyttet dit i 2002 da Hasselbakken
midlertidig ble flyttet på grunn av bygging av nytt dobbeltspor til Asker.
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ombygging kan skje kan han ikke
gi svar på riktig ennå.
– Uansett må det fremmes som
en egen sak for politikerne, da
dette vil gå ut over de naturlige
rammene vi legger for drift og
vedlikehold av verneverdige og
fredede hus som er i kommunens
eie, forteller han.



VIL BYGGE: Ragnar Sand Fuglum ser for seg Østre
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Bygger om. Rundt 40

