
Velkommen til
Heggedal



En brosjyre som ønsker velkommen til Hegge-
dal? Det hadde selvfølgelig vært enda hyggeli-
gere å ønske velkommen når du kom med flytte-
lasset eller bare hjem fra arbeid eller barnehage, 
eller hvor du kommer fra – bare du kommer til 
Heggedal – men en brosjyre er litt mer prak-
tisk. 

Hensikten er å informere nye, gamle, unge, el-
dre, fastboende, gjennomreisende, kunstnere, 
håndverkere og alle andre som trives i Hegge-
dal. Informere om historien, skolene, transport, 
foreningslivet, kirken, turmuligheter, Hegge-
dalsposten – for bare å nevne noe. 

Uansett botid eller ikke i Heggedal – vi håper 
du finner brosjyren nyttig. Til deg som akkurat 
har flyttet hit – eller kanskje akkurat kjøpt bolig 

Innhold:

her – velkommen skal du være! Heggedal er ei 
god bygd å bo i.

Heggedal Nærmiljøsentral er et samlingspunkt 
for frivillige organisasjoner, en møteplass for 
frivillige, næringslivet og kommunen og ikke 
minst et tilbud til alle som bryr seg om nærmil-
jøet vårt!

Savner du en aktivitet i nærmiljøet? Nærmil-
jøsentralen hjelper deg til å finne en eller flere 
som har samme interessen. Om du har en idé el-
ler en utfordring du vil diskutere med noen – ta 
kontakt med Nærmiljøsentralen.

Per Sletaune                    Dag Henning Sæther 
(Daglig leder)  (Styreleder)

Velkommen til Heggedal!

Loppemarked i idrettshallen

St. Hansfeiring i Kloppedalen
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Å være barn i Heggedal

Kommunale barnehager:
Heggedalskogen barnehage. Åpent kl. 7:15-17. Har naturgruppe og er 
sertifisert for Grønt Flagg ordningen. Alder 1-5 år. Tlf 66 79 79 48
Vikingjordet barnehage. Åpent kl. 7.30-17. Har naturgruppe og er 
sertifisert for Grønt Flagg ordningen. Alder 1-5 år. Tlf 66 90 71 00

Barnehager i Hovedgårdsonen

Private barnehager:  
Barnas Hus, Gullhella. Åpent kl. 7:15-16:45.  
Har naturgruppe. Alder 1-5 år. Tlf 66 76 14 40
ESPIRA, Gullhella. Åpent kl. 7:15-17. Har naturgruppe og er sertifisert 
for Grønt Flagg ordningen. Alder 1-5 år. Tlf 66 75 84 84
Gullungene barnehage. Åpent kl. 7:15-16. Alder 1-3 år. Tlf 66 90 31 
22
Stinaløkka Kanvasbarnehage. Åpent kl. 6:45-17.   
Alder 1-5 år. Tlf 401 04 954
Gullhella familiebarnehage. Åpent kl. 7:30-16.  
Alder 1-3 år. Tlf 928 91 810
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Heggedal Skole

Solberg skole er Askers eldste og minste barneskole med rundt 110 elever 
fordelt på 7 trinn.  Skolen ligger i naturskjønne omgivelser mellom Dike-
mark og Heggedal. Skolens målsetting er å være en mobbefri skole som 

Solberg skole

Skolens visjon:  
“Individuell læring i  
et sosialt fellesskap”. 
Heggedal skole ligger 
 flott til med utsikt over Gjellumvannet 
i sentrum av Heggedal i Asker kom-
mune. Skolen ble bygget i 1906, og er 
utvidet flere ganger. I dag har skolen 
ca 390 elever fordelt på 7 trinn. Skolen 
samarbeider tett med barnehagene og 
ungdomsskolen i sonen, gjennom fokus 
på elevstandarder og voksenstandarder. 
Heggedal skole har en populær SFO 
med ”Idretts-SFO” og ”Kulturforum” 
som viktige faktorer for å holde på 
elevene til de går ut av 4. trinn. Skolen 

samarbeider med ulike ressurspersoner for å gi elevene gode faglige og 
sosiale tilbud. Elevene går over til Hovedgården ungdomsskole etter 
avsluttet 7 klasse. 
Adresse: Skoleveien 64, 1389 Heggedal. Tlf.: 66 75 40 00
Hjemmeside:  www.asker.kommune.no

har fokus på faglig og sosial 
læring. For å få til dette har 
skolen innarbeidet en vok-
senstandard og en elevstan-
dard. Elevene går over til 
Hovedgården ungdomssko-
le etter avsluttet 7 klasse.  
Skolen har egen skolefri-
tidsordning.

Adresse: Heggedalsveien 99, 1385 Asker. Tlf.: 66 98 78 20
Hjemmeside: www.asker.kommune.no



Å være ungdom i Heggedal
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Hovedgården ungdomsskole ligger i Heggedal sen-
trum. Den er Askers minste ungdomsskole med ca. 
200 elever og mottar elever hovedsaklig fra barne-
skolene Solberg og Heggedal. For å gjøre overgangen 
fra barneskolen så god som mulig, har vi utviklet et  
juniorprogram, og vi har et tett og spennende sam-
arbeid med både barnehager og barneskoler i nær-
området gjennom sonesamarbeidet. Skolen har en 
gjennomgående kulturprofil og er godt i gang med å 
utvikle denne sammen med Asker kulturskole, kultur-
aktører i nærmiljøet og kulturinteresserte foreldre. 

Adresse: Heggedalsbakken 11, 
Pb. 54, 1389 Heggedal
Telefon: 66 76 15 10
Hjemmeside: Se www.asker.kommune.no 

Hovedgården Ungdomsskole

9. trinn setter 
hvert år opp en 
musikal, med 
forestillinger i 
fabrikken.

Kaliber ungdomsklubb

Kaliber Ungdomsklubb (tidligere Hovedgården fritidssenter) er et åpent 
fritidstilbud for ungdom mellom 13 og 18 år. Det ligger i underetasjen på 
Hovedgården Ungdomsskole og har store flotte lokaler med blandt annet 
cafè, mini-kino, biljardbord, discorom og fussballspill. I tillegg til åpent 
tilbud for ungdom etter skolen, er Kaliber også åpent i midttimene på un-
gdomsskolen og har etterskoletid tilbud til 6 og 7 klasse en dag i uken. 
På Kaliber ligger det til rette for mange ulike aktiviteter. Her finnes det 
film- og fotoutstyr, glassbrennerovn, projektor, lyd og lysanlegg, scene, 
playstation og Wii, smykkelagingsutstyr og en Mac. Ungdom kan bruke 
utstyret, få opplæring og være med på kurs og aktivitetsgrupper. Det ar-
rangeres fester og temakvelder med og for ungdom gjennom hele året.

Åpningstider vår 2013:
Mandag 14.00 - 17.00 Junior (6-7 klasse)
Tirsdag 14.00 - 17.00
Onsdag 14.00 - 20.30
Fredag (annenhver i ulike uker) 18.00 - 22.30

Mail: kaliber.ungdomsklubb@gmail.com
Tlf: 907 95 918
Du finner oss på Facebook



Å være senior i Heggedal
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Heggedal Helselag har eksistert i drøyt 60 år, og er et meget aktivt lag 
innenfor Nasjonalforeningen (Akershus fylkeslag). 
Lagets formål er – som navnet sier – å arbeide til gavn for folkehelsen. 
Selv om ønsket er å arbeide for hele befolkningen, og alle aldre, har arbei-
det i større og større grad blitt rettet mot de eldre årsklasser. Dette henger 

Ble stiftet 12. mars 1969. Foreningen har drøyt 70 medlemmer, og har 
sine månedlige møter på Heggedal seniorsenter.  I møtene, som holdes 
kl. 17 på første onsdag i hver måned,  er det forskjellige former  for un-
derholdning. Laget har helt fra starten arrangert en årlig 5 dagers tur for 

Nationalforeningen for folkehelsen

Heggedal Helselag

I mai hvert år arrangerer Helselaget 
“Hjertemarsjen” 

Heggedal Pensjonistforening

hjelp på kjøkkenet ved senteret.
Helselaget arrangerer årlig dagstur for pensjonistene i Heggedal, i sam-
arbeid med Heggedal Pensjonistforening. Laget er også med på idretts-
dagen for eldre. 
Laget ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen!

medlemmene, og dette har vært en 
stor suksess. Ut over dette deltar 
laget i driften av Seniorsenteret i 
Heggedal i form av frivillig innsats. 
Foreningen bidrar også ved idretts-
dagen for de eldre i Heggedal.
Vi ønsker deg hjertelig velkommen 
som medlem!

dels sammen med at medlemme-
nes gjennomsnittsalder stiger, 
men også at Nasjonalforeningen 
bl.a. retter sitt arbeid mot grup-
per som  demente og hjertesyke.
Heggedal Helselag har sitt eget 
hus i sidebygningen på Hegge-
dal Hovedgård. Der tilbys det fy-
sioterapi. På ei arbeidsstue lager 
medlemmer håndarbeider  som 
selges eller loddes ut. Mange 
medlemmer stiller som frivillig 

Heggedal Seniorsenter ble åpnet i 1994.  Senteret  drives av Asker kom-
mune i nært samarbeid med Heggedal Helselag  og Heggedal Pensjo-
nistforening.  Helselaget og Pensjonistforeningen stiller opp med frivillig 
hjelp på kjøkkenet og til en rekke aktiviteter. 

Senteret tilbyr en rekke faste
 aktiviteter:
- arbeidsstue (håndarbeid) 
- treskjæring
- allsang
- trim, ledet av fysioterapeut
- bridge
- spørreleker, konkurranser
- bingo
- datakurs, begynnere/viderekomne
- datagrupper, slektsforskning m.m

Senteret er åpent for alle 
pensjonister over 62 år.

Er det noe du savner? 
Seniorsenteret i Heggedal vil gjer-
ne sette i gang andre aktiviteter.
Ta kontakt med senterets daglig 
leder på tlf. 66 79 12 22. 
Senteret finner du i sentrum,  på 
baksiden av  KIWI-bygget
Seniorsenteret på nett:  
www.asker.kommune.no

Heggedal  
Seniorsenter

På senteret får du disse tilbudene:
- Kafeteria 5 dager i uka (mandag - fredag).
- Middagsservering 4 dager (tirsdag - fredag).
- Offentlig godkjent fotterapeut.
- Foredrag, underholdning.
- Turer og andre fellesarrange  menter med de andre
  seniorsentrene i Asker.
- Idrettsdag (i samarbeid med Helselaget og Pensjonistforeningen).



Lions Club Heggedal er den lokale 
delen av verdens største humani-
tære serviceorganisasjon, Lions 
International. Klubben vår har ek-
sistert siden 1974, og vi er for ti-
den 27 medlemmer fordelt i alde-
ren 40 – 75. Hovedaktiviteten vår 
har i mange år vært Kulturdagene 
i Heggedal den første helgen i juni 
på Heggedal Hovedgård. Dette er 
en aktivitet som krever en masse 
forarbeid, så dette jobbes det med 
hele året.
I tillegg til dette har vi en del andre 
aktiviteter som også gir et økono-
misk overskudd. Dette overskuddet 
går uavkortet til både lokale, nasjo-
nale og internasjonale prosjekter.

Hvert år gir vi 30 – 150.000 til lo-
kale, nasjonale og internasjonale 
tiltak.

Vi har møter 1 gang i måneden i 
tillegg til forskjellige dugnader og 
aktiviteter. Møtene våre holder vi i 
2. etg. på motorklubben. Dette hu-
set har vi for øvrig bygget selv – på 
dugnad.

Ønsker du mer info? 
Se våre hjemmesider 
www.lions.no

Lions Club
Heggedal

Barnedans på scenen. 
Bilder fra Kulturdagene 2011.
Foto: Kjell Nilsen.

Heggedal menighet er en del av 
Den norske kirke. Visjonen til Heg-
gedal menighet er at vi skal være 
Kirken midt i bygda. Med det me-
ner vi at vi skal være en raus, åpen 
og inkluderende folkekirke med 
stor takhøyde og varierte tilbud for 
alle aldre. Nær 80 % av de 5700 
personene som bor innen menighe-
tens grenser er medlemmer. 
Heggedal menighet har mange ak-
tiviteter og tilbud for barn frem til 
konfirmantalder:

Baby-sang for 0-1 år• 
4-års bok tiltak• 
Kirkeklubb for 6-åringer• 

Foreldre og ungdommer går inn 
som frivillige medarbeidere. Stor 
voksentetthet skaper trygghet.
Våren 2011 hadde vi en strålende 
Tårnagenthelg hvor barn i alderen 
8 til 9 år løste mysterier i kirken 
vår. Vi har også startet opp Klubb 
for barn/unge i alderen 10 år og 
opp til konfirmantalder. Også her 
øker antallet deltakere fra gang til 
gang. Menigheten har sitt eget bar-
nekor, Heggetroll, som er med på å 
sette sitt preg på gudstjenester og 
andre aktiviteter i menigheten.
Heggedal menighet har stor satsing 
på ungdomsarbeid og ca. 70 % av 

årskullet velger konfirmasjon i me-
nigheten. Konfirmantarbeidet vårt 
er lagt opp rundt en forestilling 
som vi har helgen før konfirmasjo-
nen. På denne forestillingen er alle 
i aktivitet med sang, dans, drama, 
teknikk, band, foto og PR. Vi har 
stort fokus på den gode samtalen, 
engasjement i forhold til egen tro 
og voksent nærvær. 
Bortsett fra sommerperioden er det 
vanligvis gudstjeneste i kirken kl. 
11 de tre første søndager hver må-
ned og kveldsmesse den siste søn-
dagen kl. 19:30.
Spesielle arrangementer som Vårs-
lepp, Countrymesse og Julemarked 
arrangeres årlig. Andre aktiviteter 
for voksne er torsdagsmøter, koret 
Salig blanding og Kirkefrokosten 
for seniorer.
Menighetens lokaler består av Heg-
gedal kirke, bygget i 1931, og me-
nighetshuset Heggetun som er nytt 
i 2011.

Heggedal menighet -
kirken midt i bygda
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Heggedal Seniorsenter ble åpnet i 1994.  Senteret  drives av Asker kom-
mune i nært samarbeid med Heggedal Helselag  og Heggedal Pensjo-
nistforening.  Helselaget og Pensjonistforeningen stiller opp med frivillig 
hjelp på kjøkkenet og til en rekke aktiviteter. 

Senteret tilbyr en rekke faste
 aktiviteter:
- arbeidsstue (håndarbeid) 
- treskjæring
- allsang
- trim, ledet av fysioterapeut
- bridge
- spørreleker, konkurranser
- bingo
- datakurs, begynnere/viderekomne
- datagrupper, slektsforskning m.m

Senteret er åpent for alle 
pensjonister over 62 år.

Er det noe du savner? 
Seniorsenteret i Heggedal vil gjer-
ne sette i gang andre aktiviteter.
Ta kontakt med senterets daglig 
leder på tlf. 66 79 12 22. 
Senteret finner du i sentrum,  på 
baksiden av  KIWI-bygget
Seniorsenteret på nett:  
www.asker.kommune.no

Heggedal  
Seniorsenter

På senteret får du disse tilbudene:
- Kafeteria 5 dager i uka (mandag - fredag).
- Middagsservering 4 dager (tirsdag - fredag).
- Offentlig godkjent fotterapeut.
- Foredrag, underholdning.
- Turer og andre fellesarrange  menter med de andre
  seniorsentrene i Asker.
- Idrettsdag (i samarbeid med Helselaget og Pensjonistforeningen).
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Heggedal og Blakstad Skolekorps 
er et janitsjarkorps for barn i alde-
ren 8 til 18 år. Korpset er medlem 
av Norges Musikkorps Forbund 
gjennom NMF Øst. 
Fram til 1998 rekrutterte skolekorp-
set i hovedsak fra Heggedal skole. 
Da den nye Blakstad skole åpnet 
høsten 1998 ble Heggedal sko-
lekorps valgt som skolens korps. 
Korpset skiftet navn til Heggedal 
og Blakstad skolekorps og rekrut-
terer nå fra de to skolene.

Heggedal og Blakstad skolekorps

Korpset øver på Heggedal skole 
hver onsdag fra 18.00-20.30.
Heggedal og Blakstad skolekorps 
spiller en viktig rolle i nærmiljøet. 
På 17. mai spiller korpset på Heg-
gedal og Blakstad skoler samt i 
barnetoget på Skaugum. Korpset 
deltar på kulturdagene i Heggedal 
og har oppmarsjer på forskjellige 
steder i lokalmiljøet. Sommerturer 
arrangeres både i Norge og i utlan-
det. De senere årene har korpset 
gjort seg bemerket i konkurranser 
med gode resulteter. For barna i 
korpset er musikk en fin og lærerik 
fritidsaktivitet i et trygt miljø, med 
spenning og moro på stevner, turer 
og konkurranser. 
Skolekorpset er tilknyttet Asker 
Kulturskole ved at korpsets in-
struktører og dirigenter er ansatt 
gjennom Kulturskolen.De eldste musikantene går 

på Hovedgården, Risenga 
eller Vollen ungdomsskole 
eller på videregående skole.  

Korpset på nett:
www.hbs.skolemusikk.no

Heggedal idrettslag vil skape et 
godt idrettsmiljø der alle opplever 
å lykkes. Klubben er en fleridretts-
klubb som ønsker å gi et godt og 
variert tilbud. Det skal være gøy å 
drive idrett i Heggedal IL.
Idrettslaget har tilbud til alle alders-
grupper. For de minste er tilbudet 
allidrett som fokuserer på å skape 
et trygt miljø hvor lek og moro står 
i fokus. Idrettslaget støtter også 
idretts SFO og Idrettsbarnehagen 
som er etablert på Gjellum. 
Når barna har blitt litt større kan de 
pr i dag velge blant idrettene

• bordtennis 
• friidrett 
• langrenn 
• fotball 
• trim & trening (for de godt voksne)
…og kanskje, når du leser dette, er 
det etablert også andre aktiviteter 
under HIL paraplyen.  Idrettslaget 
vil gjerne dekke flest mulig av de 
idrettene som barn og ungdom i 
Heggedal ønsker å drive med og er 

Heggedal IL er stolte av det flotte 
idrettsanlegget vi forvalter på Gjel-
lum. Der har vi kunstgressbane, 
grusbaner/skøytbane, ballbinge, 
friidrettsareal og et flott klubb-
hus/grendehus. Klubbhuset er et 
samlingssted idrettslaget i tiden 
fremover vil videreutvikle for våre 
medlemmer. De to festsalene på  
Gjellum er et populære utleie-ob-
jekt for bygda.
Blåfjellhytta er klubbens egen hytte 

Heggedal Idrettslag

Heggedal Friidrettsklubb
Stiftet 6.10.1999. Pga. baneforholdene driver klubben hovedsakelig med 
kastøvelser. Trening foregår på grusbanen ved Heggedalshallen (tirs-
dag/torsdag e.m.). Klubben har flere veteranutøvere,på høyt nasjonalt 
og internasjonalt nivå, men ønsker yngre utøvere hjertelig velkommen! 
Klubben arrangerer en rekke stevner hver sommer. Innetrening (vinter) 
i gymsalen på Heggedal skole på tirsdager.

veldig positive til etable-
ring av nye grupper. 

i Kjekstadmarka. Den ble bygget i 
1925, er betydelig opprustet de se-
nere årene og er svært populær for 
utleie.
Heggedal idrettslag ønsker gjen-
nom holdningsskapende arbeid å 
bidra til en inkluderende arena for 
fysisk aktivitet, fair play og glede.
Heggedal idrettslag på nett: 
www.heggedalil.no.



Åpningstider:
Mandag, tirsdag, torsdag og 
fredag 12.00 – 18.00.
Onsdag og lørdag: Stengt.

Heggedal bibliotek

Leksehjelp med frukt
Hver torsdag mellom kl. 15.00 og 
18.00 kan du få hjelp med spørsmål 
du har innen matematikk, fysikk og 
engelsk. Dette gjelder for elever i 
barne/ungdomsskole og videregå-
ende. Det er servering av frukt.
Torsdager kl 15.00 – 18.00

Eventyrstund 
Vi leser billedbøker, eventyr, dikt, 
rim og regler.
Passer for barn mellom 3 og 6 år. 
Barna kan også leke og benytte seg 
av bibliotekets øvrige tilbud. Even-
tyrstunden varer i ca. 30 min.
Tirsdager 12.30

Gratis filmvisning eller 
boksnus hver fredag 
- Vi viser både tegnefilmer, anima-
sjonsfilmer og spillefilmer for barn. 
Da er alle barn som liker å se gode 
filmer velkomne hit! 
Se oppslag på døra til biblioteket 
eller www.iheggedal.no. 
- Velkommen til en hyggelig lese-
stund etter skoletid fredag. Vi leser 
høyt for deg fra en fin bok. Hvis du 
liker boken kan du låne den med 
hjem og lese videre! Passer for deg 
som går i 1 – 7 klasse
Fredager kl 14.30

Warhammerklubb 
Erlend Eik (bibliotekar) har startet 
Warhammer-klubb. Lær å spille 
og lede din egen hær av orker, 
dverger eller andre hærer og møt 
en motstander til et realt slag. 
Vil du være med ta kontakt med er-
lend.eik@asker.kommune.no Vi tilbyr: 

- De nyeste bøkene innenfor de 
fleste litterære sjangre, både for 
voksne og barn 
- Elektrisk gitar til lån i biblioteket 
- Nye filmer for voksne og barn 
- Mange gode og morsomme 
bøker for barn som akkurat har 
lært å lese 
- Aviser og tidsskrifter 
- PC’er med internett
- Trådløst internett 
- Kaffemaskin 
- Nye reisehåndbøker 
- Musikksamling med et utvalg 
innen de fleste kategorier 
- Xbox og Playstation 3-spill til 
hjemlån
Og det vi ikke har, kan vi nesten 
alltid skaffe!

Hilsen oss på  
Heggedal bibliotek

Faste aktiviteter: 

Heggedal bibliotek 
har et godt utvalg og er et hyg-
gelig sted å møtes. Nye bruke-
re ønsker vi særlig velkommen.  
Du finner oss i tredje etasje i 
Heggedalssenteret (over Kiwi).
Vi trenger et levende bibliotek i 
Heggedal!
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Modell av det nye Heggedal sentrum. Illustrasjon: JM.
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Et nytt Heggedal sentrum tar form

Heggedalsveien skal bli miljøgate gjennom sentrum. Ill.: JM

Butikker, kontorer og lei-
ligheter på sentrumstomta. 
(1) Tandberg Eiendom plan-
legger utbygging med bu-
tikker på gateplan, kontorer 
og leiligheter i toppetasjene. 
Mot Kistefossdammen skal 
det bli et torg med terrasser 
ned mot vannet. Bibliotek, 
seniorsenter, helsestasjon 
m.m. vil få lokaler i sen-
trumsbebyggelsen.
Boliger på Heggeodden. 
(2) JM bygger nå lavblokker 
med ca 100 boliger. Første 
byggetrinn  er klart for inn-
flytting våren 2013.

Høsten 2010 ble det vedtatt en ny reguleringsplan for Heggedal sentrum. Private utbyggere vil bygge bo-
liger og næringsbygg, mens Asker kommune vil bidra på offentlige arealer og med infrastruktur. Planen 
inneholder blant annet følgende prosjekter:

Ny kollektivterminal. (4) Jernba-
neverket bygde sommeren 2012 ny 
stasjon, med lange perronger, gang/
sykkelbro med heiser og nye tavler 
og styringssystem.

Heggedalsveien i bro over      . 

jernbanen. (3) Jernbaneovergan-
gen med bommer har vært et av 
jernbaneverkets største problem på 
østlandet mange år. I 2014 starter 
byggingen av bro syd for stasjonen.

Tandberg Eiendoms planlagte bebyggelse på sentrumstomta.

Heggedal Vel ble stiftet i 1903, og 
dengang var hoveoppgavene knyt-
tet til  infrastruktur som veilys, 
fortau, veier og gangveier. I tillegg 
arrangerte vellet fester for folk i 
bygda.
Heggedal Vel tok i sin tid initiati-
vet til opprettelsen av Heggedal bi-
bliotek,  og byggingen av Gjellum 
samfunnshus.
Da planarbeidet for Heggedal sen-
trum startet i 2006 fikk vellet an-
svaret for den lokale brukermed-
virkningen. Heggedalsposten er et 
”barn” av denne prosessen.
Mange av vellets tradisjonelle 
oppgaver er etter hvert overtatt av 
kommunen. Men vellet har fortsatt 
å arbeide med fellesarealer, utemil-
jø og trafikksaker. Velforeninger 
er høringsinstanser i regulerings-
saker.
Heggedalmarka huseierforening og 
Sætre beboerforening er kollektivt 
tilsluttet vellet. 
Heggedal Vel på nettet:
www.iheggedal.no/heggedalvel

Andre velforeninger
Etter krigen dukket det opp flere min-
dre velforeninger, slik at det i dag er 
ytterligere 8 lokale vel i området: 
- Askerbørskogen vel
- Gui Vel
- Nyborgåsen Vel
- Rustadgrenda Vel
- Rødsåsen Øvre Vel
- Torp Høymyr vel
- Øvre Hallenskog Vel
- Nedre Hallenskog Vel

Fabrikktomta bebygges. (5) På et 
senere tidspunkt er det planlagt næ-
ringsbygg også på ”fabrikktomta”, 
den store plassen nedenfor Hegge-
dal Fabrikker.

1

2

3

4
5



Heggedal Hovedgård, Heggedalsbakken 23 - den stilfulle storstua. Plass til 60 men-
nesker til bords i “ Blåstua”. Det er flere mindre små-stuer å trekke seg tilbake til etter målti-
det, “Finstua”, “Bryggerstua” og “Rødstua”, foruten “Peisestua”. Komplett kjøkken med anret-
ning. Priser: fredager kr 5.000, lørdager kr 9.000, søndager kr 4.000, og for øvrige ukedager kr 2.000.  
Kontakt: Svein Sivertsen, mobil 92 64 86 31, svei-si@online.no - www.heggedalhovedgård.no 
Gjellum Grendehus, Øvre Gjellum vei 4 - store og praktiske lokaler. 2 store festtaler med moder-
ne høytaleranlegg og alt du kan tenke deg av utstyr i kjøkkenet. Dekkeutstyr for ca. 100 pers.  Storsalen egner 
seg for 100, den rosa salen for 80 personer. God parkering. Priser: fredager, lørdager og søndager m/kjøkken; 
kr. 2.900 for en sal og kr 4.200 for 2 saler.  Øvrige ukedager kr 1000 pr. sal uten kjøkken, og 1500 pr. sal med 
kjøkken.  Kontakt: gjellum@heggedalil.no 
“Friheim”, Åmotveien, Vikingjordet - et minnerikt og praktisk lokale. Storsalen har stolplass til 100 
gjester.  Egner seg til 60 - 80 personer. Velutstyrt kjøkken, scene på 20 kvadratmeter. Priser: Fredager kr. 1.000,  
lørdager kr 2.000, søndager kr 1000, og for de øvrige ukedagene kr 500. Kontakt: Odd Arne Norheim, tlf. 66 
98 17 10 , mob.: 952 74 679,  oddarne.norheim@combitel.no

Heggedal Seniorsenter – et praktisk og godt alternativ. Beliggende: I Heggedalssenteret – 
med inngang på oversiden. I kafeteriaen kan det dekkes til inntil 60 personer – og i det tilstøtende rommet kan 
det også dekkes til det samme antallet.  Service til 80 personer.  Kjøkkenet er velutstyrt og moderne.  Enkelt 
for rullestolbrukere.  Kan leies etter kl 16 på hverdager. Priser: Hverdager kr. 300, helg 1200 u/kjøkken, helg 
1700 m/kjøkken. Kontakt: Elisabeth Lystad, tlf. 66 79 12 22, Elisabeth.Lystad@asker.kommune.no. 

Heggedal Kirke og Menighetssenter – kan leies av personer med bostedadresse Asker 
Kirken: Leies ut til konserter – med visse begrensninger. Plass til 150 personer. Pris Kr. 1300,-. Heggetun 
kan leies når det ikke nyttes til menighetens arrangementer. Det kan dekkes til maks 50 personer.  Kjøkkenet 
er godt utstyrt. Enkelt for rullestolbrukere. Pris pr dag/kveld inkludert kjøkken: Hverdager kr.1000, helg kr.  
1500. Kr. 500,- i depositum. Kontakt: tlf. 66 90 71 80, heggedal.menighet@asker.kirken.no.

“Blåfjellhytta” – Øvre Hallenskog - Idrettslagets klubbhytte. Bilvei helt fram (for 4-hjulstrekkere) 
og med parkeringsplasser i noe gangavstand. Gammel peisestue, og varmestue med sengeplass til 30 personer. 
Velutstyrt kjøkken. Maks. 50 personer.  Pris pr. dag med overnatting pr døgn kr. 2800,- til 3800,-.
Kontakt: Morten Eriksson, mob:915 32 262 - booking@blaafjellhytta.no - www.blaafjellhytta.no. 
Fabrikken i Heggedal med foaje, utstillingshall (spinnerisalen) og ”kjøkken/kafeteria”. Maks 
200 uten bruk av bord. Inntil 70 med småbord. Galleribelysning. Ingen teknisk utrustning for øvrig. God til-
gang til el-uttak. Scene. Anretningskjøkken. Leiepris: Fra kr. 3000,-. Kontakt Per Sletaune, 95273504, post@
iheggedal.no

Heggedal Idrettshall  Kan bl.a. leies til barnebursdager. 
Kontakt: Asker Kommune, Servicetorget tlf. 66 90 90 90

- når du har slike muligheter i ditt nærmiljø? 
Hvorfor leie utenbygds
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1. Fra fjell til fjord - tur fra Heggedal til Sjøstrand.
Asker Turlag har merket løype fra Heggedal til Sjøstrand. Stien 
følger stort sett ruta til den gamle Dalveien som gikk fra Yggeset og 
ned til kysten, og er en av 4 løyper som skal knytte sammen turnet-
tene langs sjøen og i innlandet. (Se HP nr. 4-2009 side 14-15)

2. Vollen Vels tursti
Vi beveger oss ned mot fjorden, nærmere bestemt til Arnestad. 
Vollen Vel har laget ei fin løype med utgangspunkt i parkerings-
plassen ved Arnestad. Løypa er ca 5 km og tar en times tid å gå. 
(Se HP nr. 5-2009 side 13-16)

3. Svartvannsåsen = Heggedals ”Besseggen”?
En rundtur vest for Blåfjellhytta - øvre Hallenskog - syd for Hegged-
al stasjon.  Turen er omkring 3 km og tar ca. 1 time. Barnevennlig. 
(Se HP nr. 6-2009 side 14-15)

4. Vinterløypa Eid - Sydskogen
Skiløypa er 6,3 km lang og den går fra nordenden av Eidsletta 
til Sydskogen i Røyken (byggefeltet fra 1979) i retning nord-syd.  
Løypa er markert med grønt, og på kartet er det også 2 avstikkere; 
en ned mot Vollenområdet, og den andre ned mot Heggedalsmar-
ka syd. (Se HP nr. 1-2010 side 14-16)

5. Rundtur på ski i Kjekstadmarka – fra Dikemark
Skiløypa er ca 12 km lang og går fra Blåfjellhytta, nordover til 
Breimåsan (Verkensmåsan), ned mot Småvann, gjennom Trange-
berga og så videre sørover til Stordammen. Deretter til  boligfeltet; 
Kleiverfeltet, og tilbake til Hallenskog. (Se HP nr. 2-2010 side 14-
16)

Ut på tur

6. Sommerløype gjennom Kjekstadmarka - til Lier
Kjekstadmarka har mange mulige skiturer – korte og lange. Du kan 
gå fra Blåfjellhytta, fra Dikemark, fra Kjekstad golfbane fra Liertop-
pen mm. Denne turen starter på Dikemark og går vestover i marka 
i en ca 18 km lang sløyfe før du er tilbake på parkeringsplassen 
igjen. (Se HP nr. 3-2010 side 14-16)

7. Nærmiljøtur i urskog
Denne turen gir en følelse av å befinne seg i urskogen, omgitt og 
om-kranset av hassel og gran, på myke stier. Samt vandring i flotte 
granalleer. Det er spennende skog, og helt forskjellig fra den vi fin-
ner i Kjekstadmarka. Turen er ca 3-4 km lang og tar under en time 
å gå. (Se HP nr. 4-2010 side 14-16)

8. Rundtur på ski i Kjekstadmarka – fra Dikemark
Kjekstadmarka har mange mulige skiturer – korte og lange. Du kan 
gå fra Blåfjellhytta, fra Dikemark, fra Kjekstad golfbane fra Liertop-
pen mm. Denne turen starter på Dikemark og går vestover i marka 
i en ca 18 km lang sløyfe før du er tilbake på parkeringsplassen 
igjen. (Se HP nr. 1-2011 side 16-18)

9. En skitur fra Gjellumvannet over Gullhella - til Dikemark
Lysløypa i Vardåsen gir oss en fin forbindelse fra Eidsletta til løy-
pene ut fra Dikemark, men også  til Vestmarka og løypa til Solli for 
de som er ute etter en langtur. Selve lysløypa er 4,5 km lang fra 
Gullhella stasjon til Dikemark, og går for det meste inne i skogen i 
til dels svært kupert terreng. (Se HP nr. 2-2011 side 16-18) 

10. En kort rundtur i historiske omgivelser      
Heggedal og omegn Historielag har merket en rundløype fra Heg-
gedal Hovedgård via Kistefossen, Vikingjordet og Heggedal sen-
trum, og tilbake til Hovedgården. Men man kan selvfølgelig starte 
på et hvilket som helst sted på runden. Det er satt opp 14 skilt med 
tekst og bilder som forteller litt om stedets plass i lokalhistorien. 
(Se Heggedalsposten nr. 3-2011, side 16-17)
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Heggedalsposten er et partipo-
litisk uavhengig og livssynsnøy-
tralt blad som tilbyr seg å være 
medlemsblad/meldingsblad for 
organisasjoner i Heggedal. For 
tida har 8 organisasjoner faste si-
der i bladet.  

Bladet kommer ut med 6 nummer 
pr. år, og deles ut gratis. Utgivel-
sesplanen ut året finnes på side 
2 i bladene. I tillegg til papirutga-
ven, publiseres bladet på nettet. 
Alle utgaver kan leses og lastes 
ned fra www.heggedalsposten.
no.

Organisasjonene er redaksjonelt 
ansvarlige for sine egne sider. 
Bladet trykkes av UnitedPress Ti-
pografija i Latvia, og distribueres 
av frivillige bud i Heggedal, Hal-
lenskog, Askerbørskogen, Gull-
hella, samt deler av Blakstad og 
Vollen.

Bladet drives av en redaksjon, og 
er et prosjekt under Heggedal Nær-
miljøsentral. Nærmiljøsentralens 
styre er også Heggedalspostens 
styre. Bladets opplag: 5800 eks. 
Adresse: Heggedals-posten,  
Postboks 96, 1380 Heggedal.

Du kan også bli venn med Heg-
gedalsposten på Facebook.

Har du stoff som du ønsker å få 
publisert? Ta kontakt med redak-
sjonen, se side 2 i bladene.  
E-post kan sendes til et av med-

lemmene i redaksjonen, eller til: 
post@heggedalsposten.no.

Heggedalsposten på nett:    
www.heggedalsposten.no.
Har du lyst til å være med å 
lage blad? Redaksjonen har 
plass til flere, med små eller 
store bidrag!

Kollektivtilbud
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Kollektivtilbudet for Heggedal er 
først og fremst toget, men buss og 
båt er også aktuelle reisemåter.

Takster/soner: Heggedal ligger ytterst 
i sone 2V (se kartet). Dette gir gunstige 
kollektivtakster.

NSB lokaltog Spikkestad - Asker - 
Oslo S - Lillestrøm kjører pendelrute 
hver halvtime alle dager. Tog til og fra 
Asker krysser (møtes) på Heggedal. To-
gene stopper på alle stasjoner, og kjøre-
tid til Oslo S er 56 minutter.

Busslinje 701 Rustadgrenda - Heg-
gedal - Dikemark - Asker kjører pen-
delrute hver halvtime på hverdager, og 
hver time på lørdager og søndager. Bus-
sen korresponderer med tog til/fra Oslo S 
på Heggedal stasjon.

Busslinje 713 Asker - Blakstad - 
Heggedal kjører pendelrute mellom 
Asker og Heggedal stasjon fra ca. kl. 
08.00 til ca. 15.00 på hverdager. Bussen 
korresponderer med togene til/fra Oslo S 
og bussrute 701 på Heggedal stasjon, og 
med bussrute 251 (Slemmestad-Oslo) på 
Blakstad.

Linje 256 ”Vollenbåten” - hurtigbåt 
seiler strekningen Slemmestad - Vollen - 
Aker brygge med noen avganger til og 
fra byen om morgenen og noen på et-
termiddagen. Reisetid fra Vollen til Aker 
brygge er 28 minutter.

Busslinje 720 Guibekken - Torp/Høymyr - Vollen brygge er ”ma-
tebuss” for Vollenbåtens avganger.

Rutetabeller finnes på www.ruter.no og www.nsb.no



Historikk
STEDSNAVNET. Heggedal har 
fått sitt navn fra Hegga, Skitthegga, 
elva som renner fra Heggsjø i Kjek-
stadmarka, via Røyken til Gjellum-
vannet.

Det eldste spor etter mennesker i 
Asker er fra den eldre steinalder, 
for ca. 9000 ar siden, og det er ikke 
umulig at det kan ha vært en viss 
menneskelig aktivitet også i Heg-
gedal fra omkring denne tiden. 

Navnet Gjellum - garden ved gje-
let (kløften)   mener en oppsto i ro-
mersk jernalder (0-400 e.kr.), mens 
navnet Gui (Gudvin) stammer fra 
omkring 200 e.Kr. Navnene Heg-
gedal og Vinnulstad er vanskelig å 
tidfeste nærmere, mens Yggeset og 
Skjellestad er fra omkring Viking-
tiden. Gjellum var forsvarsskanse 
mot Karl den 12. under den store 
nordiske krig (1716 - 1720). Heg-
gedal Hovedgard er første gang 
nevnt i 1398. 

ISSKJÆRING. Allerede i 1852 sik-
ret Martin Blakstad på Nedre Blak-
stad seg rettighetene til isskjæring 
på Gjellumvannet. Isskjæringen 

pågikk til ut på 1950-tallet.

INDUSTRI. Drammensbanen ble 
opprettet i 1872, og i 1874 ble 
Heggedal stasjon etablert som den 
tredje stasjonen i Asker kommune, 
etter Hvalstad og Asker. Dette la 
grunnlaget for det første indus-
trimiljø i Asker og dermed en ny 
epoke i Heggedals historie.

CHRISTIANIA TÆNDSTIKFAB-
RIK. Med svensk kapital i ryggen 
ble fabrikken etablert i 1875. Den 
hadde 230 arbeidere på det meste, 
hvorav mange var kvinner. Fabrik-
ken brant i 1896 etter 13 års drift, 

London-børsen. Lokale snekkere 
gikk da sammen å etablerte Hegge-
dal Snedkerforretning, som i 1908 
ble til Heggedal Trævarefabrikk. I 
1922 flyttet Trevar´n ned til Vol-
lenveien (der Heggedalsenteret lig-
ger). Fabrikken brant i 1943, men 
ble satt opp igjen og fortsatte fram 
til avvikling i 1980.

STEINHOGGING. I 1899 ble Ak-
tieselskabet Heggedal Stenhuggeri 
etablert av svensken Nils Jansson 
som kjøpte eiendommen Skovlund 

av Underland gård. Sønnen Otto 
Schaulund overtok og virksomhe-
ten ble drevet fram til 1980. Opptil 
30 ansatte brøt granitt til jernba-
nebroer, fundament for bygninger 
m.m.

VIKING GUMMIVAREFABRIKK. 
Peter Røwde overtok i 1906 fa-
brikkbygningen i sentrum, og 
startet Viking Gummivarefabrikk. 
Etterspørselen var god, gummiva-
refabrikken ekspanderte, og hadde 
etter hvert 50 ansatte. Fabrikken 
brant i 1913. Virksomheten opp-
hørte, da det ble umulig å impor-
tere råvarer under 1. verdenskrig. 
Da virksomheten kom igang igjen 
i 1920, ble fabrikken flyttet til As-
kim.

ULLVAREFABRIKK. I 1921 er-
vervet Trygve Larsson eiendommen 
etter den tidligere Gummivarefa-
brikken. Heggedal Ullvarefabrikk 
ble raskt en stor arbeidsplass, med 

og etablerte seg i Østre Aker etter 
brannen.

SÆTRE KJÆKSFABRIK. Dram-
menseren Hans Chr. Røhr kjøpte i 
1870 Sætre gård med fallrettighe-
tene i Verkenselva. I 1884 etablerte 
han Sætre Kjæksfabrik. Fabrikken 
brant i 1887, men ble raskt satt opp 
igjen. Bemanningen økte til 40 
rundt 1900. Kjeksfabrikken brant 
på ny i 1907, og flyttet deretter til 
Kristiania.

TREVAREFABRIKKER. Treva-
refabrikken ”Sylvan” ble etablert 
i 1896, og hadde år 1900 99 an-
satte. Året etter gikk virksomheten 
konkurs som følge av krakket på 
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Heggedal Fabrikker A/S, og i 1980 
hadde 120 personer beskjeftiget 
i de gamle fabrikklokalene. I dag 
eies Heggedal Fabrikker av Tand-
berg Eiendom, og bygningen huser 
bl.a. Asker kunstfagskole og en 
rekke kunstneratelier.

HEGGEDAL HOVEDGÅRD. 
Gården fikk sitt nåværende utseen-
de omkring 1840, med en kjerne fra 
ca. 1750. Fra 1916 var forretnings-
mannen Alf Whist eier. Whist var 
statsråd i Quislings regjering. Etter 
krigen ble Hovedgården beslaglagt 
og solgt til Asker kommune. Låven 
brant ned i 1950, og gården forfalt. 
Etter en opprivende politisk disku-
sjon vedtok kommunestyret i 1974 
å bevare gården, og den ble fredet. 
Hovedbygningen, en empirebyg-
ning fra tidlig 1800-tall, sto ferdig 

restaurert i 1976.

SKOLE. Fra 1876 var det skole på 
Heggedal Hovedgård, først i regi 
av Tændstikfabrikken. Men da fa-
brikken brant i 1895, og ble lagt 
ned, overtok kommunen i 1898 an-
svaret for almueskolen. I 1906 ble 
Heggedal skole bygget på Nedre 
Gjellums grunn. Skolen er utvidet 
en rekke ganger.

FRIHEIM ble bygget i 1901 av 
Heggedal arbeiderforening. Her 
ble Asker Arbeiderparti stiftet i 
1903, det ble arrangert møter, revy-
er, fester og boksekamper. Bygget 

over 200 ansatte. Virksomheten 
omfattet spinneri, veveri, farveri 
og appretur. Fabrikken fikk kraft 
fra eget kraftverk i Kistefossdam-
men, etablert allerede i 1917. Kon-
kurransen fra utlandet ble utover i 
50-åra stor, og Ullvaren la ned etter 
en konkurs i 1958. 

FABRIKKEN. Fabrikklokalene 
ble etter hvert tatt i bruk av ulike 
mindre virksomheter, under navnet 

ble revet i 1986, og gjenreist ved 
Vikingjordet i 1993. I dag benyttes 
Friheim primært som barnehage.

BIBLIOTEK. Heggedal Vel eta-
blerte eget bokutlån i 1916, og i 
1923 ble dette en filial av Asker 
bibliotek. Det startet i “Heggedal 
Meieri” (i sentrum), flyttet seinere 
til Heggedal skole, og i 1985 til da-
gens lokaler i Heggedalssenteret. 

FORENINGSLIVET har vært 
aktivt, med idrettslag, ungdoms-
lag,  sangkor, musikkorps og sko-
lekorps, menighet, velforeninger, 
pensjonistforening og helselag. 

Bli medlem!
Medlemsskap koster kr. 150.- pr. 
år inkl. årbok. Innbetaling med 

navn og adresse til: 
Heggedal og omegn Historielag, 

Boks 96, 1380 Heggedal              
Kontonr.: 1503.13.55653

Heggedal og
omegn Historielag

Vil du være med på å:
- Samle inn gamle stedsnavn?
- Registrere bilder og gjenstander?
- Intervjue “bygdas eldste”?
- Rydde gamle veifar?
- Eller noe annet som bidrar til å 
ta vare på våre kulturminner?

Heggedal Stasjon ca. år 1884

Et lokalmiljø i endring
Heggedal står foran store 
endringer, både fysiske og be-
folkningsmessige. For at nye 
heggedølinger, unge som gam-
le, skal føle seg hjemme her, 
trenger vi noen historiske ”hus-
kelapper”. Vi må vite hvem vi 
er i en omskiftende tid. Histo-
rielaget håper å kunne bidra til 
stedstilhørighet og fellesskap.
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Heggedal Nærmiljøsentral 

ønsker velkommen 

til rusfri

St.Hansfeiring
i Kloppedalen 

torsdag 23. juni 

fra kl. 17.00

18.00 - Tønnegrillene er varme

19.00 - Jørgen Gudbrandsen (gitar/vokal)

20.00 - Genek (klarinett/trekkspill) og 

                        Magnus Drangevåg (gitar)

21.00 - Bålet tennes

23.00 - Bålet slukkes

Volleyballnett m/ball står klart.

Leker / konkurranser.

Ta med grillmat, drikke, bord og stoler.

NB! Ikke engangsgriller!

Parkering i Kloppedalen så langt det er 

plass, men la gjerne bilen stå hjemme!

Værforbehold!  Følg med på:

www.i heggedal.no
www.i heggedal.no

www.i heggedal.no
- din lokale nettportal

Daglig leder 
for Nærmiljøsentralen er Per Sletaune.  
Han kontaktes på tlf. 952 73 504,  
eller på mail: post@iheggedal.no.

Nærmiljøsentralen har kontor innerst på 
Heggedal Bibliotek, og har inntil videre 
åpne besøkstider som følger:

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 
12.00 – 18.00.

Onsdag og lørdag: Stengt.

En møteplass for alle!
Heggedal Nærmiljøsentral skal være 
et samlingspunkt for frivilllige organi-
sasjoner, en møteplass for frivillige, 
næringslivet og kommunen og ikke 
minst et tilbud til alle som bryr seg 
om nærmiljøet vårt!

www.i heggedal.no

www.i heggedal.no

www.i heggedal.no
- din lokale nettportal

www.iheggedal.no er nærmiljøsentralens lokale nettportal. Der finner du informasjon, nyheter, 
værvarsel, togtider og linker til andre nyttige nettsteder. 

Bruk portalen, og send inn stoff du ønsker å få publisert til post@iheggedal.no. 

*Lokalmiljøet trenger litt av din tid!
*Engasjement og innsats gir noe både til deg selv og lokalmiljøet!
*Vær med og bidra til et aktivt og inkluderende lokalsamfunn.

Heggedal 
Nærmiljøsentral
ble startet i 2010, og er en av Askers 
tre frivilligsentraler. De to andre er 
Asker Frivilligsentral Hasselbakken 
(i Asker sentrum) og NaKuHel Asker 
(på Sem).
Nærmiljøsentralen har et styre som 
består av representanter for de største 
ordanisasjonene i lokalmiljøet.
Medlemskap er gratis, både for organ-
isasjoner og enkeltpersoner. Sentralen 
avholder årsmøte i februar/mars hvert 
år.

Har du lyst
til å gjøre en innsats for lokalmiljøet? 
Nærmiljøsentralen har bruk for hjelp av 
alle slag, for kortere eller lengre tid. Ta 
kontakt med daglig leder.
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