
Heggedal
Idrettslag

Heggedal
Menighet

Heggedal
Hovedgårds
Venner og 
Stiftelsen

Lions Club 
Heggedal

Nr. 3 - mai 2015
9. årgang

Heggedals
postenwww.heggedalsposten.no

Heggedal og 
Blakstad 

Skolekorps

Heggedal
Nærmiljøsentral

Heggedal
og omegn 
Historielag

En gammel Chevrolet
side 17

Asker Kulturfestival 
åpner i Heggedal 27. mai 
side 22

BL-Heggedal

Tur fra VEAS til Vollen - blant minner fra isdriften
side 3

Kulturdagene i Heggedal 6.-7. juni - side 36

Engasjert ungdom
side 18

Lær deg å spille et 
instrument! side 10

01 Forsiden-2-2015.indd   1 13.05.2015   12:50:52



Redaksjonen for Heggedalsposten er:
Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral (post@iheggedal.no)
Ole-Herman Bjor, Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Irene Johansen, økonomi (ire-j2@online.no) 
Terje Martinsen, historiker (te-m4@online.no) 
Laila Samuelsen (Lssamuel@online.no)
Dag Henning Sæther (d-hen-sa@online.no)
Stein D. Berge (stein.berge153@gmail.com)
Anders Lie Hagen, ungdomsred. (anderslhag@hotmail.com)
Marit Røgeberg, annonseansvarlig (marit.rogeberg@gmail.com)
Elisabeth Schjølberg (elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no)

Heggedalsposten er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad som tilbyr seg å være medlemsblad/
meldingsblad for organisasjoner i Heggedal. Organisasjonene er redaksjonelt ansvarlige for sine egne sider. 
Heggedalsposten er et prosjekt innenfor Heggedal n rmilj sentral. ladet tr kkes av nited ress Tipografija 
i Latvia, og distribueres i Heggedal, Hallenskog, Askerbørskogen, Gullhella, samt deler av Blakstad og Vollen. 
Opplag: 6100 eks. Adresse: Heggedalsposten, Postboks 96, 1380 Heggedal.
E-post kan sendes til et av medlemmene i redaksjonen, eller til: post@heggedalsposten.no.
Alle nummer av Heggedalsposten kan leses og lastes ned fra nett: www.heggedalsposten.no.
Du kan også bli venn med Heggedalsposten på Facebook.

Redaksjonen for bladet ble avsluttet 12. mai.

Annonsepriser 2015:
Prisene gjelder for ferdigmateriell. Hvis Heg-
gedalsposten skal produsere annonsen, må 
vi beregne et produksjonstillegg avhengig av 
arbeidets omfang.
1/8 side kr.     900,-
1/4 side kr.  1.500,-
1/2 side kr.  2.500,-
1/1 side kr.  4.000,-
Ved årsavtale og 6 innrykk gis 20 % rabatt. 

Abonnere?
Du kan abonnere på Heggedalsposten, og få den 
tilsendt pr. post. Det koster kr. 300,- pr. år, som 
kan innbetales til bladets konto 2220.16.01332. 
Husk å oppgi navn og adresse!

INNHOLD NR. 3/2015
19. - 24. mai

Tur fra VEAS til Vollen    3
Litt historie om isdammene    6
Anjas side 7
Heggedal og omegn Historielag  8
I veien for oss - om veiprosjektene  9
Min vei til Heggedal    9
Heggedal og Blakstad skolekorps 10
Heggedal Nærmiljøsentral 12
Utleie av el-sykler 13
En helt vanlig 1935 Chevrolet lastebil 17
Ungdomsredaksjonen 18
Kaliber ungdomsklubb 20
Asker Kulturfestival - programmet i Heggedal 22
Heggedal hovedgårds venner og stiftelsen 24
Heggedalsposten med fokus på valget 26
Heggedal Idrettslag 30
Heggedal Menighet 34
Lions Club Heggedal   36

ar  ikke tt a et i ostkassa   finner et  e e a  i iotek

Kultur-tog-festival-Heggedal i rute
ens kunstfagskolen tter fra det otteste b gget i kommu-

nen med egen jernbanestasjon, velger vi  tte kulturfolket 
den andre veien. Onsdag 27. mai klokken 17.45 kan du reise 
gratis med toget. Fra Asker til Heggedal. Og andre veien der-
som du absolutt må det. Vi spanderer togreise på alle som kan 
vise frem programmet for ”Kulturfestivalen”. Askers egen kul-
turfestival bruker hele kommunen som arena fra 28-31. mai. 
Men vi tjuvstarter i Heggedal – selvfølgelig ligger vi litt foran; 
Ta toget på onsdag, hør musikk og historie på stasjoner og 
tog, rusle rundt Damvokterboligen, hør konsert med Heggedal 
og Blakstad skolekorps, lande på Fabrikken med utstillingen 
”Vårslepp”. – og om du absolutt må – ta toget til Asker. Vi beta-
ler returen også. Litt motvillig, men dog.

Kultur i rute
Rute i kultur
Tog i Heggedal
Heggedal i tog
Festival på tog
Tog på festival
Tog i rute?

Korps, jazz, kunst, blomster, folk, stemning, tog, buss, godt vær 
og kanskje eget agg
Heggedal er i rute. Til St. Hans er treningsparken i Kloppedalen 
ferdig. Til skolestart er sykkel- og aktivitetsparken i Trans´matorn 
klar til bruk, men ikke ferdig. Og til høsten starter byggingen i 
sentrum. Den som venter på noe bra kan vente litt lengre. 
Mens vi venter på noe som blir veldig bra – god sommer!
PerS

Utgivelser i 2015:
Nummer              Stoffrist:      Distribusjon
Nr. 4 9. aug 25. - 30. aug
Nr. 5 27. sept 13. - 18. okt
Nr. 6 15. nov 1. - 6. des
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gjødsel og jordforbedringsmiddel, og 
Veas-jord blir levert til jordbrukere.  
Renseanlegget har vært i drift i over 
30 år fra 1982. Avløpsvannet fra 
Oslo, Bærum og Asker går i 40 kil-
lometer lang tunell til VEAS.

Bukten foran Veas heter Holmebukta 
og lir  ittig rukt, og ansatte på 
VEAS starter badesesongen når isen 
er borte og avslutter lenge etter bade-
sesongen er over.

Nyt sol og sommer 
med  ott t r fra 

lemmestad  til ollen

K ststien ar m e    de av vakker nat r, frisk s l ft og s enerte ade lasser   
 tillegg kan d  f  med deg litt istorie ved  ta en t r innom noen av de mange 
dammene som le k nstig demmet o  da issk ring var en stor inntektskilde 

fra  til irka 

Tekst og foto: Laila Samuelsen
Design: Anders Lie Hagen

Kjør til Slemmestad og inn 
Eternittveien, og parker ved 
båthavna på VEAS. Der 

er det god plass til parkering hele 
sommeren. Derfra går turen langs 
kyststripa hele veien til Vollen med 
mange bademuligheter underveis. 
Den nærmeste er på Bjerkåsholmen 
med fi ne, små ukter  it går du 
bare rett frem fra P-plassen og følger 
stien gjennom den lille skogen og ut 
på odden. Vi går gjennom porten til 
mektige VEAS og følger veien opp 
til toppen der kyststien går inn.

VEAS (Vestfjorden Avløpsselskap) 
er Norges største vannrenseanlegg og 
er en høyteknologisk bedrift som tar 
imot avløpsvann og kloakk, og for-
vandler dette til en verdifull ressurs. 
På Oslofjordmuseet i Vollen, som vi 
passerer på turen vår, er det en veldig 
interessant utstilling om VEAS; 
«En renere fjord», som viser proses-
sen hvordan avløpsvann fra Oslo og 
omegn blir renset. Slammet blir til 

Videre går stien over neste odde, 
Torskeberget, til Hagabukta. Ved å 
krysse Hagabukta kommer du til 
Sjøstrand. Vil du ha med den 
historiske delen om isdammer i 
området, kan du få med deg  ere av 
mange gamle isdammene dersom 
du følger skogstien som går parallelt 
med jordkanten oppover på venstre 
side av bukta, sett fra sjøsiden. Ved 
enden av jordet ser du et stort vann 
foran deg, t engdammen.

Sibiriedammen.

Idyll ved Stordammen i Vollen.

Teksten fortsetter på neste side.
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Vannet er en oppdemmet isdam og 
ligger godt skjult mellom trærne. 
Området er et fredet naturreservat 
med gammel skog og sjeldne planter. 

lg den fi ne stien som går langs 
vannet og ender rett ved Slemme-
stadveien. 

Et lite stykke på oversiden av Slem-
mestadveien ligger i iriedammen,
som er et lite idyllisk, oppdemmet 
vann, godt skjult i terrenget. For 
å komme dit må du krysse Slem-
mestadveien. Følg veien noen meter 
til venstre og gå inn Hampengen 
med koselig småhusbebyggelse.  
Hampenga som området eter, fi kk 
navnet fordi det ble produsert hamp 
til tauproduksjon der. I 1950-årene 
kjøpte Sementfabrikken i Slemme-
stad området. Det ble utparsellert 
til tomter som ble solgt til ansatte i 
fabrikken.

Innerst i veien ser du fortsatt ikke 
noe vann, men klyver du bare opp 
den lille skåningen, som er en del 
av demningen, ligger vannet foran 
deg. Ganske spesielt med bebyggelse 
nedenfor vannet. Derfra følger du 
stien langs demningen og går veien 
rett ned til Slemmestadveien.

Vi tar til venstre og følger veien frem 
til Rimi. Der i nærheten lå Yggeseth 
Is-kompani. Med så mange oppdem-
mede vann i området, er det ingen 
tvil om at isskjæring var en inntekts-
bringende business. Vi krysser Slem-
mestadveien og går ned Sjøstrand-
veien. Der idrettsbanen ligger nå, var 
det tidligere en stor isdam, tordam
men. Litt nærmere Sjøstrand ligger 
det nok en isdam, eledammen.
Bekken som går ned til Sjøstrand og 
var et grense-skille mellom Bjerkås 
og Yggeseth fra gammelt av. Bade-
stranden het da Yggeseth-stranda.

Vi følger veien videre, forbi Sjø-
strand, runder odden og kommer 
frem til idylliske Solvik som eies av 

sker de ors, et  ott sted som 
det er mulig å leie.

På Sjøstrand.

Heggedalsposten4
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På andre siden av veien ser vi kanten 
av lnesm ra der det ligger enda en 
isdam, og det går sti opp til dammen. 

Vi følger veien og litt lenger fremme 
kommer vi til en stor parkerings-
plass. Der går det en vei inn til høyre 
til Håkavika og videre sti til fi ne a-
demuligheter ytterst på Elnestangen.   
Vi går ned på parkeringsplassen og 
følger stien langs stakittgjerdet som 
fører oss til Arnestad skole. Fremme 
ved skolen gå det sti inn til høyre 
som f rer deg til nye fi ne adeplas-
ser, mens turen vår går forbi skolen.  
Det koselige lille vannet ved skolen 
er også en isdam som heter tor
dammen. Her er det et yrende liv av 
ender og svaner som kommer deg i 
møte i håp om å få noen brødsmuler.  
Parkeringsplassen på andre siden av 
stien skjuler også en isdam, rne
staddammen.

Nedenfor Stordammen i Vollen 
ligger det enda en isdam, almar
dammen. På vei til den dammen går 
du forbi den hule eikestammen som 
er spennende for barn å krype inn i. 
Videre kommer du frem til Rabben 
med stor,  ott gresslette  åde der 
og på Sjøstrand var det for mange år 
siden teltplass. Teltplassen på Rabben 
ble drevet av Ragnhild Høvik. Derfra 
ser du over til båthavna i Vollen.

Vi runder båthavna og kommer til 
en liten ukt med fi n sand  erfra 
ser du den populære Selvikstranda, 
og skimter Selvik-villaen mellom sy-
rin uskene  en store,  otte Selvik-
bukta, var for mange år siden privat, 
og strengt forbudt for andre å bruke.  
Da var den lille bukta ved siden av, 
smekk full av badegjester, mens det 
på den store sandstranda kun var en 
familie eller to. Heldigvis ble stran-
den åpnet for alle rundt 1968-1970, til 
glede for veldig mange badegjester.   

Helt ytterst ligger v eodden. Der er 
det rådypt og fi nt å ade for de som 
kan svømme.

Etter bad, soling og fortært matpakke 
og drikke er det kanskje på tide å 
vende nesa hjemover igjen, eller 
kanskje la seg friste før hjemturen, 
til en tur innom kaffe Oskar, eller 
Oslofjordmuseet, som ligger rett bak 
stranden og er åpen alle dager fra kl. 
11 – 16.

God Tur! 

GladTrimmen foran vakre Selvik-villaen.

Søndag 26. april møtte 55 deltakere opp da historielagene i Vollen 
og Heggedal og omegn inviterete til vandring fra Bjerkås til Vollen. 

Temaet var isdammene i Bjerkås og Vollen og deres virksomhet.

Det hule eiketreet.

5Heggedalsposten
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Litt historie om isdammene
av Terje Martinsen

Også oppe i bygda ble det skåret is, som her på Gjellumvannet. 
Fotografert mot Sætresiden og i bakgrunnen til venstre ser vi 

Vardåsen.
Foto: Asker bibliotek

s sk ring le en stor n ring, 
og i sker le det laget n rmere 

 k nstige dammer, erav  i 
erk s ollen  v disse er det 

n  are  ig en, og er er vi 
innom noen av disse   sl tten 
av tallet sk lle ndene  
g rdene erk s, ggeset  og 

rnestad li is redere

ggeset  s kom ani 
ble etablert i 1885 og besto av tre  
dammer. Stordammen på cirka 18 mål lå 
der idrettsplassen og Rimi-butikken på 
Bjerkås ligger i dag. Nærmere Sjøstrand 
ligger fortsatt Deledammen, og oppe ved 
Åsaker ligger Plassedammen. Brødrene 
på Nordre Yggeseth, Jon, Ole, Andreas 
og Erik samt naboen Lars E. Yggeseth 
på Søndre Yggeseth eide hver sin part 
sammen med Jørgen Bjerkås på Nedre 
Bjerkås. Isen ble skipet ut fra Sjøstrand, 
eller Yggeseth-strand som den tidligere 
het. Isblokkene måtte skjæres nøyaktig 
med mål på 60cmx60cm og minst 30 cm 
tykke. Mesteparten av isen ble ekspor-
tert til England, men også litt til  
Tyskland og Frankrike.

vre erk s rd
Stupengdammen og Sibiriedammen 
samt Bjerkåsmyra (der Eternittfabrikken 
senere lå), tilhørte Øvre Bjerkås Gård.  
Dammene var kunstig bygget med 2-3 
meter høye demninger som ble laget av 
stampet leire. Sibiriedammen er  
demmet opp på 3 sider. Harald Bjerkås 
var is-rederen på disse dammene.

rnestad
Stordammen, Arnestaddammen og 
Hjalmardammen tilhørte Arnestad gård 
som på slutten av 1800-tallet ble kjøpt av 
brødrene Høvik fra gården Høvik i Røy-
ken. De var veldig store på isskjæring i 

yken, med ere dammer ved H vi-
kvollen. Arnestaddammen er gjenfylt og 
tjener i dag som parkeringsplass.

Isblokkene ble kjørt til Vollen og skipet ut fra brygga der. 
Husene i bakgrunnen er fra venstre Nedre Gjellum,  

skolen og Øvre Gjellum.
Foto: Asker bibliotek
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Anja Cecilie Solvik jobber som 
billedkunstner og driver til daglig Pikene 
ved broen galleri og rammeverksted i 
Heggedal. Hun er også opptatt av at 
bygda skal beholde sin unikhet under 
og etter  utbyggingen – nærheten til 
hverandre, naturen og evnen til dra 
sammen.

”Hei!” Plutselig står hun der. Hun ser al-
vorlig ut mens hun sier: ”Gjett hva jeg har 
bak ryggen? ” ”Billetter til India?” Spør jeg 
og  gir henne en liten klem. Da lyser hun 
opp i ett bredt indisk smil og fniser mens 
hun svarer: ”En gang vi skal dra dit, du 
og jeg.” Hemmeligheten bak ryggen hen-
nes er hjemmelagde samosaer, en slags 
innbakt pai, servert som små trekanter. 
”Du er min venn og da jeg kommer med 
mat til deg.”  sier hun. Hun har også med 
te. ”Takk, jeg elsker indisk te,” sier jeg. 
”Dette være sånn slankete,” sier hun. ”Fordi 
du  var tynn før, men ikke nå og jeg hjelper 
deg med det.” Det er min tur til å fnise 
og jeg forteller at hun har rett. Vi drikker 
slankete og spiser samosa. Det kommer to 
venner til og de setter seg og hun deler 
med alle. Da vi har spist danser vi inne 
på galleriet. Av en eller annen grunn føles 
det helt naturlig å danse med denne kvin-
nen fra India. Hun viser meg hvordan jeg 
skal gjøre det: Peke�nger og tommel skal 
møtes og hun demonstrerer hvordan hele 
bevegelsen ligger i håndleddet. Jeg har 
sett hvordan det gjøres på �lm og hun 
blir imponert. 

Senere, samme dag, er jeg på sykebe-
søk. Min nabo og venn er operert i ryggen 
og jeg sitter på en stol ved siden av sen-
gen. Jeg har med en bok, melkerull og en 
tegning. Tegningen teiper jeg freidig fast 
på den okergule veggen i fotenden, selv 
om den ikke er særlig �n. Min venn blir 
glad og sender meg senere ett fotogra� av 
tegningen på veggen med tærne sine i for-
grunnen.  

Hun ligger på tomannsrom og hun 
forteller at dagen før reiste det hjem en 
gammel dame. Eller ikke hjem da, hun 

hadde bedt om å bli sendt hjem. Fire gan-
ger hadde den gamle damen ropt adressen 
sin til den morske taxisjåføren som kom 
for å hente henne. ”Men jeg vil ikke DIT,  
jeg vil hjem,” sa hun.  Hun hadde ropt 
at de måtte i så fall bære henne ut… Jeg 
bærer deg ikke, sa taxisjåføren, jeg triller 
deg ut, og du skal DIT, sånn er det.  Før 
dette hadde min venn og den gamle da-
men hatt godt tid til å snakke sammen. 
Hun hadde fortalt henne om sønnen sin, 
Reidar som hun var så stolt av.  Hun for-
talte at hun hadde hjulpet han gjennom 
mange år da han studerte.  Og da han ble 
skilt hadde hun passet barnebarna veldig 
ofte. Hun ventet stadig på Reidar, og til 
hennes store glede kom han, men han 
hadde bare tid til å være der i fem minut-
ter. Da han hadde gått ble hun trist. 

Nå ligger det en annen dame i syke-
sengen ved siden av min venn.  Hun har 
ett skaut på hodet, en slags hijab, som 
ikke akkurat matcher sykehuspyjamasen. 
Hun ligger i sengen, på siden og snak-
ker i telefonen.  Når klokken blir seks og 
det er visittid, ramler det inn folk… Åtte 
stykker kommer samtidig på besøk, hos 
damen med skautet. Da jeg tror det ikke 
er plass til �ere, kommer det sannelig to 
til.  Alle damene har pyntet seg. De har 
lange kjoler over �agrende bukser og sjal 
over hodet. Kjolene er i alle farger, rosa, 
blå, gull og det skrangler i armbånd og 
små mynter som er festet her og der på 
klærne… De snakker og snakker og snak-
ker, ingen smiler, de bare snakker, lavt  
og i munnen på hverandre. Hun som 
sitter nærmest pasienten er sikkert mo-
ren, hun ser veldig morsk ut. Brynene er 
trukket helt ned over de mørke øynene. 
Hun bøyer seg og ut fra tekstilposene tar 
hun frem den ene boksen etter den an-
dre. Snart fylles hele rommet med andre 
lukter enn �skepuddingen fra kantina. 
Tikka, karri, kylling og brød. Og alt ser 
varmt ut. Hvordan er det mulig? Hun har 
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MOTHER INDIA!

Anja Cecilie Solvik

til og med grøt med. Egne tallerkener og 
kopper og skjeer til alle. Det lukter som 
det gjør på ”Mother India”, en restaurant 
i Oslo. Og jeg kommer til å tenke på en 
historie en venn fortalte fra en av sine 
reiser til  Mumbai. Der han tilfeldigvis 
hadde snublet over et rosa hotell, inne-
klemt mellom andre hus. På dette hotellet 
får du klem når du sjekker inn og ut. Du 
kan også bestille ekstra klemmer til alle 
måltider. Og ellers når du måtte trenge 
det. Jeg husker ikke hvor mye det kostet, 
men sikkert ikke mange rupiene. Ett godt 
konsept i alle fall. Jeg sier ikke at India 
og Pakistan er like, det er bare noe med 
denne moderlige kvinnens ansikt som får 
meg til å tenke på ”Hugging Mama”. På 
det rosa hotellet i Mumbai.

”Det er tredje gang de kommer i dag,” 
sier min venn. ”Og de har med mat hver 
gang. Når de går, så ringer de henne på tele-
fonen.  Hun snakker mye i telefonen. Stak-
kars, jeg er redd hun ikke får ro til å hvile 
seg. ”

Jeg tenker at også min venn trenger ro 
og spør om besøket heller vil gå på fel-
lesstua. De ser på meg og smiler tilbake 
når jeg smiler først. Videre fortsetter de 
å snakke med hverandre, men hun som 
sitter  i sengen svarer: ”Det er bedre her 
for meg…” 

Moren strekker seg atter ned i po-
sen og �sker opp enda en boks. Vi ser 
på hverandre, min venn og jeg og ler… 
”Nå serveres vel desserterten?… igjen?” sier 
hun.

Dessert er i alle fall bedre enn slankete 
sier jeg og spretter melkerullen. 

Før jeg går gir jeg henne en klem… 
gratis. Neste dag får jeg en melding fra 
min nyopererte venn.

Takk for i går! Hør her: Jeg hjalp hun 
fra Pakistan med å �nne hennes mobil-
lader i dag, og i kveld  vekket hun meg 
og spurte om jeg ville ha kebab. Den var 
eksplosiv! Hun sa den var hjemmelaget 
av naboen hennes. Halvparten av dem 
som var der i går er hennes naboer!  Og 
som hun sa: ”Min nabo og jeg hjelper hver-
andre, du hjalp meg og nå jeg hjelper deg. 
Værsego!”
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

Udramatisk årsmøte 23. mars
De som kom for å oppleve dramatikk, hadde gått feil 
sted.
Valgkomité besto av Irene Skjellestad og Olav Fur-
dal. De la fram forslag om gjenvalg av styret, som ble 
vedtatt ved akklamasjon:

Styre:  Leder: Terje Martinsen (gjenvalg 1 år)
Ellen Yggeseth (1 år, ikke på valg)
Marit Fugleberg Flåto (1 år, ikke på valg)
Ann-Brit Walgren (1 år, ikke på valg)
Arne Sæther (gjenvalg 2 år)
Dag Henning Sæther (gjenvalg 2 år)

Revisor: Paul Erik Karlsen (ny)
Valgkomiteen ble gjenvalgt.

Etter årsmøtet holdt konservator Tone Rasch fra 
Norsk Teknisk Museum et interessant foredrag om 
industrialiseringen i Norge og fabrikken i Heggedal. 
Hun hadde funnet fram en del nytt stoff fra museets 
arkiver og de digitale arkivene. Terje overrakte Heg-
gedalsboka som takk for foredraget.

Historielagets program -
fram til neste utgave av Heggedalsposten:

Torsdag 21. mai kl. 18.00 Dugnad på Damvok-
terboligen. Ta med arbeidslyst og møt opp!

Tirsdag 26. mai 13.00 Fortellerverksted kl. 13:00 
på Innbyggertorget. Tema: ”Sommerferien”

Onsdag 27. mai 18.00 Tjuvstart på “Asker Kul-
turfestival” - se side 22. Gratis tog fra Asker til 
Heggedal. Historisk vandring fra stasjonen kl. 18:00 
til Kistefossen og Damvokterboligen med musikk fra 
Heggedal og Blakstad skolekorps. Terje Martinsen 
er guide. Vi går via sentrum tilbake til fabrikken med 
åpning av utstilling.

Lørdag 6. og søndag 7. juni Kulturdagene 
på Heggedal Hovedgård. Historielaget har stand 
sammen med Nærmiljøsentralen og Heggedalspos-
ten. Vi arrangerer lynlotteri, og lodder ut Hegge-
dalsspill!

Søndag 14. juni og 21. juni kl. 12-16 Åpent
på Bekkestua, med enkel kafé. Nydelig beliggen-
et, med utsikt over fjorden. Inne p  tta fi nner du 

informasjon om aktivitetene i hytta under krigen, og 
”Osvaldgruppa”.

Søndag 26. juli NB! FEIL DATO I DET TRYK-
TE BLADET: elles ut  ukt til settunet i ngdal 
(Numedal). Demonstrasjon av forskjellig håndverk, 
og omvisning for interesserte. Avreise med privatbi-
ler fra P-plassen bak KIWI kl. 10.30. Påmelding til 
Arne Sæther (tlf. 993 00 820 eller mail til arnekron-
sath@gmail.no) innen torsdag 23. juli.

Søndag 30. august 12-16: Bekkestua åpen, med 
enkel kafé.

Torsdag 3. september kl. 19.00: 
”De gamle lastebilene 1900-1965, med noen 
lokale eksempler”, foredrag v/Ivar Stav på Inn-
byggertorget.

Søndag 6. september 12-16: Bekkestua åpen, 
med enkel kafé. Markering av krigsjubileet 
1940/1945 med foredrag m.m. (Annonseres i 
neste nummer av Heggedalsposten)

Historielaget har opprettet en fotogruppe,
med Jan Hauge, Terje Reier Gundersen og Olav 
Furdal. Dag Henning Sæther er med fra styret.

Bekkestua-gruppe. Leder for ”Bekkestua-
gruppa” er Gro Hansen. Øvrige medlemmer er Svein 
Erik Hanssen, Anne Berit Søsveen, Steinar Søsveen, 
Karl Erik Underland og Trygve Flatebø. Ellen Ygge-
seth er styrekontakt. 

Vår lokale motstandshelt Harry Sønsterød var 
omsvermet ved avdukingen av minnesmerket for 
Osvaldgruppa utenfor Oslo S på 1. mai. Han er en 
av de få gjenlevende av de aktive sabotørene.

Heggedalsposten8
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Min vei til Heggedal
Tekst og foto: Elisabeth Schjølberg

Navn: ofie ar en
or  k e esta

er   r

Sofie- arlen kom til Skjel-
lestad for 2 år siden  Heg-
gedalsposten traff enne på 
l rdagsut ukt sammen med 
mamma og pappa og s sken 
i Heggedal sentrum  
- Vi kom til Heggedal f r jeg 
egynte på skolen  eg går 

på Vollen ontessori  eg 
tar ikke uss, men det er ned 
akken  et var veldig g y å 
egynne på skolen for da le 

jeg kjent med mange na oer  
- et er kjekt på skolen, vi 
går tur og gj r vulkanekspe-
rimenter  a ar vi en gass 
opp i et glass og så spruter 
det opp  et er morsomt!
- eg usker da jeg våknet 
f rste gang i det nye uset  

ommet mitt var lilla, kan-

skje litt turkis også, men jeg 
ville a det vitt, så pappa 
måtte male  å Skjellestad 
er det fint å gå tur  Vi ar fått 
en veldig fin lekeplass  er 
kan vi sparke fot all og det 
er usker der  g maur og 
lomster  

et kan se ut for at det også 
er elt i orden å v re med 
en tur til Heggedal på en 
l rdag

HEGGEDAL STASJON
Vi frem evet tidligere den otte e-
tongmuren som ny vei i Heggedal skal 
ligge på, men selv en etongingeni r 
må erkjenne at den er enda finere nå 
som den er for lendet med r d granitt 
 inagranitt riktignok, men assosia-

sjonene til yken-granitten er der i 
alle fall  et lir ikke mange veier i 

orge som kan vise til en så fint uet 
st ttemur! 
Vår nye ru ar v rt stengt en tid for 
montering av rufuge  Samtidig jo -
es det med innfartsparkeringen som 

skal v re ferdig i l pet av sten  a 
stenges de midlertidige innfartsparke-
ringene på den andre siden, forteller 

ore Steimoen, yggeleder i Statens 
vegvesen  en våkne leser ser også at 
oligene i nedre del av amle Hegge-

dalsvei skal sikres oppkj ring i svin-
gen og at gang sykkelvei rua som går 
over Skitt egga ved Heggeodden ar 
fått dekke  

Han minner for vrig om at det fort-
satt er noen ulemper for fotgjengerne 
 fortsatt ar de kun fotgjenger rua 

over jern anen å ta seg frem på, på en 
trygg måte  et vil imidlertid ele ti-
den v re merkede gangveier gjennom 
anlegget og Steimoen oppfordrer folk 
til å ruke disse

GANG-SYKKELVEI GUI 
– LØVHAUGEN 

jell - prosjektleder i Statens vegve-
sen - forteller om f lgende ar eider 
som er under oppstart nå
 idlertidige g s-veien fra ensin-

stasjonen frem til uiveien skal nå 
fjernes og området på samme side 
mellom uiveien og v augen skal 
til akef res som jord ruksareal, med 
en ny og edre utkj ring for åsen-
gata
 ontrollplass med elysning litt len-

ger nord på egge sider n r dagens 
uss oldeplass i utgående retning

 ytt overvannssystem V-system  
skal eta leres på jordet vis-a-vis v-
augen, kummer og r r er i skrivende 

stund sta let opp  
jells ekymring om syklister som 

ville velge å kj re gjennom anlegget, 
ar eldigvis ikke slått til   jell e-

r mmer syklistene og kan fortelle at 
de este velger å sykle rundt anleggs-
området via v augen  et fåtall 
som ar syklet gjennom anleggsområ-
det ar ikke skapt pro lemer  

MARIE LILLESETHSVEI 
– RØYKEN GRENSE

rosjektleder nders jell kan infor-
mere om at man tar sikte på å få til et 
m te med er rte grunneiere f r feri-
en  et skal eta leres avtaler med alle 
er rte grunneiere, til sammen 7  stk , 

og f rst tidligst sten 2 1  kan spa-
den kan stikkes i jorda  yggeleder 
på dette prosjektet vil v re

lena ulova  
o il 99   19
ail alena dulova vegvesen no

I veien – for oss  
– stemningsrapport fra veiprosjektene

Tekst: Elisabeth Schjølberg  
Foto: Johnny M. Johansen

Brufuger trengs for å ta opp bevegelse i brua – men å lage dem er et pirkearbeid og 
tar sin tid. En brufuge er en “sprekk” i broen som gjør at den tåler bevegelser.
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

 Tekst: Alf-Egil Lahn
 Design: Anders Lie Hagen

Det er noe spesielt med våren når 
du spiller i korps. Endelig skal vi 
ut og vise oss frem med taktfast 
marsjering og spilling av marsjer 
så det høres i hele bygda vår!

Våren starter naturligvis med loppe-
markedet, denne gangen i Askerhal-
len/Ishallen. Tradisjonen tro var det 
åde trafi kk- og parkeringskaos, og 

våre trafi kkvakter adde noen 
hektiske timer med å lose de 
besøkende trygt til en parkerings-
plass lørdag formiddag. Ishallen 
er stor, rommer mange lopper og 
ikke minst mange besøkende. Med 
det som trolig var besøksrekord på 
lørdag klarte vi å sette omsetnings-
rekord! Loppemarkedene er svært 
viktige for korpsets økonomi, og vi 
takker alle våre nye og faste kunder 
for godt besøk.

Søndag 3. mai var det jubileums-
festival i Asker sentrum. Asker 
skolekorps fyller 90 år i år, og hadde 
bedt inn alle de lokale korpsene, i 
tillegg til Hans Majestet Kongens 
Garde, til korpsfestival på sta-
sjonstorget i Asker. Endelig skulle 
vi ut og marsjere og vise oss frem! 
Marsjering i Asker sentrum er som 
vanlig veldig moro, og bak et 
vellydende hovedkorps marsjerte et 
stolt juniorkorps. 

På den største korpsdagen av dem 
alle, nasjonaldagen, spilte korpset 
som vanlig først i toget rundt Skau-
gum før turen gikk videre til Gull-
hella hvor toget startet ved sykehjem-

met  Vel nede på lakstad skole fi kk 
vi servering før bussen hastet videre 
til Heggedal. Med Gjellum som 
utgangspunkt gikk runden til Hoved-
gården som tidligere, og tilbake 
igjen, og med det var korpsdagen 
over for mange slitne, men fornøyde 
musikanter.

Fokus for korpsstyret denne våren 
er rekruttering. Hva ville vel 17. 
mai v rt uten korps  efi nitivt 
ganske annerledes, for på nasjonalda-
gen må vi stille med et lokalt skole-
korps, det er vel alle enige om. Nytt 
i år er at rekrutteringskonsertene 11. 
mai på Heggedal og Blakstad skoler 
ble gjennomført for 1. til 4. klasse. 

a fi kk vi spilt for mange  ere arn 
enn tidligere, og alle fi kk med seg 
vår nye rekrutteringsbrosjyre laget 
av to av våre dyktige og kreative 
musikanter. Kanskje har du også sett 
plakatene vi har hengt opp i nær-
miljøet? I tillegg gjennomførte vi 
en åpen dag på Gjellum 20. mai, der 

mange barn og foreldre var innom 
og prøvde forskjellige instrumenter, 
fi kk snakket litt korps med nåv -
rende korpsforeldre og ikke minst 
fi kk re ovedkorpset spille  ikk 
du ikke vært der? Les om det å spille 
i korps på våre hjemmesider. 

Neste konsert er onsdag 27. mai.
Da går kunsttoget fra Asker til Heg-
gedal kl  17 , og vi er med! ra a  
kl. 18.00 spiller vi utendørskonsert 
ved Damvokterboligen. Konserten er 
en del av Asker kulturfestival 2015.

Søndag 3. mai spilte korpset i Asker 
sentrum sammen med fi re andre lokale 
skolekorps.

Loppelageret i Kloppedalen er åpent 18-21 
hver torsdag (utenom skoleferier)

Korpset på nettet: hbs.skolemusikk.no

Kontaktinfo: Alf-Egil Lahn, styreleder, 
tlf. 458 64 164, alfegillahn@gmail.com

Heggedal og Blakstad skolekorps 
er på Facebook. Lik siden vår og få 
siste nytt om konserter, aktiviteter 
og mye annet vårt musikalske 
fellesskap kan by på!
facebook.com/hbskolekorps

HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPSHEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Det er noe spesielt med våren når 
du spiller i korps. Endelig skal vi 
ut og vise oss frem med taktfast 

 Tekst: Alf-Egil Lahn
 Design: Anders Lie Hagen

Det er noe spesielt med våren når Det er noe spesielt med våren når 

Endelig vår!

Musikantene Sara (t.v.) og Maren i 
juniorkorpset solgte mye under 
loppemarkedet i april.

Heggedalsposten10
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

   5 på korpsøvelse
      med Anders Lie Hagen

- Hvorfor er du 
med i korpset?
Amanda Nes Fredheim (9)
Klarinett i aspriantkorpset
- Jeg startert i aspirantkorpset i 
� or høst. Her lærer man mye om 
musikk og å spille sammen med 
andre.

Maren Marline Lahn (8)
Baryton i juniorkorpset
- Man får mange nye venner. 
Også er det veldig morsomt 
å lære å spille et instrument. 
Jeg har spilt baryton i snart 
to år.

Silas Hvesser (14) 
Trompet i hovedkorpset
- Det er morsomt å møte folk 
i alle aldersgrupper, som har 
samme interesse som meg.

Petter T. E. Vigander (19)
Slagverk i hovedkorpset
- Det er et hyggelig sosialt 
miljø. Man blir kjent med 
mange på tvers av alder.

Solveig Holden (13)
Saksofon i hovedkorpset
- Det er gøy å spille, og i 
korpset får man mange nye 
venner. Det er også veldig 
gøy å reise på turer.

Vi er mange i korpset - og vil gjerne ha med flere.
Vi rekrutterer nå fra Heggedal- og Blakstad

barneskoler, og omegn.

Når man starter i korpset begynner man i aspirantkorpset. 
Her er det fokus på å ha det morsomt med musikk.

Du lærer noter og spiller sammen med andre. Det legges 
vekt på musikkglede. I begynnelsen er sangene enkle, men 
på slutten av året spiller vi mange toner og ofte flerstemt. 

Vi har oppstart av nytt aspirantkorps ved skolestart.
Aspirantene øver 1 time i SFO tiden.

 Påmeldingsskjema på nettsiden:
 hbs.skolemusikk.no

- Du lærer å spille et instrument. 

- Du får mange nye venner.

- Begynner du i korps får du 

  automatisk plass ved

  kulturskolen.

- Du får oppleve fl otte konserter,

  morsome aktiviteter og 

   spennende turer.

Gode grunner for å begynne i
Heggedal og Blakstad skolekorps:
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

St. Hans - tirsdag 23. juni
 Nærmiljøsentralen inviterer også i år til rusfri Sankthansfeiring 

ved Gjellumvannet - i Kloppedalen - fra kl. 17.00!
Grillene er varme fra ca. 18.00.  Bålet fyres opp ca. 19.00.  

Arrangementet avsluttes ca. 22.00
Det blir sandvolleyball, leker/konkurranser, badekarpadling, musikk og litt underholdning.

Levende musikk kl. 19.00!
NB! Vi skal ha stort bål! Har du passende ved eller rent trevirke?

Legg det på bålplassen ved brygga i Kloppedalen

Værforbehold, men godvær er bestilt. 
Oppdatert info på www.iheggedal.no
Ta med bord og stoler, og egen grillmat og drikke. Gratis adgang.  
Parkering i Kloppedalen så langt det er plass, men la gjerne bilen stå hjemme!

”Den dagen det eventuelt blir aktuelt” 
sier Vinmonopolet om etablering i 
Heggedal. Eller som man sier om ut-
byggingen i Heggedal: ”Så lenge det 
fi nnes eise kraner er det åp  

Med store planer for utbygging, nytt 
næringsliv og stor befolkningsvekst i 
Heggedal vil det sannsynligvis ikke 
være veldig feil med et Vinmono-
pol også. Vinmonopolet er en del av 
tettstedsutviklingen – og vi skal bli 
et tettsted. Som bygges rundt knute-
punktet Heggedal stasjon. Vinmo-
nopolet planlegger på lang sikt, nye 
”butikker” besluttes etter en nøye og 
omfattende prosess og alle kandidat-
steder listes først opp i boken ”Nye 
Pol”. Og der er Heggedal med i den 
siste utgaven  et etyr at det fi nnes 

gode  mulig eter for et Vinmonopol 
i Heggedal, sammen med øvrig næ-
ringsetablering. Innbyggere, utbyg-
gere og n ringsdrivende vil kunne a 
betydelig glede av et Vinmonopol i 
Heggedal. Men det er kommunestyret 
som er esluttende myndig et  der-
for er det godt å a en god dialog med 
politikerne også!

Kanskje kommer vinmonopolet til 
Heggedal i 2018…
Tekst og bilder: PerS. Illustrasjon: Tandberg Eiendom
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Takk for lånet!
or en strålende mulig et vi ar i 

Heggedal til å utforske el-sykkelens 
mulig eter og gleder  Helt gratis!

I et lite lokale på baksiden av Kiwi 
og Innbyggertorget står syklene ut-
stilt - til utlån fra Innbyggertorget. 
Inn yggertorget  n samlokalisering 

av Nærmiljøsentral, bibliotek og seni-
orsenter. Bemannes titt og ofte av de 
som er ansatt – eller de som bare er 
der elt frivillig

Altså utlån fra Innbyggertorget – og 
lånes akkurat som om du låner en 
bok, ved å vise lånekortet, registrere 
lån av sykkel – og tråkke av gårde. Du 
kan også låne el-sykkel i sker på i-
lioteket  og sykle til Heggedal  eller 

omvendt. Når du skal levere sykkelen 
igjen blir det akkurat omvendt, bort-
sett fra at du kan levere sykkelen til-
bake i Asker – eller i Heggedal. Altså 
akkurat som med en bok.

Jeg tok i alle fall en prøvetur – en gan-
ske lang en.

Oslofjordmuseet lokket med fore-
drag  fi lm om låskjelltradisjonen i 
strandkanten. Med el-sykkel ble det 
en god opplevelse selv uten bil.  Retu-
ren opp Vollenveien gikk veldig bra, 
med kombinasjon av alminnelig tråk-
king på pedaler og el-motor jelp  le 
varm i trøya. Men ikke “pumpet” eller 
elt utslitt

en elektriske jelpemotoren på 
sykkelen ar  nivåer  o, stan-
dard og ig  

atterifor ruket av enger selvf l-
gelig av terreng og egen innsats. På 
Vollenturen rukte jeg a  2  av 
batteriets oppladede kapasitet.

Hvordan ville det gå opp til Blå-
fjell ytta  Her fi kk jeg pulsen godt 
opp, særlig i stigningen opp til Hyt-
ta med stor H. Og det er en stor for-
skjell å kjøre på asfalt og bratt grus-
vei   e store julene gj r denne 
sykkelen god å kjøre på grusveier.  

år du kommer til låfjell ytta får 
du gevinsten, utsikten er upåklage-
lig.

eg ar fått kommentarer som  
“Juks!” -eller: ”Det der kaller jeg 
ikke sykling. Du kjører el-sykkel!” 

En ting er sikkert for meg: Jeg ville 
vurdert å ta bilen på begge turene. 

en med lånt el-sykkel fi kk jeg en 
real tur ut av det  g i vel voksen al-
der tror jeg det er viktig å ta vare på 
sykkel alansen  g vorfor ikke a 

det morsomt på turen  ette er !

isse 2 turene er upro lematisk å ta 
på én batterilading. Og på én dag om 
du er passe utforskende og litt ivrig.

Takk fra en fornøyd syklist. Som både 
skriver litt og tar bilder underveis.

En el-sykkel til evig begjær 
                                                         – eller bare på utlån…

Blåfjellhytta med blåutsikt
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Servi etorget er d ren inn  til sker 
kommune  Vi fors ker å jelpe deg 
med det meste innen kommunens tje-
nester  elst ved at du får l st opp-
gaven din os oss, eller ved å jelpe 
deg videre til rett instans. Vi kan også 
gi informasjon og jelp videre i sp rs-
mål som ikke direkte er kommunens 
ansvar.  

Inn yggertorget ar inntil videre opp-
rettet et digitalt Servi etorg  i Heg-
gedal  et le opprettet 2  mars i 
forbindelse med åpningen av Innbyg-
gertorget. 

Hensikten med denne prøvedriftspe-
rioden, er å teste ut felles drift i liten 
skala i de eksisterende lokalene til Se-
niorsenteret og Biblioteket. Her kan vi 
skaffe oss erfaringer og få tid til jus-
teringer, slik at driften er tilpasset og 
edre rustet til fremtidige for old i det 

nye Innbyggertorget som skal åpne i 
2 1

Innbyggerne i Heggedal kan få kon-
takt med og jelp av kunde e andler 
på Servi etorget digitalt via en nett-
verksløsning. Denne fungerer ved at 
vi ar en plass med dataskjerm ved 
siden av skranken til biblioteket. Her 
kan inn yggerne ringe opp Servi e-
torget og få kontakt med en av våre 
kunde e andlere med åde lyd og 
bilde. Løsningen er enkel å betjene, 
og vi kan jelpe til på samme måte 
som om du skulle komme innom eller 
ringe oss i Asker sentrum. Vi kan også 
treffes på at nettprat via nettsidene 
www.asker.kommune.no i åpningsti-
den vår.

Velkommen til oss! 

Vi vil svare deg innenfor våre 
åpningstider:
Mandag - onsdag: 08.00 - 15.30
Torsdag: 10.00 - 17.00
Fredag: 08.00 - 15.30

Velkommen til «digitalt Servicetorg» 
på Innbyggertorget i Heggedal

I disse dager er terreng yden på 
nederste del av sykkel- og aktivitets-
parken i Trans´matorn nesten riktig, 
multifunksjonsbanen skal snart støpes 
og lyskrysset er målt inn og tegnet 
opp.  Arkitektene og ingeniørene gjør 
sine siste justeringer for at alt skal bli 
riktig første gang. Det meste går som 
planlagt, selv om terrenget tok en våt 
evn på arkitekten ved siste es k  

Planen er fortsatt at sykkel- og aktivi-
tetsparken skal stå ferdig til sten, i 
alle fall med det meste av mulig eter

Tekst og bilder: PerS

Trans´matorn 
tar form

Kommunen og entreprenør 
jobber på spreng for å få tre-
ningsparken ferdig til St. 
Hans  a kan du for åpent-
ligvis  ta på deg treningst yet 
og prøve egenvektstrening. Vi 
lover instruksjon, mye moro 
og mulig eter til mye ard 
trening.

Siste nytt om 
treningsparken 
i Kloppedalen!

Til v.: Oppmåling pågår.
Under: Sølete arkitektføtter

Her kommer lyskrysset
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Lyst på livet?

Dr. Emils Laboratorium er et høkkert- og garasjeband 
som leverer glade saker en til to ganger i året. De spil-
ler ikke s  fi nt, men ganske t. e er n tt, men det 
er noe som er som f r. andet ar spilt  ere konser
ter, men aldri utenfor Heggedal. li med p  rets b g
defest i Heggedal med ro k n roll som unnsk ldning. 
Kjøp billetter på labn.no 

Raust håndslag til Heggedal 
fra Sparebankstiftelsen DnB!

ladmelding like f r H  g r i tr kken  Heggedal rii
drettsklubb får 261.000 kr. til sikring/opprusting/ut-
vikling av grusbanen og n romr dene ved Hoved
g rden ungdomsskole. rosjektet blir et samarbeid 
mellom mange akt rer, er representert ved (f.v.) 

rne t er, H IK, an t re, sker Helsesport
lag, er letaune, HN  og j rn rik lsen, sker 
kommune.

Heggedal Fabrikker 6. juni kl. 20.00

Nytt kurs starter til høsten, på Heggedal 
Seniorsenter / Innbyggertorget fra 
9. september 2015

tter et vell kket kurs med forn de deltakere, 
inviterer kursleder strid amdal (bildet) til n tt kurs 
fra høsten.

I st p  livet  arbeider pensjonister med  
fremme egen helse og livskvalitet gjennom 
å påvirke vaner og mønstre i hverdagen.

et dreier seg om  b gge bro mellom det 
man vet er gode vaner og det man virkelig 
gj r. roene b gges ved  bruke en enkel 
metode hvor man prøver ut forandringer i 
eget liv og vurderer resultatene av disse 

endringene. ire viktige livsomr der er valgt ut  sik
ker et og tr gg et, sosialt nettverk, mat og drikke, 
samt f sisk aktivitet.
ivs afeene er arenaer vor n e mulig eter for 

et godt liv kan vokse frem. Deltakerne inspirerer 
hverandre ved å dele tips og erfaringer. Ved å rette 
fokus mot ressurser og egne mulig eter i et ggelig 
felleskap, st rkes livsglede og else.

i blir mange (og  ere) eldre etter vert. let m  
være å leve best mulig i sin alderdom. Dette tror vi 
er godt mulig gjennom 
- fremme egen helse og livskvalitet gjennom å 
påvirke vaner og mønstre i hverdagen
- bygge bro mellom det man vet er gode vaner 
og det man virkelig gjør

- rette fokus mot egne ressurser og egne mulig-
heter i et positivt fellesskap.
Kurset best r av fi re ovedomr der
   - sikkerhet og trygghet
   - sosialt nettverk
   - mat og drikke
   - fysisk aktivitet
Hver kursdag (gjerne kalt livs afe) vil best  av
- En innleder til hvert tema
 iskusjon i sm  grupper, erfaringsutveksling

- Sette seg egne mål
- Gjøre noe aktivt fram til neste møte

Det vil være 6 livscafeer høst/vinter 2015/2016 
med oppstart 9. sept. kl. 11-14.
Kursdager videre blir i oktober og november på 
høsten, og tre møter i januar, februar og mars.
Frist for påmelding er 20. august til Heggedal Se-
niorsenter, tlf 66 79 12 22. Ta også gjerne kontakt 
hvis du ønsker mer informasjon.

Vi gleder oss til å møte dere i september!

Fornøyde deltakere sammen med kursledere: F.v.: Solveig 
Høiland, Gunvor Lykkeslett, Kjell Frogner, Frank Andersen og 
kurslederne Gry Bredesen og Astrid Ramdal.
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Røykenveien 283, 1389 Heggedal - ved Shell-stasjonen

* Autorisert bilverksted
* EU-kontroll
* Service
* Reparasjoner
* Bil / glass-skader
* AC-service

Tlf.: 66 90 30 51
Mob.: 934 89 898
post@realbil.com
www.real-bil.no

Santokh Singh og Geir Kirkhorn

SENTRUMS FRISØR
Kristin Øverbye

Mandag - fredag 09.00 - 16.00
Kveldstid og lørdager etter avtale

Fine dameklær til jul!
Tlf. 66 79 71 09 / 974 84 572

Heggedalsbakken 6 (2. etasje over KIWI)

Opplæring til hyggelige priser med fordelaktige
pakkeløsninger. Vi har kjøretimer dag og kveld.
Gratis henting og bringing til kjøretimer.
Trafikale runnkurs
Kjøretimer dag kr. 550,-/kveld kr. 650,-
Telefonvakt alle dager frem til kl. 22.00
Tlf.: 404 14 008
ge-nybr@online.no

. eggedal trafikkskole.no

Søn 14-21   Tir-lør 12-21
www.SiamSushi.no    
Følg oss på Facebook

er finner  a t  i s s i o  asiatiske retter 
or takea a  samt e en resta rantmen .

e kommen

Tlf. 66 79 66 00
Heggedalsveien 304, 
Heggeodden

Siam Sushi har åpnet i Heggedal

CUT

Åpningstider:
09.00 - 20.00 på hverdager
Åpent hver lørdag

Heggeodden 3
post@cutfrisor.no
www.cutfrisor.no

Tlf.: 94 79 27 88

Vi leverer komplette løsninger innenfor alle byggfag.
Snekker – Elektriker – Rørlegger – Flis og mur.

Kun sertifiserte håndverkere gir trygghet og kvalitet.
Professor Kohts vei 108, 1386 Stabekk 

Mobil: 97082632
E-post: rune@esobygg.no

Vi leverer komplette løsninger innenfor alle byggfag.
Snekker – Elektriker – Rørlegger – Flis og mur.

Kun sertifiserte håndverkere gir trygghet og kvalitet.
Professor Kohts vei 108, 1386 Stabekk 

Mobil: 97082632
E-post: rune@esobygg.no

Heggedalsposten 15
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Opplæring til hyggelige priser med fordelaktige
pakkeløsninger. Vi har kjøretimer dag og kveld.
Gratis henting og bringing til kjøretimer.
Bærum - Asker - Røyken 
Kjøretimer dag kr. 500,-/kveld kr. 600,-
Neste trafi kale grunnkurs uke 26,
oppstart mandag 22. juni.
Telefonvakt alle dager frem til kl. 22.00

.      . e e a trafi kksko e.no

OPPLÆRING PÅ MANUELL OG AUTOMAT

Vi leverer komplette løsninger innenfor alle byggfag.
Snekker – Elektriker – Rørlegger – Flis og mur.

Kun sertifi serte håndverkere gir trygghet og kvalitet.
ro essor o ts ei   ta ekk 

o i     
ost  ost@eso .no

Clinic Michelle
Hudpleiesalong

Hudpleier Michelle Nuth
tilbyr hudpleie, hårfjerning med 

voks og farging av vipper og bryn

Trevaren 9, 1389 Heggedal - 66 79 62 65
Heggedal sentrum, det gule huset ved fabrikken

Frisør
Anne Grethe Thune

ken eien   e e a   e  e stas onen

* Autorisert bilverksted
* EU-kontroll
* Service
* Reparasjoner
* Bil / glass-skader
* AC-service

Tlf.  66 90 0 51
ob.  9 4 89 898

post@realbil.com
www.real-bil.no

antok  in  o  eir irk orn

Trevaren 9, 1389 Heggedal - 66 79 62 65
Heggedal sentrum, det gule huset ved fabrikken

Clinic Michelle
Hudpleiesalong

Hudpleier Michelle Nuth
tilbyr hudpleie, hårfjerning med 

voks og farging av vipper og bryn

Frisør
Anne Grethe Thune

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

Heggedal Apotek
Åpningstider: Man-fre 09-17, lør 10-15
Adresse: Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal
Telefon: 66 69 63 69, Fax: 66 69 63 70 
E-post: heggedal@dittapotek.no

Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek

KAFÉ

Film og Videokonvertering I hjertet av Heggedal
gjennom  30 år

Har du smalfilmer-video-lysbilder,
 kan vi overføre disse til Dvd/harddisk.

Beøk oss I 4. Etg I Sentrumsgården og se samtidig vår
filmutstilling I Heggedalsbakken 6 (over Kiwi)

Kunnskap gjennom 30 år 

Tlf: 66 79 45 45
Eller gå inn på våre nettsider:

www.jadu.no

Heggedalsbakken 6
1389 Heggedal

SMALFILM-VIDEO
 tre er  ere 

Vi har nå to ledige ruter, en i Blakstad/
Østenstad-området, og en på Bjerkås 
(Høymyrmarka). Jobben tar en times tid, 
og bladet deles ut 6 ganger i året.
Kontakt budansvarlig Stein D.Berge 
på 986 95 680, eller send en mail til 
stein.berge153@gmail.com

Heggedals
posten
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Bilen har en uklar historikk før 1954, 
da den ble registrert på Alf Jerpaasen i 
Asker. Den skal ha kommet fra Dram-
men. Noen år senere ble den satt vekk. 
Dagens eier - Gorm Watne Andersen - 
kom over bilen i 1975 og hadde den på 
lager til 1989. Skitthegga Swing had-
de i 1988 for første gang spilt i toget 
17. mai - da på en “moderne” lastebil. 
Orkestret så at den gamle lastebilen 
ville egne seg ypperlig som “jazzbil”. 
Da var det veldig greit å ha en trombo-
nist som var bilmekaniker - og vete-
ranbilentusiast. Tor Stein Hella hadde 
selv en Chevrolet 1936 personbil. Et 
eksosanlegg ble sveiset sammen, mo-
toren ble justert og det ble lys i front-
lyktene. Da var bilen kjørbar, og ble 
registrert 10. mai 1989. Med sitte-
benker på lasteplanet og batteridrevet 
lydanlegg gjorde bilen stor lykke i 17. 
maitoget  en ar v rt med de este 
årene siden. 

Men bilen hadde visse mangler, og 
hadde nok skilt av ren godhet fra myn-
dighetenes side. Hvis bremsene låste 
seg, brukte sjåføren en tung hammer 
og slo på felgen for å få bremsene til å 
slippe. Varmgang i motoren var også 
et pro lem  en ilen fikk etter vert 
nye bremser og ny radiator, og siden 
har den vært snill.

Lastebilen er fast innslag i bunads-
paraden og jazzparaden ved åpning 
av kulturuka i Asker på våren, og i 
jazzparaden til Asker Jazzfestival på 
høsten.

En helt vanlig 1935 Chevrolet lastebil

evroleten ar v rt med i to film-
innspillinger. I 1993 hadde den en 
viktig rolle i krigsfilmen Se ond-
l itnanten , mens i filmen Hamsun  
fra 199  le de este laste ils enene 
klippet vekk  or S orsk film var 
det veldig ra å finne en veteranlaste-
bil som ikke var restaurert.
Bestselger – og hvorfor?
Etter at Ford hadde vært markedsleder 
i Norge på 20-tallet og frem til 1932, 
overtok Chevrolet 1. plassen i 1933 
og frem til krigen. Det kunne nesten 
se ut som Chevrolet lastebiler solgte 
seg selv. Det er ikke funnet annon-
ser i ledende blad som Lastebileieren 
og Norsk Motorblad i 1934 og -35! I 
motsetning til konkurrentene. Asbjørn 
Rolseth nevner i sitt lastebilleksikon 
fordeler som en moderne motor med 
toppventiler (i motsetning til konkur-
rentene med sideventilmotorer) og 
høyt dreiemoment ved lave turtall, og 
god driftsøkonomi. En godt utbygd 
forhandler- og verkstedorganisasjon 
bidro også til at Chevrolet var et trygt 
og lønnsomt kjøp. 

Teknikk 
Den sekssylindrede Chevrolet-moto-
ren på 3,2 liter kom med 1929-model-
len. I 1934 var lastebilmotoren på 3,4 
liter, og utviklet 60 hk. En litt endret 
versjon ble brukt i mange år – fra 1937 
til 1963. Lastebilen hadde 4 gir frem-
over, og revers. Girkassen var usynkro-
nisert, slik at man med girskift (særlig 
nedgiring) først måtte sette girstanga i 
fri, så gi litt “mellomgass” før stanga 
kunne føres til neste gir. Prosessen ble 
kalt do elt lut ing  remsene var 
mekaniske, overføring skjedde ved 
stag. Hydrauliske bremser kom i 1936.
Design 
Tredvetallet var tiåret da strømlinje-
ne gradvis kom inn, og forparten av 
laste ilene fikk et design som skilte 
seg fra personvognene. (Men det var 
fortsatt «snutebiler» som gjaldt, bull-
doglastebilene kom ikke for alvor før 
på 50-60-tallet.) 1934 var det første 
modellåret vi ser denne utviklingen 
på Chevrolet lastebil, med en svak 
helling på radiator, frontrute – og luf-
tespaltene bak på siden av panseret. 

Når 17. mai-toget går gjennom bygda, sitter et jazzorkester og spiller 
på en veteranbil. Bilen er en 1935-modell 1,5 tonns Chevrolet laste-
bil. Dette var en helt vanlig lastebiltype for sin tid, og den mest solgte 
lastebilen i Norge. Den ble montert ved General Motors’ fabrikk i Kø-
ben avn, ble sendt til Norge som assis, og fikk f rer us og lasteplan 
ved en norsk karosserifabrikk. Etter en periode i Drammen endte den i 
Asker, og har de siste 25 årene levd et makelig liv som ”jazzbil”.

Chevroleten er månedens bil i mai i “Transporthistorisk 
kalender 2015”. Foto fra kalenderen: Elisabeth Skare

17. mai 1990

17. mai 2008 - med snøvær

Tekst: Ivar Stav og Dag Henning Sæther

Heggedalsposten 17
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- Hvorfor ble det AUF?
- På ungdomsskolen begynte jeg å 
tenke på hva jeg sto for. Hvor er det 
jeg vil med politikken? For meg var 
det et verdivalg. Jeg er opptatt av at 
alle skal ha like muligheter.

- Hva gjør dere i ungdomspartiet?
- Veldig mye forskjellig. Vi arrange-
rer temamøter, der vi skolerer med-
lemmene til å bli dyktige i forskjel-
lige emner. Gjennomfører aksjoner, 
for å vise at vi har et standpunkt i 
viktige saker. Samtidig har vi mange 
forskjellige sosiale aktiviteter; i 
ungdomspartiet møter man ungdom 
med like interesser og blir kjent med 
mange.

- Vi arrangerer også debatter med 
andre ungdomspartier. Ofte engasje-
rer ungdomspartiene seg i  ere av de 
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Politisk ungdomsengasjement
Henrik Dahl Jacobsen (17) fra Heggedal er en engasjert ungdomspolitiker i 

Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon - AUF. Til daglig går han i andre klasse ved 
Asker videregående skole. Som nestleder i AUF i Akershus holdt han tale på 

Arbeiderpartiets landsmøte i april.

Engasjement er viktig, mener Henrik.
Foto: Anders Lie Hagen

I april talte Henrik på landsmøtet til Arbeiderpartiet 
på Folkets Hus i Oslo.

Foto: Arbeiderpartiet

- Når ble du engasjert i politikk?
- Interessen startet allerede på slutten 
av barneskolen. Jeg har alltid vært 
glad i historie og samfunnsfag. Det 
virkelige engasjementet for politikk 
begynte på ungdomsskolen, under 
valgkampen til kommunevalget i 
2011. I niende klasse meldte jeg meg 
inn i Asker AUF. Dette var veldig 
morsomt, og interessen ble enda 
større på videregående. I begynnel-
sen av 2014 ble jeg valgt som nest-
leder for lokallaget i Asker. Høsten 
samme år ble jeg valgt som nestleder 
i fylkeslaget.

- Det var raskt opprykk. Hva er 
dine oppgaver?
- Som nestleder i fylkeslaget har jeg 
ansvar for å sikre driften og aktivite-
ten til AUF i fylket. I Akershus er det 
19 ulike lokallag. Et nestlederverv 
handler også om å fronte organisasjo-
nen utad, og å ta imot nye medlem-
mer.
- Det går med mye tid - det er nesten 
en deltidsstilling. Jeg setter av litt 
tid hver dag. Hovedkontoret vårt er 
i Oslo, så det blir mye reising frem 
og tilbake til aktiviteter og møter om 
kvelden.

”Ha en mening - 
og vær med på å 
forme samfunnet 

videre.”
 

HENRIK DAHL JACKOBSEN

«

samme sakene. Forskjellen er at vi 
har forskjellige løsninger på fremti-
dens utfordringer.

- En viktig oppgave for alle ung-
domspartier er å samarbeide med 
moderpartiene. AUF samarbeider 
med Arbeiderpartiet – og prøver å få 
vår politikk inn i deres kommune-, 
fylkes-, og landprogrammer. På 
landsmøte til Arbeiderpartiet er det 
AUF-representanter fra hvert fylke, 
for å sørge for at ungdomspartiet blir 
hørt.

- Var du med på landsmøtet?
- Ja, som nestleder for fylkeslaget var 
jeg med på landsmøtet. Vi ungdom-
mer i AUF fra de ulike fylkene har et 
veldig tett miljø. Jeg var også valgt 
fra fylkesstyre til å holde tale på 
landsmøtet.

Årsmøte til AUF i Akershus.
Foto: Hoda Imad
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Engasjement er viktig, mener Henrik.
Foto: Anders Lie Hagen

tør å ta diskusjoner ingen andre tar. 
Det er morsomt når ungdomspartiet 
får gjennomslag for saker. Da vet vi 
at vi er med på å forme fremtiden.

- Noen spesielle saker du tenker 
på?
- I fylkestingsprogrammet for Akers-
us r eiderparti fi kk vi gjennom-

slag for at ungdom kan reise så mye 
vi vil i Oslo og Akershus for 250 
kroner i måneden. Det vedtaket ville 
aldri kommet hvis vi ungdom ikke 
hadde engasjert oss.
- Det er viktig at saker som vi ung-
dom mener noe om blir tatt på alvor. 
Det beste man kan gjøre er å melde 
seg inn i en organisasjon, enten det 
er i politikken, ideelle organisasjo-
ner eller interesseorganisasjoner. Ha 
en mening - og vær med på å forme 
samfunnet videre. Det er veldig dumt 
å være likegyldig.

- Har du noen politiske forbilder?
- Jeg er veldig fan av Einar Ger-
hardsen. Han var en viktig person 
for Norge, og den norske velferds-
staten som vokste frem etter andre 
verdenskrig. Dessuten er jeg fan av 
Jens Evensen, en av arkitektene bak 
FNs havrettsavtale, som har hatt stor 
betydning for Norge.

I april talte Henrik på landsmøtet til Arbeiderpartiet 
på Folkets Hus i Oslo.

Foto: Arbeiderpartiet

- Hva er dine politiske ambisjoner 
fremover?
- Nå er jeg valgt som nestleder i 
fylkeslaget frem til februar 2016, så 
får jeg se etter det. Et yrke innenfor 
politikk har jeg ingen ambisjoner om, 
men jeg kommer nok til å engasjere 
meg aktivt partipolitisk.

- Har du noen andre interesser enn 
politikk?
- Jeg er generelt veldig samfunns-
engasjert. Er også glad i friluftsliv, 
sykling og ski.

- Til høsten er det lokalvalg. Er 
dere i ungdomspartiet med i valg-
kampen?
- Ja, vi kommer til å drive valgkamp 
frem mot valget 14. september. Vi i 
ungdomspartiet er ofte i kontakt med 
mennesker, hører hva som er viktig 
for dem, og hvilke saker de brenner 
for. På den måten skaper vi ny poli-
tikk. Det er viktig at vi ungdommer 
blir hørt – vi er en viktig stemme i 
demokratiet.

Tekst og design:
Anders Lie Hagen, 16 år 
anderslhag@hotmail.com

Det var ikke hvilken som 
helst person Henrik møtte 

på skitur tidligere i år.

Heggedalsposten

Foto: Privat

- Imponerende. Hvordan var det å 
tale der?
- Det var veldig spennende! Det var 
jo første gang jeg var med, så jeg 
var litt nervøs i starten, men det var 
kjempegøy.

- Hva handlet talen om?
- Jeg snakket om miljøet generelt. 
Talen handlet om omstilling; vi må 
skape nye arbeidsplasser, så vi har 
noe å leve av etter oljetiden. 

- Og partiet hørte på deg?
- andsm tet le enig om  ere av 
forslagene, og det er jeg veldig for-
nøyd med. Partiene er i dag avhengig 
av å høre ungdommenes stemmer; vi 

Årsmøte til AUF i Akershus.
Foto: Hoda Imad
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Det har blitt en tradisjon at 
natt til 1. mai arrangeres det 
nattkino for ungdom fra og 
med 8. klasse og opp til 18 
år. Det er alltid populært, og 
også i år var alle billettene 
utsolgt. Det var mellom 400 
og 500 strålende, glade ung-
dommer samlet i Asker kino. 
Inkludert i illetten fikk du se 
de tre filmene ig ero , o-
cus og Insurgent, pluss brus 
og pizza og konkurranse med 
mange premier. Alle virket 
glade, men slitne da siste film 
var ferdig rundt midnatt.

Årets filmer var valgt ut av 
en gruppe ungdommer fra 

sker klu ene  ilmene var 
ganske ulike for å prøve å 
lokke folk med forskjellige 
filmsmaker til å komme

Big ero  var en animert 
actionkomedie beregnet på 
familier og yngre personer 

ned til 7 år, og de este kjente 
seg nok igjen i deler av his-
torien og likte den på grunn 
av det.

Focus var en krimkomedie 
beregnet på ungdommer og 
voksne, og hadde en fas-
cinerende historie der det 
alltid skjedde noe, og det var 
vanskelig å gjette seg til hva 
som kom til å skje.

Insurgent var en blanding 
av a tionfilm og dramafilm 
beregnet på ungdom og 
voksne. Den hadde en dyster 
stemning i en ganske anner-
ledes fremtid men var veldig 
spennende.

Ansvarlig 
for pro-
grammet  
er Sara 
Warholm: 
Sara.War-
holm@
asker.
kom-
mune.no 

Nattkinoen for unge 2015 - i Asker kino

Design: Stein Dyre Berge

Kristian Andre 
Halle er nytt 
medlem av 
UNG-
redaksjonen.
Han har  
skrevet teksten.  
Mail:
kahalle@gmail.
com

Foto over og under: Catrine Sørensen
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der håret ditt har betydning

Hva med deg selv?
Gjør deg klar til våren du også

Cut AS
Heggeodden 3
1389 Heggedal

Åpningstider
09.00 - 20.00 på hverdager
Åpent hver lørdag

Telefon: 94 79 27 88
post@cutfrisor.no
www.cutfrisor.no

FRISØR DAMER/HERRE   •  BARN   •  BRUD   •   FARGEDESIGN
HAIREXTENSION   •   NEGLEDESIGN   •   VIPPE EXTENSIONS

Fortsatt er det beste i livet håndbakt...

Strøket 6, Asker
Telefonbestilling: 66 78 12 30
Man-fre 7.30-18 Lør 8-16
Frokost buffet 
man-fre 0730-0900

Heggedalsveien 304, Heggeodden
Tlf. 66 79 66 00  -  www.SiamSushi.no    

er fi nner  a t  i s s i o  asiatiske retter 
or takea a  samt e en resta rantmen .

Velkommen til Sushi og asiatisk mat

Nå også mandager 17-21   Tir-søn 14-21

Følg oss på Facebook

Røykenveien 283, 1389 Heggedal - ved Shell-stasjonen

* Autorisert bilverksted
* EU-kontroll
* Service
* Reparasjoner
* Bil / glass-skader
* AC-service

Tlf.: 66 90 30 51
Mob.: 934 89 898
post@realbil.com
www.real-bil.no

Santokh Singh og Geir Kirkhorn

SENTRUMS FRISØR
Kristin Øverbye

Mandag - fredag 09.00 - 16.00
Kveldstid og lørdager etter avtale

Fine dameklær til jul!
Tlf. 66 79 71 09 / 974 84 572

Heggedalsbakken 6 (2. etasje over KIWI)

Opplæring til hyggelige priser med fordelaktige
pakkeløsninger. Vi har kjøretimer dag og kveld.
Gratis henting og bringing til kjøretimer.
Trafikale runnkurs
Kjøretimer dag kr. 550,-/kveld kr. 650,-
Telefonvakt alle dager frem til kl. 22.00
Tlf.: 404 14 008
ge-nybr@online.no

. eggedal trafikkskole.no

Søn 14-21   Tir-lør 12-21
www.SiamSushi.no    
Følg oss på Facebook

er finner  a t  i s s i o  asiatiske retter 
or takea a  samt e en resta rantmen .

e kommen

Tlf. 66 79 66 00
Heggedalsveien 304, 
Heggeodden

Siam Sushi har åpnet i Heggedal

CUT

Åpningstider:
09.00 - 20.00 på hverdager
Åpent hver lørdag

Heggeodden 3
post@cutfrisor.no
www.cutfrisor.no

Tlf.: 94 79 27 88

Vi leverer komplette løsninger innenfor alle byggfag.
Snekker – Elektriker – Rørlegger – Flis og mur.

Kun sertifiserte håndverkere gir trygghet og kvalitet.
Professor Kohts vei 108, 1386 Stabekk 

Mobil: 97082632
E-post: rune@esobygg.no

Vi leverer komplette løsninger innenfor alle byggfag.
Snekker – Elektriker – Rørlegger – Flis og mur.

Kun sertifiserte håndverkere gir trygghet og kvalitet.
Professor Kohts vei 108, 1386 Stabekk 

Mobil: 97082632
E-post: rune@esobygg.no
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Onsdag 27. mai
17:45 Gratis kunsttog fra Asker stasjon til Heggedal
Kunsttog avgang kl. 1745 fra Asker stasjon, spor 1. 
18:00 Guidet tur fra Heggedal stasjon, rundt Kistefoss-
dammen til nye Heggedal, med guide Terje Martinsen. Underveis 
blir det stopp på Damvokterboligen med servering, videre til Gal-
leri Pikene ved Broen og vernissage på utstillingen “Vårslepp” på 
Fabrikken. (Og gratis togtur tilbake til Asker)
Det hele akkompagnert av Heggedal og Blakstad skolekorps.
Arrangementet er et samarbeid mellom Asker Bildende Kunstnere, 
Heggedal og omegn Historielag, Heggedal Nærmiljøsentral og Fabrik-
kens Venner.

Torsdag 28. mai
16:00 - 20:00 Galleri Pikene på broen er åpen
16:00 - 20:00 Utstillingen Vårslepp på Fabrikken er åpen 
Arrangør: Asker Bildende Kunstnere.

Fredag 29. mai
Kulturnatt i Heggedal
16:00 - 20:00 Galleri Pikene på broen er åpen
16:00 - 21:00 Utstillingen Vårslepp på Fabrikken er åpen

19:00 - ca 21:00 Erik Bye: “Spurv i øyet” 
Innledning ved forteller Marit Grefberg. Deretter 6 dikt med 
tekst av Erik Bye med skildringer av middelalderskjebner.

Asker Kulturfestival 27.-31. mai
- programmet i Heggedal
Asker Kulturfestival begynner egentlig 
torsdag 28. mai, men “tyvstarter” i Heggedal 
onsdag 27. med kunsttog!

De som opptrer: Marit Grefberg, 
forteller, Helene Wold, sopran, Daniel 
Sæther, kontratenor, Caroline Eidsten 

a l  lokk te  e ard und  lutt
Sted: Fabrikken, Heggedal
Arrangør: Heggedal Nærmiljøsentral, Fabrikkens Venner, Asker Bil-
dende Kunstnere og Heggedal og omegn Historielag.

I den lille byen Hythe i England 
ligger en kirke som kalles St. Leo-
nards. I krypten der, i et åpent rom, 
er det samlet over 2000 hodeskal-
ler og benrester etter mennesker, 
menn, kvinner og barn. De har lig-
get der i ere undre r. ange 
mennesker har undret seg over 
dette. Hvem var disse menneske-
ne, hvorfor er deres rester samlet 

her?
Til denne kirken kom også Erik Bye 
og undret seg. Som den dikter han 
var, laget han en beskrivelse til 
hver av seks forskjellige skjebner. 
Han kalte tekstene “Spurv i øyet”.
De ulykkelige er en trubadur, en 
skjøge, et udøpt barn, en krypskyt-
ter, en skuespiller og en bøddel.
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Lørdag 30. mai
12:00 - 17:00 Galleri Pikene på broen er åpen
12:00 - 17:00 Utstillingen Vårslepp er åpen 
12:00 Workshops i Heggedal for barn (og voksne) kl. 12.00 - 14.00 i 
ollage og male/tegning/keramikk. Tema  selfi e .

Arrangør: Asker bildende kunstnere
Sted: Fabrikken, Heggedal

Søndag 31. mai
12:00 Galleri Pikene ved broen er åpen
12:00 Utstilling Vårslepp er åpen på Fabrikken
12:00 Workshops for barn i Heggedal
Velkommen til workshops for barn (og voksne) kl. 12.00 - 14.00 i 
ollage og male/tegning/keramikk. Tema  selfi e

Arrangør: Asker bildende kunstnere
Sted: Fabrikken, Heggedal

arald ko l   ass  r e ronrud  sakso on o  san  er 
ste n underud ano  onn  k old trommene  e n el e 

rke  et trom one o  t  ol e m trom et o   el orn

14:00 - ca. 17:00 Første etappe av Rhododendronhagen på Heggedal Hovedgård
feires med sang og musikk for enhver smak

Marianne Solheim forsøker å samle sine unge jenter 
og sammen vil de framføre kjente og kjære sanger. 
Kanskje blir det allsang?
Konferansier: Vår populære «eks» prest Toralf Dehli.

15:00 Splendid jazz med “Blended 
Horns”
Sekstetten Blended Horns representerer, som 
navnet antyder, mye godt på en gang. Repertoaret 
er lånt fra jazzlegender som Duke Ellington og 
Charlie Parker, Tad Dameron og Thelonius Monk, 
Michelle LeGrand, Horace Silver, Thad Jones med 
mer.
Det spesielle med dette ensemblet er de unike ar-
rangementene hentet fra ”skattekisten” til Norges 
store basshøvding, Erik Amundsen.

Arrangør: Heggedal Hovedgårds venner
Sted: Heggedal Hovedgårds utescene 

66 79 68 18
901 24 432

HEGGEDAL ELEKTRO
ALT INNEN ELEKTROINSTALLASJON

* Servicebiler
* Gulvvarme

* Nyanlegg
* Downlights

* Sikringsskap
* El-kontroll

Butikk med belysning, elektrisk materiell, lyskilder, 
småapparater, rep. av lamper.

Heggedalsbakken 3, 1389 Heggedal



Opplæring til hyggelige priser med fordelaktige
pakkeløsninger. Vi har kjøretimer dag og kveld.
Gratis henting og bringing til kjøretimer.
Bærum - Asker - Røyken 
Kjøretimer dag kr. 500,-/kveld kr. 600,-
Neste trafikale grunnkurs uke 26,
oppstart mandag 22. juni.
Telefonvakt alle dager frem til kl. 22.00

.      . e e a trafikksko e.no

Vi leverer komplette løsninger innenfor alle byggfag.
Snekker – Elektriker – Rørlegger – Flis og mur.

Kun sertifiserte håndverkere gir trygghet og kvalitet.
Professor Kohts vei 108, 1386 Stabekk 

Mobil: 97082632
E-post: rune@esobygg.no

Vi leverer komplette løsninger innenfor alle byggfag.
Snekker – Elektriker – Rørlegger – Flis og mur.

Kun sertifiserte håndverkere gir trygghet og kvalitet.
Professor Kohts vei 108, 1386 Stabekk 

Mobil: 97082632
E-post: rune@esobygg.no

SENTRUMS FRISØR
Kristin Øverbye

an a   re a  9.00 - 16.00
e sti  o  r a er etter a ta e

i rfin  ret os oss
an e o e ti  i amek r

Tlf. 66 79 71 09 / 974 84 572
Heggedalsbakken 6 (2. etasje over KIWI)

OPPLÆRING PÅ MANUELL OG AUTOMAT

Vi leverer komplette løsninger innenfor alle byggfag.
Snekker – Elektriker – Rørlegger – Flis og mur.

Kun sertifiserte håndverkere gir trygghet og kvalitet.
ro essor o ts ei   ta ekk 

o i     
ost  ost@eso .no

Gammel annonse Ny i nr 3-2015
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        HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER        &  STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD

En engelsk Lord sa engang: En hage uten 
Rhododendron er et misforstått liv!

Planten har sin opprinnelse i Himalaya og Kina 
og ble brakt til Europa først og fremst av briter. 
Formuende engelskmenn ble betatt av plantens 
mangfold og blomsterprakt og eviggrønne blader. 
Storbritannia har et gunstig klima for rhododen-
dron. I løpet av de siste 200-300 år er det anlagt 
mange  otte ager i ngland, Wales, kottland 
og Irland – med en rik variasjon i størrelse og far-
ger. Også i Danmark, Holland og deler av Tysk-
land har planten blitt populær. I de seinere årene 
er det anlagt  ere ododendronparker p  est
kysten i Norge.

Planten deles i 2 adskilte grupper: arter og hybrider. 
Artene er de som naturen selv har skapt og hybride-
ne er krysninger som mennesket har dyrket fram av 
de ulike artene. et fi nnes a. 1000 ville arter og over 
30 000 hybrider. De opprinnelige hvite, rosa og lilla 
er i dag videreutviklet til et utall av farger, bare ikke 
blått. I det norske klima sier ekspertene at dyrking av 
rhododendron er en sport for de få! Innenlandsklima 
er en utfordring på grunn av frost, vind og vanskelige 
jordsmonn.

Men en så enestående eiendom som Heggedal 
Hovedgård kan ikke være bekjent av ikke å ha en 
vakker hage! Det hører gården til at den må forskjøn-
nes ytterligere med en fargerik beplanting. Valget har 
falt på en rhododendronhage, gunstig beliggende i 

en skråning godt synlig fra alle sider av gården. Dris-
tig sier mange, vil den trives her?

Kall det et eksperiment, men vi vet at plantene kan 
blomstre i Heggedal, bare de får riktig surhet i jorda 
(pH 4.5-5.8 ), fornuftig gjødsling og passende fuktig-
het.

Vi har bevisst satset på et mangfold av typer, ulike 
høyder og farger – ca.25 forskjellige- av de ca. 120 
plantene som nå er i jorda. Vi er inneforstått med at 
vi fra tid til annen vil miste noen planter, men de kan 
jo erstattes av andre vi får god erfaring med. Viser 
det seg at hagen slår til, er det fristende å utvide den!

SOM EN PÅSKJØNNELSE INVITERES ALLE MED 
FAMILIE SOM HAR BIDRATT MED PLANTER 
TIL EN INNVIELSESKONSERT PÅ HEGGEDAL 
HOVEDGÅRD SØNDAG  31.  MAI  Klokken 14.00
Det blir musikk, sang og underholdning og noe godt 
for magen !!

Er du en av dem som ikke har bidratt, vil det fort-
satt re ass ti  noen  ere. 
Det koster kr 400 pr. plante, og beløpet for en el-
er  ere sen es r kasserer

Heggedal Hovedgårds Venner
v/kasserer Lykke Schøyen 
Homannsbyen 18A, 1389 Heggedal, 
kontonr. 7874 05 04702.

HEGGEDAL HOVEDGÅRD - 
RHODODENDRONHAGEN

Hagen om noen år?
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        HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER        &  STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD

HEGGEDAL 
HOVEDGÅRD
har alle fasiliteter som skal til for å lage vellykke-
de arrangementer, det være seg bryllup, jubileer, 
minnestunder og konferanser inntil 80 personer. I 
tillegg kan vi tilby mat laget i vårt velutstyrte kjøk-
ken av en førsteklasses kokk.

For leie, kontakt oss:
Tlf. 92 64 86 31
E-post: svei-si@online.no
Eller bli venn med oss på facebook

Asker Kommunestyre vedtok 22. april 1975 å eta-
blere Stiftelsen Heggedal Hovedgård. Vedtektene for 
Stiftelsen ble endret av Asker Formannskap høsten 
2011. Stiftelsen består av et styre på 6 medlemmer 
som er ansvarlig for drift og vedlikehold av bygnings-
massen og tilliggende tomt i samarbeid med den 
daglige leder. tiftelsen fi nansieres med kommunale 
bidrag og utleieinntekter.

Allerede 29. november 1969 ble Heggedal Hoved-
gårds Venner stiftet. I dag er Venneforeningens vik-
tigste oppgave å sørge for riktig og godt vedlikeholdt 
inventar og et velutstyrt kjøkken og så langt pengene 
rekker å forskjønne områdene rundt gården. Venne-
foreningen står som eier av innbo og løsøre. Styret 
består i dag av 8 medlemmer.

oreningens kostnader fi nansieres utelukkende av 
egne midler framskaffet gjennom: Medlemskontin-

Støtt «Venneforeningen» med et medlemskap på 
Kr. 100.- eller mer til adressen:

Heggedal Hovedgårds Venner 
v/kasserer Lykke Schøyen, 
Homannsbyen 18 A, 1389 Heggedal
Konto nr. 7874 05 04702

genter, kunstutstilling, utlodning, konserter, fore-
drag, kafevirksomhet, Lucia-arrangement, skirenn og 
egeninnsats. Av og til har Stiftelsen og Venneforenin-
gen sammenfallende interesser og da kan det skje at 
vi hjelper hverandre økonomisk.

På årsmøtet for Venneforeningen på Hovedgården 
den 8 april i år kom det fram et ønske om budsjett, en 
aktivitetsplan for året og et nærmere samarbeid med 
ungdomsskolen. Et budsjett er det vanskelig å lage 
idet vi ikke kan forutsi inntektene. I øyeblikket har vi 
mer enn nok med å betjene de inntektspostene nevnt 
ovenfor. Nytt av året er å lage en scene bak hoved-
bygningen. Plasseringen har vi lagt fram for Akershus 

lkeskommune til uttalelse. a kan vi tilb  et amfi  
som kan benyttes både av oss og Ungdomsskolen.

Men så til alle «gamle» og «nye» Heggedøler:

Hvorfor er dere ikke medlemmer av Heggedal 
Hovedgårds Venner? Medlemstallet er dessverre 
gått ned, men innbyggertallet er gått opp! Det må 
da være i Heggedølenes interesse å ha en «Her-
regård» i bygda?
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Uansett kan du vente dette 
av de politikerne som blir 
valgt:

Du kan vente deg politikere som – 
uansett parti – er genuint opptatt av 
å bidra til at kommunen blir best mu-
lig å bo i, og som er villige til å bruke 

ere kvelder ver uke på legge et slikt 
grunnlag, dette gjelder både i Asker 
og Røyken.  Du kan forvente politi-
kere som er villige til å diskutere og 
sloss for sine standpunkter, men som 
også ar eider for å finne gode l snin-
ger mange nok kan være enige om. 

egjeringen ar signalisert at det kan 
bli strammere økonomiske tider, og 

sker H yre ar påpekt overfor Heg-
gedalsposten at dette vil være en vik-
tig utfordring for et ansvarlig parti. 

å ar r  i sitt årsm te tatt til orde 
for at kommunene i år ikke skal tape 
inntekter på grunn av reduserte skat-
teinntekter, mens årets fall i oljepriser 
gir en indikasjon på at vi går mer usi-
kre økonomiske tider i møte. Blir det 
reduksjon i midlene, så er det naturlig 
at det blir mer kamp om de kronene 
som finnes  

Utfordringene er mange – 
hvor er balansepunktet? 

et er ikke veldig stor uenig et om de 
viktigste utfordringene mellom parti-
ene i våre kommuner  et andler om 
å forvalte felleskapets ressurser på 
en god måte, det andler om å kunne 
tilby en god skole og gode oppvekst-
svilkår, om å kunne møte eldrebølgen 
og befolkningsveksten, og om å møte 
klimautfordringene.

Befolkningsveksten i regionen og den 
generelle eldrebølgen innebærer at det 
må finnes nye l sninger på mange ut-
fordringer   igur 1 viser et utsnitt fra 
Statistisk sentralbyrås prognose for 

prosentvis efolkningsvekst fra 2 1  
til 2  i stlandsområdet  Veksten i 
våre to kommuner kan komme til å bli 
mellom 2  og 1  ette etyr stort 
e ov for mer av det meste - for er 

skoler, og er omsorgsplasser for el-
dre   artiene vil derfor lete etter nye 
måter å organisere virksom eten på  
Her kan vi vente litt ulik innfallsvin-
kel fra de ulike partiene, der en for-
skjell går mellom partiene som ar 
en ideologisk tilnærming, og de som 
ar en pragmatisk oldning   e ty-

deligste ideologiske forskjellene går 
mellom partiene med en liberalistisk 
tilnærming og de partiene som i større 
grad ar fokus på fellesskaps aserte 
løsninger.

lt nå ar trafikkfor oldene i ele 
området langs Røykenveien og Slem-
mestadveien att politisk fokus  og 
befolkningsveksten og utbyggings-
planene gj r ikke at dette e ovet lir 
mindre.  Bedre tilbud på Spikkestad-
anen og annen kollektivtrafikk er rett 

og slett grunnlaget for mye annen ut-
vikling i både Asker og Røyken. Her 
er det andre instanser enn kommunene 
som bestemmer – og engasjerte kom-
munepolitikere er elt n dvendig  

Klimaendringene er en realitet. I følge 
Miljødirektoratet, vil det bli betyde-
lige endringer i total nedbørsmengde, 
samt i frekvens og styrke  Vinterned-
børen kan i følge prognosene øke med 
opp mot  frem mot 21  på st-
landet.

Vektleggingen av klimautfordringene 
er klart forskjellig, der partiene Mil-
j partiet e r nne , Venstre 
V , dt og Sosialistisk Venstreparti 
SV  vil legge vekt på litt andre for-
old enn de vrige partiene  an kan 
a l sninger som stimulerer til mindre 

klimautslipp.  Eksempel på dette er 
arealpolitikken i Asker, der disse par-
tiene i st rre grad enn de vrige vil a 

fokus på boligutvikling spesielt ved 
knutepunktene langs jernbanen for å 
stimulere til større bruk av kollektiv-
transport, mens de øvrige partiene er 
åpne for at utbygging kan foregå også 
andre steder. 

Også i et mer utvidet miljøperspektiv 
kan man forvente skillelinjer i prak-
tisk politikk. Ett eksempel på dette er 
forskjellige oldninger til dispensa-
sjoner for bygging i strandsoner.  Mil-
j partiene ar synliggjort en restriktiv 
oldning på generelt grunnlag, mens 

Arbeiderpartiet som også står for en 
restriktiv oldning, legge vekt på rett-
ferdig et og allmenn etens tilgang til 
strandsonen.  Høyre som er opptatt av 
eiendomsrett, oftere vil kunne gå for 
dispensasjoner.

ilj  andler også om artsmangfold  
Spesielt i utbyggingssaker, vil arts-
mangfold ikke sjelden være truet av 
økonomiske interesser. Dette er et 
område vor det kan v re klare for-
skjeller i prioriteringene mellom mil-
jøpartiene og de øvrige partier.

Heggedalsposten med fokus på valget
Tekst: Elisabeth Schjølberg

Vi har spurt partiene hvilke utfordringer våre po-
litikere må streve med i tiden som kommer – og 
hvordan vil løsningene bli? Hva betyr det når 

artiene sier e i  finne n e snin er o  tenke 
nytt»? Er det egentlig noe som skiller den prak-

tiske politikken de ulike partiene står for – og på 
hvilken måte har den nasjonale politikken effekt 
på den lokale politikken? Mange spørsmål – og vi 
har ikke svar på dem alle – men noen momenter 
håper vi likevel at vi får frem.

Forventet befolkningstilvekst på de 
ulike delene av østlandet 2014-2040.
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Tekst: Elisabeth Schjølberg

Hva stemmer vi på i Asker og Røyken?
Prosentvis fordeling ved forrige valg

Fremskrittspartiet stiller
liste i både Asker og Røyken. 
Vi ar att kontakt med le a o  
o ansen sker  og ikard nutsen 

yken
 n enklere verdag for folk  est  er 
sentralt for remskrittspartiet, og det 
omfatter fortsatt nedsetting av skatter og avgifter og reduk-
sjon av offentlige inngrep  Viktige fokusområder for rem-
skrittspartiet er:
• Det er kommunen som skal styre befolkningsøkningen i 
kommunen, og politikerne legger føringer gjennom kommu-
neplanene  n kom inasjon av tett og y ut ygging rundt 
kollektivknutepunktene, fortetting der det er naturlig, og 
fortsatt mulig et for ygging av ene oliger gir tilstrekkelig 
omfang nye boliger.
• Kommunesammenslåinger. 
• Innbyggerne skal sitte igjen med det beste tilbudet, og 
konkurranseutsetting er et viktig verktøy.  Det er supert når 
kommunene leverer gode og kostnadseffektive tjenester.
 ollen som om udsmenn for våre inn yggere  artiets en-

gasjement lokalpolitisk bunner utelukkende i at de vil jobbe 
for at kommunene skal li -kommuner vor inn yggerne 
m ter velvillig et, positivitet og får levert gode tjenester
• Transportløsningene må utvikles, og fordrer samarbeid 
mellom  ere kommuner  Statlig regulering rukes når det er 
riktig.
•  unngå utilsiktet innvandring av personer det ikke fi nnes 
arbeid til, fordi det er kostnadskrevende og særdeles negativt. 

Rødt stiller til valg i Asker. 
Heggedalsposten ar v rt i kontakt med ård  a l  n 
annen verden er mulig  sier dt i sitt program og dette gir 
retningen i fokusområdene:
• Det skal ikke være konkurranseutsetting og privatisering 
av kommunens tjenester.
• Det skal være demokratisk og folke-
valgt kontroll på tjenester som er fi nansi-
ert gjennom skatt. Dette skjer først og 
fremst gjennom et godt offentlig tilbud.
 aste stillinger skal v re normen i 

kommunen.
 konomiske forskjellene skal utjevnes

• Ingen egen naturlov ligger bak den massive tilstrømningen 
til slo-området, dette andler om sentrale myndig eters 
rolle i å skape rammebetingelser som gjøre det mulig å bo i 
distriktene.
   av all olig ygging i sker skal skje gjennom o-

rettslag med regulering av prisene slik at også folk med van-
lige inntekter kan bo i kommunen – nei til at kommunene 
ar fokus på å selge tomter til yst ydende

• Bedret tilbud innen kollektivtransport.
• Bevaring av markagrensen og dyrkbar mark.

Miljøpartiet de Grønne stiller liste i Asker. 
Vi ar snakket med ristin jelke  ilj partiet de r nne er 
i Asker en sammenslåing av Miljøpartiet og Askers grønne 
venner, startet som en bygdeliste i protest mot nedbygging 
av jordene ved Hvalstad for 2  år siden  Viktige fokusområ-
der for Miljøpartiet de Grønne er: 
 lima og milj ensyn styrer valgene  jernesaker er kli-

maendringene og arealutnytting med fokus på vekst og vern. 
ransportutfordringene og n ringspolitikken enger naturlig 

sammen med dette.
• En overordnet regional 
strategi med ovedfokus på 
kollektivknutepunktene innen 
boligbygging – dvs. Asker sen-
trum, i Heggedal og i Holmen/
Billingstadområdet.
 et skal legges til rette for at det er mulig å a fokus på 

kvalitet i verdagen fremfor kvantitet  ommunen skal v re 
milj fyrtårn, a fair-trade som rettesnor og velge milj venn-
lige klima- og energiløsninger.
• Et grønt skifte som innebærer mindre forbruk, mer gjen-
bruk, mer kortreist arbeid og matproduksjon, tilrettelegging 
for sykkel og kollektive løsninger, og mer fokus på fossilfrie 
løsninger. 
• En balanse i eldreomsorgen mellom kostnader og ønsket 
om å til y individuelle tjenester  lest mulig skal o jemme 
så lenge som mulig. Samarbeid med frivillige som en del av 
l sningen innen eldreomsorgen og fore yggende else
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Arbeiderpartiet stiller liste i både Asker og 
yken  Heggedalsposten ar snakket med arianne iis 

asmussen sker  og rre ettersen yken
lle skal med  sier r eiderpartiet, og er opptatt av god 

kvalitet i den offentlige skolen, at alle 
skal kunne leve friske liv og a en 
aktiv og verdig alderdom, og at innsats 
mot klimaproblemene også er en lo-
kalpolitisk sak  Viktige fokusområder 
for Arbeiderpartiet er:
• En aktiv næringspolitikk - dette bi-
drar til gode og attraktive arbeidsplas-
ser i nærområdet. 
• En god boligpolitikk som kan bidra til redusert transport-
e ov

• Bedre kapasiteten på vei og bane gjennom aktiv innsats i 
1 -utvalget som også omslutter tidligere Spikkestadutvalg

• Offentlige midlene skal benyttes der de er tenkt: på tjenes-
ter til egne inn yggere  Valgfrie, private l sninger, redu-
serer tilbudet av offentlige tjenester. Løsningen er et godt, 
offentlig til ud med valgmulig eter  ette gir et oversiktlig 
system som kan kontrolleres.
 t alle får mulig et for en verdig alderdom  at eldre er til 

stede i det offentlige rom, at de ikke blir et objekt som noen 
tar vare på.
• At man sørger for rammebetingelser i det daglige som gjør 
det mulig å balansere utfordringene i eldreomsorgen som på 
den ene siden andler om ressurser og på den andre siden 
om det å møte de eldre som mennesker.

Venstre stiller liste i både As-
ker og Røyken.
Vi ar att kontakt med e ekka 

ors  yken  og arit Helene 
eyer sker

Klimaendringene er en realitet, sier 
Venstre og tilpasning til klimaend-
ringene må inn i kommunale planer. 
Venstre er et gr nt parti og en samfunns ygger som vil idra 
til å gjøre en forskjell ved å fokusere på:
 t milj  også andler om evaring av dyre- og fuglelivet, 

og at områdene rundt Gjellumvannet, Kistefossdammen, 
Skitt egga og Hengefoss er viktige områder å ta vare på og 
utvikle.
• At Røyken og Asker må samarbeide tettere om bedre og 
tryggere samferdsel og bedre kollektivtilbud langs Spikke-
stadkorridoren for å unngå kollaps i trafi kken  ette omfat-
ter åde tog, uss og pendler åter  egge Venstre-lagene vil 
jo e for redusert reisetid med opp til 1  minutter på Spik-
kestadbanen, noe som krever ombygging av Asker stasjon.
• At all boligutbygging skal skje i prioriterte tettsteder, i 

sker i en old til prinsippene nedfelt i kers us og slos 
plansamarbeid, som er basert på de skjerpede retningslinjene 
for samordnet areal og transportplanlegging som er vedtatt 
nasjonalt.
• At det skal være samarbeid over kommunegrensene ge-
nerelt, men at det skal være sammenslåing som resultat av 
reformprosessen frem mot 2 1

Sosialistisk Venstreparti stiller liste både 
i sker og yken  Heggedalsposten ar att kontakt med 
oel ne sker  og nders ordmo yken
ilj  og rettferdig et er viktigst for 

SV et andler om din og min 
verdag, men også om framtiden for 

våre arn og arne arn,  kan vi lese av 
jemmesiden, for partiet som nsker 

seg en plass i formannskapet  Viktige 
fokusområder for SV er  
  sette fattigdomssp rsmålet og for oldene for de svakeste 

på dagsorden i sker  Vi fi kk det til i orge f r oljen, da 
fellesskapstanken var mer sentral enn nå. Spørsmålene om 
fordeling og andre løsninger enn privatisering løftes til en 
bred offentlig debatt.
• Klimaendringene må stanses før det er for sent. Riktige 
milj valg andler for eksempel om kollektivl sninger, om 
jordvern og om  omvern
• Oppvekstsektoren er den som først og fremst skal skjermes.
• Belastningen langs Røykenveien reduseres best med en ny 
tverrfor indelse mellom v2  og 1  
• Kollektivløsningene i retning Drammen må bli bedre, 
drømmen er å åpne en gjennomgående togløsning mot 
Drammen gjennom Spikkestad.
 Samar eid om å fi nne gode l sninger på de mange, store 

utfordringene som kommer, for eksempel innen kollektiv-
transport er en viktig nøkkel. Det dreier seg også om samar-
beid med fylkespartier og mot Stortinget.
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Høyre stiller lister i Asker og Røyken 
Vi ar att kontakt med irsti ierulf sker
Sentralt for Høyre er den 
individuelle retten til å styre 
og gj re egne valg  Viktige 
fokusområder for Høyre som et 
ansvarlig parti er:
• Kommunens økonomi med 
tanke på store utfordringer  ode andlingsplaner med til -
rende budsjetter er viktig. 
• Høyre vil jobbe med tiltak som sikrer bedre bruk av kom-
munens ressurser og enter erfaring fra andre kommuner 
mm. Eksempler er eierstrategien for idrettsanlegg. I andre 
kommuner driver idretten selv sine idrettsanlegg mer og 
edre enn man ar fått til i sker, andre eiermodeller for 
else- og omsorgsinstitusjoner, etter inspirasjon fra slo  

H yres nasjonale utvalg for else- og omsorgspolitikk der 
Kierulf deltar, støtter opp om utvikling og godkjenning av 
omsorgsteknologi. 
• Høyre tror på individet og det private initiativet. Stimu-
lering av private leverandører er sentral for å utvikle mer 

eksi le og edre til ud  ommunen skal v re en god 
innkjøper og kvalitetssikrer av tjenestene som tilbys innbyg-
gere i kommunen.
 r eide for en snarlig l sning på ut yggingen av 1 , 
vrige ut ygginger vil enge sammen med dette

• Legge til rette for nødvendig boligutbygging i Asker – med 
ovedfokus på utvikling rundt knutepunktene  

Kristelig folkeparti stiller liste i både Asker 
og Røyken 
Vi ar att kontakt med orleiv le 

ognum sker  og nut int er 
yken  Viktige fokusområder for 

Kristelig folkeparti er: 
• Et bedre samfunn for alle.  Det 
gjelder alt fra et bedre tilbud innen 
kollektivtrafikken, at ildsjeler som 
arbeider for sine lokalmiljøer ikke kveles av byråkrati og 
rapporter og utsatte grupper.
• Ombudsmannsrollen, være våkne, følge med og stille 
spørsmål.
 Helse- og omsorgssektoren med sitt e ov for kt omfang 

av tjenester, å gjøre det mulig å balanserer mellom rammene 
sektoren ar, de e ovene den enkelte ar og tilstrekkelig 
fremdrift i utbyggingen av sektoren.
 Stå på for å fors ke nye l sninger, som else uset på or-

gen og nettverkslandsbyer og følge opp effekten. Kvalitet i 
til udet er sentralt, med n r et som et n kkelord  for dem 
som må o på institusjon, er det å fortsatt kunne a kontakt 
med sitt sosiale nettverk særdeles viktig.
 istefoss-ut yggingen skal komme i en old til de forelig-

gende planer.
 Videreutvikling av arnevernet og styrke samar eidet 

mellom arnevern, arne age, skole og elsetjeneste, for å 
forebygge at noen barn faller utenfor. Komme tidlig inn med 
n dvendig jelp og st tte til familier som sliter
• En skole der alle elever skal oppleve å lykkes i noe. 

Pensjonistpartiet stiller til valg i Asker. 
Heggedalsposten ar att kontakt med jell Sandanger som 
sier at  ensjonistpartiet jo er for arne arnas fremtid 
– og en verdig og aktiv alderdom. Sunn fornuft er en god 
rettesnor vår politikk  Viktige fokusområder for pensjonist-
partiet er: 
• Det er samspill og samar-
beid kombinert med sunn 
fornuft som gir de gode 
løsningene, ikke ideologiske 
løsninger.
 remtidens generasjoner skal a tilgang til nåv rende 

naturresurser.
• Eldre som aktive ressurser i samfunnslivet, både i kommu-
nestyrer og Storting.
 lere tilsynsleger ved syke jemmene, og disse skal ygges 

ut slik at de m ter e ovet fra kt antall eldre
 ull arne agedekning for arn fra 1 år

• Tilrettelegging for boligetablering for unge og familier 
med relativt lave inntekter og partiet sier nei til eiendoms-
skatt.
 odt vedlike old av kommunale ygg

• Interkommunalt samarbeid for å møte morgendagens 
utfordringer.
• Gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

ensjonistpartiet ar stor tro på at det i sker fortsatt vil 
være en god næringsutvikling, og at dette vil sikre en stabil 
økonomi i kommunen. 

Senterpartiet stiller liste i Asker. 
Heggedalsposten ar att kontakt med 
Guri Størvold. 
Klimautfordringene er av de største 
utfordringene i neste periode, sier 
Senterpartiet, også for Asker. Gode 
nærmiljøer fordrer et aktivt folkestyre, 
en god lokalskole og et mangfoldig or-
ganisasjons- og kulturliv. Dette, sammen med å sikre alle like 
mulig eter i sker, er det som avgj r Senterpartiets innfalls-
vinkel i det kommunale arbeidet: 
• Asker skal være en grønn kommune. Det betyr at det skal 
være matproduksjon i kommunen og tilrettelagt for opplevel-
ser i naturen. 
 sker skal v re et fyrtårn for kortreist mat og a en frem-

tidsrettet klimapolitikk. Dette betyr boligbygging som fortet-
ting rundt knutepunktene og en aktiv næringspolitikk slik at 
man kan jo e i sker og dermed redusere transport e ovet
• Grønne områder skal vernes.
• Spikkestadbanen skal bli raskere og kollektivtilbudet for 
øvrig skal styrkes. Utbygging av gang- og sykkelveier skal 
gjøre det enklere å sykle, og Asker skal være en foregangs-
kommune på utlånsordninger av el-sykler og el-biler.
• En sosial boligpolitikk skal gjøre det mulig for familier med 
vanlige inntekter å bosette seg i kommunen.
• Kommunen skal driftes effektivt i samspill med de ansatte, 
og med frivillige  Videre privatisering og kommunesammen-
slåing er ikke en del av morgendagens løsning, men samar-
beid er en viktig nøkkel på mange områder.  
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Det ble en solid åpning på sesongen for bygdas 
stolthet e  tre seire og e  ua g ort på e re 
første kampene. I denne utgaven av Heggedalsposten 
ser u portretter a  e so  trer på seg e  flotte 
grønne drakten hver uke. Les også hva trener Terje 
Småhaug tenker om sesongen så langt. 

Heggedal IL A-lag har fått en 
meget bra start, og dette er vi 
selvsagt strålende fornøyd med. 
4. divisjon i Oslo fotballkrets er 
det bra nivå på, i og med at det 
er mange spillere å ta av, samt 
mange lag.

Vi føler vi har gjort et bra 
forarbeide i vinter med treninger på oppvarmet 
bane i Slemmestad. Vi har hatt to fotballtreninger 
i uken, samt løpetrening sammen med juniorlaget 
hvor friidrettstrener Berit Marstein har vært med. I 
utgangspunktet ønsket vi å få til treninger sammen 
med juniorlaget men det fikk vi ikke til, så vi har 
derfor hatt juniorer på hospitering samtidig som 
fem juniorer er fast i stallen.  Heggedal a-lag består 
altså av noen lovende juniorer samtidig som vi har 
flere etablerte og rutinerte spillere som har vært 
i Heggedal i mange år.  Den miksen synes jeg er 
en fordel. Det vi har fokusert på er å jobbe med 
spillestil som innebærer å tørre å holde ballen i 
laget med tempo på ball. Samtidig har vi trent litt 
på struktur bakover. Treningskampene i vinter har 
gitt 3 seire og 1 tap. 

Juniorer i stallen er: Øyvind Børresen, Thomas 
R. Småhaug, Espen Fossum, Henning Haaland og 
Fredrik Korslund. Nye spillere inn: Petter Lunde 
Simen A. Russ, Robin Chapman, samt Michael 

Hansen som har gjort comeback fra skade. 
i ønsker å være flaggskipet i eggedal som 

yngre spillere ser opp til, derfor har vi fokus på 
holdninger. A-spillere skal stille på treninger og 
kamper på yngre lag for de lag som ønsker det.

A-laget skal også arrangere fotballskole i uke 26. 
Samtidig ønsker vi igjen at alle spillerne på yngre 
lag skal komme for å heie på oss når vi har kamp.

Vi legger ved terminlisten og HÅPER at alle dere 
som leser dette (gammel som ung) dukker opp på 
kamper fremover for å heie på oss. Det betyr mye 
for oss. Følg med i sosiale medier for oppdateringer, 
kampreferater og mye annet snacks fra a-laget. 
Vi vil også legge ut kampreferater på Heggedals-
postens Facebook-side inntil vi har en egen selvs-
tendig nettside. Du kan også følge oss på Twitter 
@heggedalfotball

Tekst: Terje R. Småhaug
Foto: Fotograf Arild Haug Kaarmo

Vårt mål er å  
fylle Gjellum i år 
– klarer vi det?

Terminlisten for vårsesongen  
nner du nederst på siden. Hold av 

alle hjemmekamper. 
Følg oss også i sosiale medier, på 
Heggedalspostens Fa ebook-side 

for kampreferater, samt 
HeggedalFotball 

på itter. 

Thomas Småhaug Espen Fossum

Øyvind Børresen Henning Haaland

Steinar Hansen Michael Nielsen

Frode Ryen Robin Chapman

Thomas Petersen Petter Lunde

Paul R Arstad Evans Michael Hansen

Øyvind Gundersen Torbjørn Prestholdt

Zishan Abbas Thor E Christophersen

Simen Russ Fredrik Korslund

Pangåpning på 
sesongen for A-laget

A-lagstrener Terje R. Småhaugs hjørne

ldenborg - Heggedal 0-
Heggedal - r ner 1-1
Heggedal - Fossum -2

am- am - Heggedal 0-

-1  Heggedal - Fortuna 
kl 20.1   jellum stadion
12 -1  estli - Heggedal 
kl 20.1   estli unstgress
19 -1  Heggedal - Asker 2 
kl 20.1   jellum stadion

Heggedal A-lags kamper sesongen 2015 – Vårsesongen:

MÅL FOR 2015
 vali seringsplass    opp 

2. Foran Vollen på tabellen
 ke treningsfre øte  a fokus p  

trening  sa t a et gøy p  trening og 
ka p

Terje Småhaug

Husk å følge  
Heggedal på Twitter  
@HeggedalFotball –  
og på Facebook for  
annonseringer. 

Hold i hvert fall av 
datoen 2.6.15 når  
lillebror Vollen  
kommer til Gjellum. 

La oss fylle Gjellum 
igjen!

26 -1  slojuvelene - Heggedal 
kl 20.1   Bjølsen kunstgress

2 6-1  Heggedal - ollen 
kl 20.1   jellum stadion

9 6-1  Bøkeb  - Heggedal 
kl 20.1   ordal kunstgress

16 6-1  Heggedal - Hø bråten
Stovner
kl 20.1  -  jellum stadion

2 6-1  Heggedal - ldenborg 2 
kl 20.1   jellum stadion
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angrenn er gøy
Langrenn er kjempegøy og veldig populært. Det 
er årets klubbkveld i Heggedal et bevis på. 

Iår ble det så fullt på Gjellum at både utøvere og støtteap-
parat måtte sitte tett rundt bordene. Det talte nok også at 
Christoffer Callesen delte ut premier fra årets klubbmester-

skap. Callesen startet sin skikarriere i Heggedal. Nå er han til-
bake i moderklubben, samtidig som han går for langløpsteamet 
til Thomas Alsgaard. 

Det er nok mange som drømmer om å gå så fort på ski at de 
kan drive langrenn på heltid. Men ikke alle gjør det, og slett 
ikke alle skal gjøre det. Callesen sitt klare råd er å trene mest 
mulig allsidig i ung alder, og ha det gøy. Da har man uansett 
ikke gjort noe man angrer på om man ikke skulle bli så god 
som man hadde tenkt, og man har flere ben å stå på.

rets skisesong er definitivt over. Skianlegget med snø-
produksjon på Eid er en lykke for skiløperne fra Heggedal. Og 
hit kommer også mange andre skiklubber for å trene når det 
mangler snø der den egentlig skal ligge. Lars Vethe produserer 
snø og fordeler treningstider til klubbene for å unngå at det blir 
kaotiske forhold i skiløypa. 

I år ble Vollen sprintstafett for første gang arrangert på Eid, 
med stor suksess. Dette er et samarbeidsrenn mellom Vollen 
og eggedal. tter flere år på rad med avlysninger på rnestad 
skole, er det flott at rennet går lysere tider i møte på id, ett 
av de mest snøsikre områdene på hele Østlandet! På Eid gikk 
også klubbmesterskapet, og i aldersklassene fra 11 år og op-
pover ble det kåret klubbmestere. Alle er avbildet sammen 
med Christoffer Callesen. I de yngste klassene rangeres det 
ikke på ski, og alle får premie.

Nå er barmarkstreningen i gang for de eldste treningsgrup-
pene. Det er fellestrening én gang i uka, med rulleski eller 
løping. I tillegg oppfordres alle til å trene allsidig og drive 
med sommeridretter om sommeren, f.eks. fotball, friidrett eller 
orientering. 

Tekst og foto: Eva Lill Kvisle, 
en av skitrenerne på eldste treningsgruppe i Heggedal

ot allgutter 
Fotballgutter 2006 er i år 23 spillere. De fleste har spilt 
sammen siden de begynte våren 2013. Nå står seriestart 
2015 for døren. 

I vinter har det blitt lite fotballtrening. Mange har imidlertid drevet med 
andre aktiviteter som innebandy og skiaktiviteter. Litt fotball har det 
blitt med alhall up og Telenor vinter up.  kke minst hadde vi en fin 
Heggedals cup i Heggedalshallen.

Etter at snøen forsvant har vi hatt mange gode treninger. Spillere, 
trenere og foreldre er klare for en ny og innholdsrik sesong med mange 
seriekamper og flere tøffe uper.  år skal vi som vanlig til uringen up, 
før det blir cup både på Snarøya og Frigg, og kanskje en tur til Vollen.

Gutter 2006 er inndelt i tre lag og årets sesong innbyr til mange lokale 
oppgjør mot lagene i Asker.

28. april var det seriestart for et av lagene på Gjellum, mens et annet 
var på Nesøya. Vi ønsker alle andre lag i Heggedal IL lykke til med årets 
sesong. Hilsen trenerteamet i Heggedal G06

Tekst og foto: Aasmund Berg

Årets klubbmestere, fra venstre bak: Tonje Hauglie-
Hanssen, Herman Brustad, Jenny Saga, Sara Lilloe 
Salvesen, Ida Marie Haarstad, Christoffer Callesen 
(delte ut premier), Martin Haarstad, Thea Einstabland 
og Anna Heggtveit Vethe. Fra venstre foran: Olav 
Stenersen, Syver Brustad og Herman Søreide.

DNB Idrettsleker går av stabelen 29. mai & 19. juni.
For andre år på rad arrangerer friidretten i Heggedal 
idretts-leker for barn i samarbeid med DNB og Fri-

idrettsforbundet. Her er alle barn fra 6-10 år velkomne, 
du trenger ikke ha drevet med friidrett før. Arrange-

mentet går over to kvelder og koster kr 200,- pr deltager. 
Dette inkluderer flotte deltakerpakker.

Velkommen til Gjellum Idrettspark  
29. mai og 19. juni fra klokken 1700-1900.  

Husk påmelding innen 28. mai  
(www.deltager.no/DNBIdrettsleker/pamelding). 

Bli med!
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laget med tempo på ball. Samtidig har vi trent litt 
på struktur bakover. Treningskampene i vinter har 
gitt 3 seire og 1 tap. 

Juniorer i stallen er: Øyvind Børresen, Thomas 
R. Småhaug, Espen Fossum, Henning Haaland og 
Fredrik Korslund. Nye spillere inn: Petter Lunde 
Simen A. Russ, Robin Chapman, samt Michael 

Hansen som har gjort comeback fra skade. 
i ønsker å være flaggskipet i eggedal som 

yngre spillere ser opp til, derfor har vi fokus på 
holdninger. A-spillere skal stille på treninger og 
kamper på yngre lag for de lag som ønsker det.

A-laget skal også arrangere fotballskole i uke 26. 
Samtidig ønsker vi igjen at alle spillerne på yngre 
lag skal komme for å heie på oss når vi har kamp.

Vi legger ved terminlisten og HÅPER at alle dere 
som leser dette (gammel som ung) dukker opp på 
kamper fremover for å heie på oss. Det betyr mye 
for oss. Følg med i sosiale medier for oppdateringer, 
kampreferater og mye annet snacks fra a-laget. 
Vi vil også legge ut kampreferater på Heggedals-
postens Facebook-side inntil vi har en egen selvs-
tendig nettside. Du kan også følge oss på Twitter 
@heggedalfotball

Tekst: Terje R. Småhaug
Foto: Fotograf Arild Haug Kaarmo

Vårt mål er å  
fylle Gjellum i år 
– klarer vi det?

Terminlisten for vårsesongen  
nner du nederst på siden. Hold av 

alle hjemmekamper. 
Følg oss også i sosiale medier, på 
Heggedalspostens Fa ebook-side 

for kampreferater, samt 
HeggedalFotball 

på itter. 

Thomas Småhaug Espen Fossum

Øyvind Børresen Henning Haaland

Steinar Hansen Michael Nielsen

Frode Ryen Robin Chapman

Thomas Petersen Petter Lunde

Paul R Arstad Evans Michael Hansen

Øyvind Gundersen Torbjørn Prestholdt

Zishan Abbas Thor E Christophersen

Simen Russ Fredrik Korslund

Pangåpning på 
sesongen for A-laget

A-lagstrener Terje R. Småhaugs hjørne

ldenborg - Heggedal 0-
Heggedal - r ner 1-1
Heggedal - Fossum -2

am- am - Heggedal 0-

-1  Heggedal - Fortuna 
kl 20.1   jellum stadion
12 -1  estli - Heggedal 
kl 20.1   estli unstgress
19 -1  Heggedal - Asker 2 
kl 20.1   jellum stadion

Heggedal A-lags kamper sesongen 2015 – Vårsesongen:

MÅL FOR 2015
 vali seringsplass    opp 

2. Foran Vollen på tabellen
 ke treningsfre øte  a fokus p  

trening  sa t a et gøy p  trening og 
ka p

Terje Småhaug

Husk å følge  
Heggedal på Twitter  
@HeggedalFotball –  
og på Facebook for  
annonseringer. 

Hold i hvert fall av 
datoen 2.6.15 når  
lillebror Vollen  
kommer til Gjellum. 

La oss fylle Gjellum 
igjen!

26 -1  slojuvelene - Heggedal 
kl 20.1   Bjølsen kunstgress

2 6-1  Heggedal - ollen 
kl 20.1   jellum stadion

9 6-1  Bøkeb  - Heggedal 
kl 20.1   ordal kunstgress

16 6-1  Heggedal - Hø bråten
Stovner
kl 20.1  -  jellum stadion

2 6-1  Heggedal - ldenborg 2 
kl 20.1   jellum stadion
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på struktur bakover. Treningskampene i vinter har 
gitt 3 seire og 1 tap. 

Juniorer i stallen er: Øyvind Børresen, Thomas 
R. Småhaug, Espen Fossum, Henning Haaland og 
Fredrik Korslund. Nye spillere inn: Petter Lunde 
Simen A. Russ, Robin Chapman, samt Michael 

Hansen som har gjort comeback fra skade. 
i ønsker å være flaggskipet i eggedal som 

yngre spillere ser opp til, derfor har vi fokus på 
holdninger. A-spillere skal stille på treninger og 
kamper på yngre lag for de lag som ønsker det.

A-laget skal også arrangere fotballskole i uke 26. 
Samtidig ønsker vi igjen at alle spillerne på yngre 
lag skal komme for å heie på oss når vi har kamp.

Vi legger ved terminlisten og HÅPER at alle dere 
som leser dette (gammel som ung) dukker opp på 
kamper fremover for å heie på oss. Det betyr mye 
for oss. Følg med i sosiale medier for oppdateringer, 
kampreferater og mye annet snacks fra a-laget. 
Vi vil også legge ut kampreferater på Heggedals-
postens Facebook-side inntil vi har en egen selvs-
tendig nettside. Du kan også følge oss på Twitter 
@heggedalfotball

Tekst: Terje R. Småhaug
Foto: Fotograf Arild Haug Kaarmo

Vårt mål er å  
fylle Gjellum i år 
– klarer vi det?

Terminlisten for vårsesongen  
nner du nederst på siden. Hold av 

alle hjemmekamper. 
Følg oss også i sosiale medier, på 
Heggedalspostens Fa ebook-side 

for kampreferater, samt 
HeggedalFotball 

på itter. 

Thomas Småhaug Espen Fossum

Øyvind Børresen Henning Haaland

Steinar Hansen Michael Nielsen

Frode Ryen Robin Chapman

Thomas Petersen Petter Lunde

Paul R Arstad Evans Michael Hansen

Øyvind Gundersen Torbjørn Prestholdt

Zishan Abbas Thor E Christophersen

Simen Russ Fredrik Korslund

Pangåpning på 
sesongen for A-laget

A-lagstrener Terje R. Småhaugs hjørne

ldenborg - Heggedal 0-
Heggedal - r ner 1-1
Heggedal - Fossum -2

am- am - Heggedal 0-

-1  Heggedal - Fortuna 
kl 20.1   jellum stadion
12 -1  estli - Heggedal 
kl 20.1   estli unstgress
19 -1  Heggedal - Asker 2 
kl 20.1   jellum stadion

Heggedal A-lags kamper sesongen 2015 – Vårsesongen:

MÅL FOR 2015
 vali seringsplass    opp 

2. Foran Vollen på tabellen
 ke treningsfre øte  a fokus p  

trening  sa t a et gøy p  trening og 
ka p

Terje Småhaug

Husk å følge  
Heggedal på Twitter  
@HeggedalFotball –  
og på Facebook for  
annonseringer. 

Hold i hvert fall av 
datoen 2.6.15 når  
lillebror Vollen  
kommer til Gjellum. 

La oss fylle Gjellum 
igjen!

26 -1  slojuvelene - Heggedal 
kl 20.1   Bjølsen kunstgress

2 6-1  Heggedal - ollen 
kl 20.1   jellum stadion

9 6-1  Bøkeb  - Heggedal 
kl 20.1   ordal kunstgress

16 6-1  Heggedal - Hø bråten
Stovner
kl 20.1  -  jellum stadion

2 6-1  Heggedal - ldenborg 2 
kl 20.1   jellum stadion

Hil_nr.03-2015.indd   24 11.05.15   22.21

HEGGEDAL IDRETTSLAG Heggedalsposten 25

angrenn er gøy
Langrenn er kjempegøy og veldig populært. Det 
er årets klubbkveld i Heggedal et bevis på. 

Iår ble det så fullt på Gjellum at både utøvere og støtteap-
parat måtte sitte tett rundt bordene. Det talte nok også at 
Christoffer Callesen delte ut premier fra årets klubbmester-

skap. Callesen startet sin skikarriere i Heggedal. Nå er han til-
bake i moderklubben, samtidig som han går for langløpsteamet 
til Thomas Alsgaard. 

Det er nok mange som drømmer om å gå så fort på ski at de 
kan drive langrenn på heltid. Men ikke alle gjør det, og slett 
ikke alle skal gjøre det. Callesen sitt klare råd er å trene mest 
mulig allsidig i ung alder, og ha det gøy. Da har man uansett 
ikke gjort noe man angrer på om man ikke skulle bli så god 
som man hadde tenkt, og man har flere ben å stå på.

rets skisesong er definitivt over. Skianlegget med snø-
produksjon på Eid er en lykke for skiløperne fra Heggedal. Og 
hit kommer også mange andre skiklubber for å trene når det 
mangler snø der den egentlig skal ligge. Lars Vethe produserer 
snø og fordeler treningstider til klubbene for å unngå at det blir 
kaotiske forhold i skiløypa. 

I år ble Vollen sprintstafett for første gang arrangert på Eid, 
med stor suksess. Dette er et samarbeidsrenn mellom Vollen 
og eggedal. tter flere år på rad med avlysninger på rnestad 
skole, er det flott at rennet går lysere tider i møte på id, ett 
av de mest snøsikre områdene på hele Østlandet! På Eid gikk 
også klubbmesterskapet, og i aldersklassene fra 11 år og op-
pover ble det kåret klubbmestere. Alle er avbildet sammen 
med Christoffer Callesen. I de yngste klassene rangeres det 
ikke på ski, og alle får premie.

Nå er barmarkstreningen i gang for de eldste treningsgrup-
pene. Det er fellestrening én gang i uka, med rulleski eller 
løping. I tillegg oppfordres alle til å trene allsidig og drive 
med sommeridretter om sommeren, f.eks. fotball, friidrett eller 
orientering. 

Tekst og foto: Eva Lill Kvisle, 
en av skitrenerne på eldste treningsgruppe i Heggedal

ot allgutter 
Fotballgutter 2006 er i år 23 spillere. De fleste har spilt 
sammen siden de begynte våren 2013. Nå står seriestart 
2015 for døren. 

I vinter har det blitt lite fotballtrening. Mange har imidlertid drevet med 
andre aktiviteter som innebandy og skiaktiviteter. Litt fotball har det 
blitt med alhall up og Telenor vinter up.  kke minst hadde vi en fin 
Heggedals cup i Heggedalshallen.

Etter at snøen forsvant har vi hatt mange gode treninger. Spillere, 
trenere og foreldre er klare for en ny og innholdsrik sesong med mange 
seriekamper og flere tøffe uper.  år skal vi som vanlig til uringen up, 
før det blir cup både på Snarøya og Frigg, og kanskje en tur til Vollen.

Gutter 2006 er inndelt i tre lag og årets sesong innbyr til mange lokale 
oppgjør mot lagene i Asker.

28. april var det seriestart for et av lagene på Gjellum, mens et annet 
var på Nesøya. Vi ønsker alle andre lag i Heggedal IL lykke til med årets 
sesong. Hilsen trenerteamet i Heggedal G06

Tekst og foto: Aasmund Berg

Årets klubbmestere, fra venstre bak: Tonje Hauglie-
Hanssen, Herman Brustad, Jenny Saga, Sara Lilloe 
Salvesen, Ida Marie Haarstad, Christoffer Callesen 
(delte ut premier), Martin Haarstad, Thea Einstabland 
og Anna Heggtveit Vethe. Fra venstre foran: Olav 
Stenersen, Syver Brustad og Herman Søreide.

DNB Idrettsleker går av stabelen 29. mai & 19. juni.
For andre år på rad arrangerer friidretten i Heggedal 
idretts-leker for barn i samarbeid med DNB og Fri-

idrettsforbundet. Her er alle barn fra 6-10 år velkomne, 
du trenger ikke ha drevet med friidrett før. Arrange-

mentet går over to kvelder og koster kr 200,- pr deltager. 
Dette inkluderer flotte deltakerpakker.

Velkommen til Gjellum Idrettspark  
29. mai og 19. juni fra klokken 1700-1900.  

Husk påmelding innen 28. mai  
(www.deltager.no/DNBIdrettsleker/pamelding). 

Bli med!
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Heggedal IL vil takke deg som har registrert Heggedal IL som mottaker av din grasrot-
andel. Det totalte beløpet HIL har mottatt siden oppstarten av Grastrotandelen er 
kr 388.125. Ditt bidrag hjelper HIL med å oppfylle små og store drømmer. TUSEN TAKK!
Har du ikke registrert HIL som mottaker av din 
Grasrotandel? Send SMS: GRASROTANDELEN 
979674791 til 2020 (gratis .

Heggedalsposten26

Heggedal IL er på facebook 
Bli venn med oss!

HEGGEDAL IDRETTSLAG

Leder:  Tom Hermansen 906 89 574 tom_hermansen@hotmail.com
Nestleder:  Torgeir Kroken 913 40 310 torgeir.kroken@samfo.no
Leder fotball:  Torolf Bjerkem 456 08 049 tbjerkem@gmail.com
Friidrett:  Susanne Haugenes-Bourrie 452 83 028 susanne.haugenesbourrie@gmail.com
Allidrett:  Sigurd Haakonsen 951 09 835 sigurd_haakonsen@hotmail.com
Langrenn:  Vidar Johansen 414 66 400 vidar73@gmail.com 
Trim og trening:  Laila Samuelsen 915 66 932 Lssamuel@online.no
Blåfjellhytta:  Morten Eriksson 920 39 935 erikssonmorten13@gmail.com
Utleie Gjellum:  gjellum@heggedalil.no

HEGGEDALI L
19 14

Veddugnad på 
Blåfjellhytta
Helgen 11. og 12. april inviterte Blåfjell-
h tta til dugnad. un dd lsen fra 
Heggeodden, oltan sas ar fra vre 
Hallenskog og rond Brandshaug, 
Bjerkås, undertegnede og arin 

einkind møtte.
I svingen på nedsiden av h tta har st ret 
valgt å hogge ved til n e fors ninger, 
men i tillegg blir utsikten bedret og 
tra  kksikkerheten økt.  Nå kan man se 
om det kommer biler opp eller ned, slik 
at det ikke oppstår uønskede situasjon-
er i den siste bakken opp mot h tta.

ristian ear fra ø ken stilte opp noen 
dager senere, og med hjelp av hjullaster 
 kk vi kjørt opp  lass som skal kl ves. 
ristian forlangte kun 1 napoleonskake 

som takk. Dette b ttet kunne ikke st ret 
takke nei til.

t ret trodde at det skulle møte fl ere av 
b gdas kvinner og menn, og st ret er 
naturlig nok noe skuffet.

Tekst og foto: Morten Eriksson

”Bakkeløp”/luftgeværskyting 
og presisjonskast
Søndag 26.april arrangerte Blåfjellhytta bakkeløp, luftgeværskyting og 
presisjonsøvelser.

Kun 5 unge idrettsutøvere stilte på startstreken ved Nores vei og løp helt opp til 
varden på selve Blåfjellet.  En strekning på ca. 1200 m. Vinneren, Per Alexander 
Uldalen brukte 7.19 minutter på stigningen!!  Dette er en fantastisk tid, og er inntil 

videre rekord.  Styret håper andre til neste år prøver å slå denne rekorden. Dessverre var det 
ingen av de fremmøtte voksne som stilte til start denne gangen.

Det ble også gjennomført luftgeværskyting, hvor deltakerne skulle skyte på fallfi gurer.  
Dette viste seg å være den mest krevende øvelsen, svært få traff blink denne gangen. Noe 
bedre gikk det for de voksne i øvelse “ bøtte presisjon”, her var det de eldste som var best. 
I ringspill hvor det også kreves presisjon, var det de eldste som var best.

Samtlige deltakere ble premiert, drikkefl asker og sitteunderlag sponset av DNB ved Terje 
Småhaug.

De beste i de andre øvelsene fi kk fl otte premier sponset bl.a. av Shimano ved Terje Bøe. 
Alle de fremmøtte syntes idrettsdagen på Blåfjellhytta var fantastisk i strålende solskinn.

Kristian Wear fra Røyken stilte opp 
med hjullaster og kjørte oppkappet 
ved ”i bytte med1 napoleonskake”. 
3 lass kjørt fra svingen til vedskjul 
for kløyving.
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på struktur bakover. Treningskampene i vinter har 
gitt 3 seire og 1 tap. 

Juniorer i stallen er: Øyvind Børresen, Thomas 
R. Småhaug, Espen Fossum, Henning Haaland og 
Fredrik Korslund. Nye spillere inn: Petter Lunde 
Simen A. Russ, Robin Chapman, samt Michael 

Hansen som har gjort comeback fra skade. 
i ønsker å være flaggskipet i eggedal som 

yngre spillere ser opp til, derfor har vi fokus på 
holdninger. A-spillere skal stille på treninger og 
kamper på yngre lag for de lag som ønsker det.

A-laget skal også arrangere fotballskole i uke 26. 
Samtidig ønsker vi igjen at alle spillerne på yngre 
lag skal komme for å heie på oss når vi har kamp.

Vi legger ved terminlisten og HÅPER at alle dere 
som leser dette (gammel som ung) dukker opp på 
kamper fremover for å heie på oss. Det betyr mye 
for oss. Følg med i sosiale medier for oppdateringer, 
kampreferater og mye annet snacks fra a-laget. 
Vi vil også legge ut kampreferater på Heggedals-
postens Facebook-side inntil vi har en egen selvs-
tendig nettside. Du kan også følge oss på Twitter 
@heggedalfotball

Tekst: Terje R. Småhaug
Foto: Fotograf Arild Haug Kaarmo

Vårt mål er å  
fylle Gjellum i år 
– klarer vi det?

Terminlisten for vårsesongen  
nner du nederst på siden. Hold av 

alle hjemmekamper. 
Følg oss også i sosiale medier, på 
Heggedalspostens Fa ebook-side 

for kampreferater, samt 
HeggedalFotball 

på itter. 

Thomas Småhaug Espen Fossum

Øyvind Børresen Henning Haaland

Steinar Hansen Michael Nielsen

Frode Ryen Robin Chapman

Thomas Petersen Petter Lunde

Paul R Arstad Evans Michael Hansen

Øyvind Gundersen Torbjørn Prestholdt

Zishan Abbas Thor E Christophersen

Simen Russ Fredrik Korslund

Pangåpning på 
sesongen for A-laget

A-lagstrener Terje R. Småhaugs hjørne

ldenborg - Heggedal 0-
Heggedal - r ner 1-1
Heggedal - Fossum -2

am- am - Heggedal 0-

-1  Heggedal - Fortuna 
kl 20.1   jellum stadion
12 -1  estli - Heggedal 
kl 20.1   estli unstgress
19 -1  Heggedal - Asker 2 
kl 20.1   jellum stadion

Heggedal A-lags kamper sesongen 2015 – Vårsesongen:

MÅL FOR 2015
 vali seringsplass    opp 

2. Foran Vollen på tabellen
 ke treningsfre øte  a fokus p  

trening  sa t a et gøy p  trening og 
ka p

Terje Småhaug

Husk å følge  
Heggedal på Twitter  
@HeggedalFotball –  
og på Facebook for  
annonseringer. 

Hold i hvert fall av 
datoen 2.6.15 når  
lillebror Vollen  
kommer til Gjellum. 

La oss fylle Gjellum 
igjen!

26 -1  slojuvelene - Heggedal 
kl 20.1   Bjølsen kunstgress

2 6-1  Heggedal - ollen 
kl 20.1   jellum stadion

9 6-1  Bøkeb  - Heggedal 
kl 20.1   ordal kunstgress

16 6-1  Heggedal - Hø bråten
Stovner
kl 20.1  -  jellum stadion

2 6-1  Heggedal - ldenborg 2 
kl 20.1   jellum stadion

Hil_nr.03-2015.indd   24 11.05.15   22.21

32

30 - 32 HIL 3-2015.indd   32 13.05.2015   00:14:00



Heggedal Apotek
Heggedalsveien 304, 1389  Heggedal
Åpningstider: man-fre: 9-17, lør: 10-15
Tlf: 66 69 63 69, fax: 66 69 63 70
Epost: heggedal@dittapotek.no

Heggedal Apotek fyller ett år,
velkommen til fest torsdag 11. juni!

I juni og juli gir vi deg 
faktorrabatt på solkrem

11. juni gir vi deg 40% 
på alle handelsvarer*!på alle handelsvarer -40%

PÅ ALLE HANDELSVARER*
Tilbudet gjelder kun 11. juni 2015
*Gjelder ikke resepter, legemidler eller allerede rabatterte produkter.

ANTI-AGE SOLBESKYTTELSE
Cliniderm Ultimate Sun 
Ageing Protection SPF 50. 40 ml
Før 195,- 
MED FAKTORRABATT 9750

SOLKREM TIL ANSIKT
Ansiktskrem med lett konsistens som 
absorberes lett og fukter 24t.  
SPF 15. 50 ml Før 129,- 
MED FAKTORRABATT 10950

FOR SENSITIV BARNEHUD 5 MND+
Hypoallergen og parfymefri beskyttelse. 
Ekstra vannresistent. Cosmica Kids 
Sensitive Sun Cream SPF 50. 125 ml 
Før 195,- MED FAKTORRABATT 9750

LETT OG HURTIG ABSORBERENDE
Vannfast solspray for de aktive. Tilstopper ikke 
porene og er hudvennlig. Til normal/blandet/fet hud.
Eucerin Sun Spray Transparent, SPF 30, 200 ml
Før 219,- MED FAKTORRABATT 153,-

FAKTOR-
RABATT!

FÅ SOLKREMENS FAKTOR 
I RABATT
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HEGGEDAL MENIGHET

Bli orgelpipe-fadder!
Om du ønsker å bli med, er or-
gelkomiteens konto for gaver: 
15035731498.
For å skaffe penger til orgelfondet 
deltok menigheten ved loppemarke-
det i Østenstad 24. og 25. april.

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

Folketonemesse i Heggedal kirke 7. juni kl 11

Bli orgelpipe-fadder!

Velkommen til Folketonemesse i Heggedal kirke! I år som i fjor vil vi la de vakre norske folketonene 
prege gudstjenesten

Åpen kirke
torsdager kl 21-21.30
Velkommen til kirken midt i bygda! 
Vi ønsker at kirken skal være et rom 
for alle livets dager, med glede, still-
het og savn, undring, tro og håp. På 
åpen kirke spilles det rolig musikk, 
du kan tenne lys i lysgloben, be el-
ler bare være i stillhet. Hver gang er 
det en kveldsansvarlig tilgjengelig 
for eventuelle praktiske spørsmål. 
Kvelden avsluttes med at de som er 
der ber Fader vår og velsignelsen 
sammen.

Seniorarbeidets 
sommertur 
31. august

Heggedal og Østenstad menighe-
ter inviterer alle pensjonister til sin 
tradisjonelle sommertur i slutten av 
august. Turen går i år til Fredtun fol-
kehøyskole og Stavern kirke. Nær-
mere informasjon og invitasjon sen-
des i posten til alle som er medlem 
i Den norske kirke. Ta evt. kontakt 
med kirkekontoret hvis det er noe du 
lurer på.

Velkommen til Folketonemesse i Heggedal kirke 
I år som i fjor vil vi la de vakre norske folketo-
nene prege gudstjenesten.

Menigheten får anledning til å synge i sam-
spill med gode musikere.

Dette året har vi invitert Åsne Valland Nordli 
og Tarjei Nystedt. Åsne er folkesanger bosatt på 
Hamar. Hun er opprinnelig fra Nordheimsund 
i Hardanger. Hun har spilt inn 4 solocd-er og 
holdt en rekke konserter, bl.a. Førde interna-
tionale folkemusikkfestival, Vossa jazz, Natt-
jazz Bergen og Festspillene samme sted.  ”En 
overjordisk stemme! Hun synger med en fi nslipt 
diamants briljans”, skrev Dagbladet om henne. 
Tarjei Nystedt (fele, nøkkelharpe, hardingfele 
og perkusjon) var sammen med oss i fjor. Vi ble 
så begeistret at vi inviterte han tilbake i år. Tarjei 
er en meget allsidig multi-instrumentalist, og en 
mye brukt musiker. Han spiller bla på turneene 

til Tre Tenorer. Bak orgelet sitter som vanlig Grethe Laugerud. Gled dere! Dette 
blir et av vårens store musikalske høydepunkter i Heggedal kirke.

Åsne Valland Nordli 
Foto: Ingvild Ljones

Stavern kirke. Foto: kirkesøk.no

Tarjei Nystedt i Heggedal kirke
Foto: Marianne Solheim

Sjekk ditt medlemskap i 
Den norske kirke!

Ved tidligere kirkevalg har det vært 
noen som ikke ble funnet i mann-
tallslisten for kirkemedlemskap. Vi 
oppfordrer til å sjekke om man er 
medlem av Den norske kirke i god tid 
før 1.august 2015.
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HEGGEDAL MENIGHET

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

Seniorarbeid
• Kirkefrokost mandag 1.juni kl 11.30 T
Ta kontakt med menighetskontoret ved behov for skyss, 
tlf. 66 90 71 80

DEN NORSKE KIRKE 
Heggedal menighet

Postboks 76, 1380 Heggedal
Tlf:  66 90 71 80 

heggedal.menighet@asker.kirken.no 
marianne.solheim@asker.kirken.no

www.heggedalkirke.no

Barn
• Søndagsskolen – bibelfortellinger og aktiviteter for

alle barn parallelt med gudstjenesten. Følgende søn-
dag: 14.6

• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, mandager kl 
18.00-18.45

• TweenSing – kor for barn 5.-7.trinn, tirsdager kl 
14.15-15.30

• Speider – mandager kl 18-19.30 på Heggetun
• Tårnagenthelg for 2. og 3.klassinger : 9. og 10.5.
• Familiegudstjeneste 10.mai, tårnagentene deltar.
Kontaktperson barn: Marianne Solheim, tlf 95284767 
e-post marianne.solheim@asker.kirken.no

n om o  kon firmanter
• Team Heggedal – åpent hus med kveldsavslutning, 

for ungdom over konfirmantalder, tirsdager kl 19-
21.30

• Tirsdagssamling for konfirmantene, annenhver tirs-
dag (oddetall)

• Kveldsmesse, søndag 31.5 kl 19.30 i kirken. Kirke-
kaffe på Heggetun etterpå.

Kontaktperson ungdom: Torbjørn Brennum, tlf 
66907183 e-post brennum@gmail.com

Gudstjenester
• 10/5 kl 11 Familiegudstjeneste, tårnagenter
• 14/5 kl 12.30 Enkel gudstjeneste på Vardåsen v/Øst-

enstad menighet. Avgang fra Gullhella stasjon kl 11. 
Andakten starter kl 12. mai 2015

• 17/5 kl 13 Gudstjeneste i Asker kirke
• 24/5 kl 11 Gudstjeneste, pinsedag
• 31/5 kl 19.30 Kveldsmesse
• 7/6 kl 11 Folketonemesse – Se egen omtale.
• 14/6 kl 11 Gudstjeneste Sommerfest hos soknepresten 

etter gudstjenesten
• 21/6 Gudstjeneste, siste før sommeren
• 9/8 Gudstjeneste, første etter sommeren

KNs Fasteaksjon
Tusen takk til de dyktige bøssebæ-
rerne og til alle som ga en gave. Vi 
samlet inn kr. 15.504,-. Det er en 
nedgang fra i fjor, og vi fikk dess-
verre ikke gått alle rutene. Om vi 
ikke kom til dere, så er det fortsatt 
mulig å gi en gave til Kirkens Nød-
hjelp. Bruk kontonummer: 1594 22 
87248.

onfirmant 

Invitasjon til konfirmasjon i Hegge-
dal kirke 2016 sendes ut i løpet av 
september måned, men her er noen 
viktige datoer:
• Innskriving av nye konfirmanter 

tirsdag 27. oktober 2015 kl. 18.00
• Presentasjonsgudstjeneste søndag 

22. november 2015 kl. 19.30. Pre-
sentasjon av alle konfirmantene i 
en kveldsgudstjeneste, foreldrene 
må gjerne også komme!

• Leir på Sjöviksgården i Sverige 
2.-9.juli 2016.

• Selve konfirmasjonsdatoene er 
lørdag 10. og søndag 11. septem-
ber 2016.

Leir på Sjöviksgården i er fast hvert 
år i uke 27 og konfirmasjonsdatoene 
er fast lørdag og søndag i uke 36. 
Velkommen som konfirmant!

Sommerfest 14. juni

Etter gudstjenesten 14. juni samles 
vil til grilling, kirkekaffe, lek og prat 
hos soknepresten i Sætre terrasse 48. 
Ta med grillmat og noe å sitte på. 
Vi ordner drikke, tilbehør og griller. 
Velkommen!

Prest på engasje-
ment til 2018
Sokneprest Anna Grønvik ble i mars 
valgt som nestleder i Presteforenin-
gen, prestenes største fagforening. 
Dette betyr at hun har permisjon i 
50 % fra prestestillingen i Heggedal 
fram til mars 2018. For å fylle denne 
permisjonen og styrke arbeidet blant 
barn og unge har menigheten lyst ut 
et prestevikariat for 2,5 år i 100 %. 
Tilsettingsprosessen er i god gang 
og vi håper at ny prest er i gang al-
lerede fra august.
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LIONS CLUB

Inngang kr. 30     Barn under 12 år gratis
Arr. LIONS CLUB HEGGEDAL 

Gratis parkering ved
Hovedgården Ungdomskole

I samarbeide med Asker Kommune har vi også i år Parkering Forbudt langs 
hele Heggedalsbakken under Kulturdagene, mens det blir gratis parkering 
ved Heggedals-hallen / Hovedgården Ungdomskole. 

På enga øst for Låven blir det parkering kun etter avtale for utstillere og 
funksjonshemmede. Personer med handicap kan avtale med portvaktene 
om stans utenfor porten for av- eller påstigning. 

 

Heggedal Hovedgård
Kulturdagene 6. – 7. juni 

Ta med familie, naboer og venner til hyggelige dager på Hovedgården! 
Salg av masse spennende kunst og kunsthåndverk! 

 
Lørdag 6. juni

12.00 Heggedal og Blakstad 
skolekorps + åpning v/ ordfører 
Lene Conradi
13.30  Ronny Nilsen (Vokalist i 
Pegasus / Ronny Nilsen Band)
15.00 Dansesonen 
16.00 Dr. Emils Laboratorium
17.00 Trekning lotteriet

Søndag 7. juni

13.00 Heggedal Tween Sing

14.30 ” Knallshow”  En lek med 
kjemikalier v/Ole Jakob 

15.30 ”Gennek” med venner

17.00 Trekning Lotteriet

Heggedalsposten36
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LIONS CLUB

Arr. LIONS CLUB HEGGEDAL 

 

For barna;  

Aktiviteter for barna er bl.a.: 
Hesteriding, Lykkehjul, 
Orienteringsløype med 

oppgaver og luftgeværskyting 
 

Peise 
stua 

Arne 
 Engh 

Blåstua 

Bjørn  
Engkrog 

Finstua 

Benita 
Tornholm 

Grønn-
stua 
Tom

Johansen

Brygger-
stua 
Knut

Frøyhaug 

 

Rødstua 

Morten W.
Reigstad 

 

Kasse 

Kjøkken Kontor

Årets utstillere inne i hovedbygningen

Foreløpig påmeldt til bodsalg ute: 

Vesta:    Vesker og Lærsmykker 
Anne K. Lind:  Håndstrikk 
Alf Nordli:  Kunst / bilder 
Kine Stabell Melgaard : Vesker Barneart./Strikkeplagg 
Einar Ekkje:  Håndarbeid 
Ellen Høkaas:   Lærbelter/Smykker 
Lotte Follestad: Smykkedesign 
Eva Jensen:   Kransekaker/Lefser 
Turid Anlid:   Hekling og Søm 
Nissan (Birger N. Haug):Bil 
Tone Utheim:   Smykker
Asker Hagelag:  Blomster 
Kirsti Bertheussen: Håndlagde lysestaker mv. 
Soli Centrum:   Steinkunst 
Heggedal Nærmiljø:  Informasjoner vedr. Heggedal
Marit Svensen: Foto og div. andre ting 
Wenche Krokeborg Olsen: Maling av koster 
Inger Løken:   Div. smykker 
Ankie Holmgren:  Div. håndarbeid 
Julehuset:   Div. juleting 
Sand gård:   Gårdsmat 
Lions Café:  Mat og drikke for store og små 

 

En lykkelig vinner ved tombolaen 

NB: Det kan det forekomme 
endringer / tillegg i program 
eller innhold ved kulturdagene 
2015.
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Det ble startet barnepark på “Parktom-
ta” på øvre Gullhella rundt 1960. Sei-
nere lå parken litt forskjellige steder, 
før Gullhella husmorlag etter iherdig 
dugnadsinnsats høsten 1966 kunne 
åpne barnepark der Barnas Hus ligger 
i dag. Samme høst ble også idretts-
plassen ferdig, og islagt på vinterstid. 

arneparken fikk edre lokaler da den 
kunne ytte inn i underetasjen i ar-
nas Hus”, som sto ferdig sommeren 
1972. Mange Gullhella-beboere har 
en eller ere aksjer i S arnas Hus  

t yttet ar v rt magert, men aksje-

Barnas Hus barnehage på Gullhella feirer 25 år
Jubileet ble feiret med fest i barnehagen 16. april. I godværet ble foreldre, besteforeldre og søsken 
traktert med sang, underholdning og kaker. Barnehagen var pyntet med ballonger, tegninger og 
utstillinger. 

eierne vet at de har bidratt til et viktig 
lokalt samlingspunkt på Gullhella. 

I 19 9 valgte ull ella Vel å ygge 
ut Barnas Hus til heldags barnehage. 
Driften ble trinnvis utvidet, og i 1996 
ble naturavdeling opprettet. Det ble 
ygd lavvo og lekeområde på jordet 

nedenfor rgens vei  S arnas Hus 
Gullhella driver i dag en privat barne-
hage med 3 avdelinger: en småbarns-
avdeling og to avdelinger med barn 
fra 3 til 6 år.

Småbarnsavdelingen Karlsvogna har 

plasser for barn under 3 år, og holder 
til i første etasje. Naturavdelingene 
Jupiter og Pegasus 
holder til i andre 
etasje  e ytter på 
å bruke lavvoen og 
har utedager hen-
holdsvis 2 og 3 da-
ger i uka.

Barnehagen er 
medlem i I , en 
interesseorganisa-
sjon for private 
arne ager i s-

ker, og det ble 
framf rt en I - sang på ju ileet  

ull ella Vel eier 1  av aksjene, 
mens de øvrige er spredd ut på mange 
småaksjon rer

Full innsats på konserten!

tea del n ene ar et ott omr de  med ere la oer o  od lass or lek

arna r r e  sa e o  
stable ved

ekst o  oto  a  enn n  t er

Heggedalsposten38

38 Barnas Hus 25 år.indd   38 12.05.2015   18:08:06



tanderg0409.indd   1 04.11.2009   16:43:20

tanderg0409.indd   1 04.11.2009   16:43:20

tanderg0409.indd   1 04.11.2009   16:43:20

66 90 76 00
22 43 40 00

30 - 31 Smånytt og annonse Tandberg.indd   3 2011-01-12   08:35:06



PC Doktoren i Heggedal
TREIG PC?  Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

Rask og rimelig service! Åpnet til sent på kvelden...

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV

T E K N O S E R V  
Vollenveien 144B
1389 Heggedal 
Tel. 909 303 79 
erik@teknoserv.no

• Løsing av små og store     
  dataproblem

• Fjerning av virus 

• Trådløst nettverk

• Flytting av data mellom    
  gammel og ny PC 

• ISDN, ADSL og IP telefoni

• Oppgradering 

• Salg av ny PC 

Gjellum Senter
Heggedalsveien 350 - Heggedal

Heggedal
Gjellum Tannlegesenter

Lillan Wikerholmen
Mand. - fred. 09.00 - 21.00      Tlf.  66 79 61 64

www.heggedalstannlegen.no

Mikro Dataregnskap AS
Tlf. 66 79 69 30      Mand. - fred. 08.00 - 16.00

E-post: post@mikrodataregnskap.no
www.mikrodataregnskap.no

Gjellum Frisør
Stina Akre Hopland

Telefon 66 79 70 69 - 924 17 824 (kun sms)  

Tømrermester Truls Stokker
Telefon 910 06 543/901 49 880

truls@stokker.no

Sunline Solstudio
Åpent alle dager 09.00-23.00

Gravalid Service as
Telefon 922 53 357

RYGG & REHAB as
Åpent man. - fre. 08.00 - 21.00      Tlf. 02385     Akuttvakt: 4127 4471

www.rygg-rehab.no

Mandag - fredag 7-23
Lørdag 8-21

Gjellum Senter
Heggedalsveien 350 - Heggedal

Heggedal
Gjellum Tannlegesenter

Lillan Wikerholmen
Mand. - fred. 09.00 - 21.00      Tlf.  66 79 61 64

www.heggedalstannlegen.no

Mikro Dataregnskap AS
Tlf. 66 79 69 30      Mand. - fred. 08.00 - 16.00

E-post: post@mikrodataregnskap.no
www.mikrodataregnskap.no

Gjellum Frisør
Stina Akre Hopland

Telefon 66 79 70 69 - 924 17 824 (kun sms)  

Tømrermester Truls Stokker
Telefon 910 06 543/901 49 880

truls@stokker.no

Sunline Solstudio
Åpent alle dager 09.00-23.00

Gravalid Service as
Telefon 922 53 357

RYGG & REHAB as
Åpent man. - fre. 08.00 - 21.00      Tlf. 02385     Akuttvakt: 4127 4471

www.rygg-rehab.no

Mandag - fredag 7-23
Lørdag 8-21

AR arkitekter
arkitektur og interiør

Sivilarkitekt MNAL Randi Slåtten
Tlf. 91 12 89 07
www.dinark.no

Sivilarkitekt MNAL HELLE SJÅVÅG
Tlf. 90 92 90 32
www.sjavag.no

Interiør Coach, Martine Christensen
tlf. 45 60 10 78
www.Rom4Deg.no

Sivilarkitekt MNAL Wilhelmine E.Thuv   
tlf. 91 51 09 60                                                   
www.clou-arkitektur.no

RYGG & REHAB as
Tlf. 02385

Akuttvakt: 4127 4471
www.rygg-rehab.no

Asker Takstfi rma AS
Steinar Brovoll
Telefon 91 73 65 55
steinar@atakstfi rma.no

HÅRSTYLISTEN AS
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