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Bedre oppvekstmiljø -
hvordan lager vi det?
Heggedal er på mange måter et spe-
sielt område av Asker. Når heggedøler 
blir spurt hvor de kommer fra svarer 
de gjerne Heggedal og ikke Asker slik 
som de fl este andre som bor i kom-
munen. Vi må vel til historien for å 
forstå hvorfor. Ytre sett er det ikke 
mye som skiller Heggedal fra resten 
av kommunen i dag, men tidligere var 
Heggedal et industriområde i en bon-
debygd og det preget så vel levemåte 
som politisk farge.

De fl este av oss som bor i Heg-
gedal opplever at vi bor på et sted 
hvor det er godt å være: Frodig og 
rikelig natur, et oversiktlig samfunn 
hvor mange kjenner hverandre og 
et nærmiljø hvor vi enda kan merke 
sporene av gamle tradisjoner og til 
de familiene som bodde i området 
i første del av nittenhundretallet. 
Men særpreget gjør at lite skal til før 
negative opplevelser får ekstra stor 
oppmerksomhet fra samfunnet rundt 
oss. Deler av oppvekstmiljøet i Heg-

gedal er som andre deler av Asker og 
Bærum, preget av narkotika og andre 
rusproblemer. Vi synes likevel at 
oppslagene om dette i Budstikka i vår 
ble ubalansert store. Dette skaper et 
uriktig negativt inntrykk av området. 
Det gode ved oppslagene er at mange 
fl ere i vårt område har begynt å spørre 
hva de kan gjøre for skape et bedre 
oppvekstmiljø. 

Det viktigste den voksne generasjo-
nen kan gjøre for sine barn er ikke 
lenger å arbeide for bedre mat og 
bedre klær, men for å skape et trygt 
og godt oppvektmiljø. Vi har i den 
senere tid sett en positiv utvikling mot 
et bedre samarbeid mellom barne-
skole og ungdomskole og til et styrket 
samarbeid mellom ungdomsskolen, 
foreldre og samfunnet rundt forøvrig. 
Vi ser at mange investerer sin fritid 
for å lage et bedre lokalmiljø. Spesielt 
synes vi det er fi nt at Hovedgården 
ungdomsskole engasjerer seg aktivt 
også i forhold som går ut over den 
ordinære skoleaktiviteten. Dette er en 
interessant utvikling som vi ønsker 
velkommen og som vi spent følger 
videre. 

Redaksjonen for HEGGEDALSPOSTEN er:
Stein D Berge – Heggedal Vel (stein.berge@c2i.net)
Terje Martinsen – politiker/historiker (te-m4@online.no)
Ole-Hermann Bjor – Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Dag Henning Sæther – kulturuka i Heggedal (d-hen-sa@online.no)
Irene Johansen – Heggedal Vel/økonomi (ire-j2@online.no) 
Odd Lars Vanberg – Heggedal Hovedgård Venner (catvanberg@c2i.net) 
Tone Wien – Askerbørskogen Vel (tonewien@gmail.com)

Du er velkommen til å bli med 
i redaksjonen 

- eller du kan gi ditt bidrag til 
bladet - for eksempel kr. 100  
til konto nr. 2220.16.01332
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Leder HIL:   Terje Bø - 900.30.914 - terje-boe@c2i.net 
Leder fotballgr.:  Øyvind Borhaug - 971.67.577 - 
      ob@insieta.no
Leder skigr.:  Eva Lill Kvisle - 918.77.043 - 
     eva-li@friluftsrad.no
Leder volleyballgr.:  Konstanse Ophus - 913.60.147 -
    konstanse@ophus.net
Leder trimgr.:  Laila Samuelsen - 915.66.932

Leder håndballgr.:     Tone Karlsen 
Ansvarlig for medlemsskap:  Lars Wigen - 958.40.280
     l-wigen@online.no
Leder Blåfjellhytta:  Kjetil Jørgensen - 90822196 -
    kjetil.jorgensen@outoelite.no 
Leder driftstyret Gjellum:   Karl Gulliksen - 92020809
Banemester og vaktmester på Gjellum:  Simon Johan-
  sen - 91854434, (booking av Gjellum - send SMS).

Vil du være med i utviklingen av Heggedal? Bli med i HIL-styrets arbeidsutvalg 
for en periode.  Ditt bidrag kan gjøre Heggedal til et rikere lokalsamfunn.

Heggedal Idrettslag er en meget aktiv forening 
med nesten 900 medlemmer og fl ere idrettsgre-
ner.
Det arbeides meget godt i gruppene, og økono-
mien i klubben er god.  Vi behøver fl ere personer 

i AU (arbeidsutvalget) som, sammen med ledere i 
alle gruppene, utgjør Hovedstyret i klubben.
Arbeidsutvalgets arbeidsoppgaver er å tilrette-
legge for gruppene - og å administrere klubben.

For ytterligere info, kontakt Terje Bø - leder HIL

Søndag 30. sept. kl 13.00 - lager HIL sin egen 
åpning av den nye stien rundt Kistefossdammen 

- med Terje Martinsen som historisk guide.  
HIL har samarbeidet med Heggedal Vel (HV) om å planlegge - og ryddet skog på 
dugnad, i tillegg til at HIL har startet med å rive plattingen over elva.  Dette er 
den nederste delen av unnarennet i den gamle hoppbakken, (denne bakken blir 
nå fjernet - og området brukes av Trial-klubben til motorkross).  I tillegg lager 
HIL en avtale med AK om driften av stien.  Både drift- og anleggsarbeid styres 
og betales av kommunen (Thomas Westly).  Se HV sin redegjørelse på side 27.

Stien ble offi sielt åpnet av ordfører-
kandidat Lene Conradi 14. aug.  Men 
vi i HIL ønsker vår egen markering 
søndag 30 sept. 2007 - og vi starter kl 
13.00, med historisk omvisning langs 
stien, og området omkring - av lokal-
historiker Terje Martinsen (han lager 
for tiden Heggedals historie).

Etter vandringen blir det gratis 
kaffe og brus og boller til barna (ta 
med dere litt niste).  For de som ikke 
kjenner HIL, er vi mer enn villige til 
å fortelle deg om vårt tradisjonsrike 
og fl otte idrettslag.  Og vi favner vidt 
i bygda - vi teller nærmere 1.000 
medlemmer.

Bildet viser befaring av stien rundt 
Kistefossdammen - på vestsiden, før 
byggingen startet.  Første mann er 
kommunens mann; Thomas Westly - 
den neste er Terje Bø; leder av HIL. 

Oppmøte utenfor inngangen til Idrettshallen - gjerne litt før kl 
13 - så går vi sammen den guidede turen med Terje Martinsen.  
Så hygger vi oss med å spise og drikke - snakker om HIL, og 
hva som ellers skjer i bygda vår.  Ved dårlig vær har vi et lokale 

Gruppa  består både herrelag og damelag 
i seriespill. Forrige sesong endte damelaget 
på 5. plass i 2. divisjon og er forholdsvis 
fornøyd med det. Herrelaget hadde dessverre 
et “hvileår” pga. manglende spillere, men vi 
forsøker nå å reetablere herrelaget og ønsker 
nye (og gamle) spillere hjertelig velkommen 
på trening. Videre har vi fått et ungdomslag 
bestående av 15-20 treningsvillige jenter i 17 
års alderen, og håper vi får beholde mange 

av disse fl inke jentene. 

Sesongen 2007/2008 starter når idrettshal-
len åpner 1. september. Flinke spillere får vi 
aldri nok av, og ønsker derfor at så mange 
som mulig som er interessert møter på 
trening. Det er nok en fordel at man har spillt 
litt volleyball tidligere. Treningstidene vi er 
tildelt for kommende sesong er torsdager kl. 
20.30 - 22.00. Det er bare å møte opp, om så 
hvis du bare har lyst å ta en kikk. 

Ved evt. spørsmål, 
kontakt Konstanse, 
tlf. 913 60 147. 

Volleyballgruppa i Heggedal har vært aktiv i mange år nå

Side 2
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Kjempeopplevelse i Trondheim:
Våre gutter fra Heggedal vant på Lerkendal - 

hele Norges fotball-høyborg.

Turen var 
planlagt for 
fl ere år siden.
Vi hadde bestemt 
oss for at det var 
sommeren i år vi 
skulle reise på en 
større fotballcup 
med våre ivrige 
fotballspillere, 
penger var på 
bok etter fl ere 
år med iherdig 
innsats, i form av 
dugnader og drift 
av kiosken på 
Gjellum, i tillegg 
til inntekter fra 
lagets sponsorer. 
Arrangements-
komiteen hadde 
gjort grundig 
arbeid som de 
presenterte for 
oss tidlig i år, så 
forventningene 
var høye blant 
både foreldre 
og spillere i ”95 
klanen”.

Søndag 24. 
juni var samt-
lige spillere med 
foreldre på plass 
i campinghyt-
tene vi hadde leid 
på Sandmoen 
Camping, enkelte 
hadde beregnet 
seg veldig god tid 
og var på veien 
allerede fredag 
ettermiddag! På 
campingplas-
sen ble kveldene 
riktig så trivelige 
med grilling og 
lek hele uken. 

Kampene ble 
spilt på fl otte 
gressbaner på 
Lade og kunst-
gressbaner på 

Ringve. Heggedals to 1995-guttelag 
gjorde seg godt bemerket på banen, de 
spilte god fotball, vant masse kamper 
og humøret var på topp, faktisk så godt 
at en dommer kom bort til laget etter 

avblåst kamp for å gi spillerne ros! Han 
hadde aldri opplevd noe lag som var så 
positiv og hvor spillerne ga hverandre 
ros hele tiden. Spillerne var storfornøy-
de og vi foreldre på sidelinja var ikke så 

Gutter 12år (1995) fra Heggedal IL reiste til Trondheim og deltok på Skandia Cup, 25. - 30. juni.
rent stolte. 

I tilegg til 
de oppsatte 
cupkampene 
var det tid til 
bading i Pirbadet, 
én aften på Egon 
restaurant i Tyholt 
tårnet, noen tre-
ningskamper mot 
lokale lag og ikke 
minst en stor opp-
levelse på selveste 
Lerkendal. 

I RBK- ”brak-
ka” ble vi ønsket 
velkommen i 
konferanserom-
met av sponsor-
sjefen, han ga en 
briefi ng om klub-
ben før vi fi kk se 
en fl ott fi lm som 
viste Rosenborgs 
historie opp gjen-
nom årene, både 
nasjonalt og in-
ternasjonalt. Etter 
fi lmen gikk turen 
over til stadion 
hvor spillerne fi kk 
entre gresset via 
spillerinngangen, 
sitte i spillerbok-
sene og vi fi kk 
litt hjerneføde i 
form av historie 
og fakta om den 
fl otte stadion. 

Så var det tid for 
trening, ikke for 
oss, men for Ro-
senborg. Vi satt 
ringside å så hele 
treningsøkten på 
nært hold, enkelte 
spillere tok seg 
også tid til å 
prate litt og la seg 
avbilde sammen 
med tilreisende 
Heggedøler! 
Som om ikke det 
Fortsetter neste side 

Et minnerikt bilde fra LERKENDAL for alle på 1995-
laget, fra det fl otte besøket sommeren 2007

8 av gutta 
fra laget
Heggedal 
2 tar 
bølgen 
etter en av 
sine seire.

RBK-trene-
ren Knut Tø-
rum forteller 
om trenings
-former, 
kampfor-
beredelser 
og spillernes 
hverdag i 
Rosenborg.

Vår trener 
Otto 
Bjørnrud 
sammen 
med laget 
på LER-
KENDAL

Daniel 
Bråten 
sammen 
med noen 
av gutta.

En RBK-
spiller ? 
sammen 
med 
Tomas.

RBK-
spilleren 
Daniel 
Bråten 
sammen 
med Truls
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var nok, hadde vår entusiastiske trener, 
Otto Bjørnrud, booket en spesialav-
tale med treneren til Rosenborg, Knut 
Tørum, som tok seg god tid til å fortelle 
om treningsformer, kampforberedel-
ser og spillernes hverdag i Rosenborg, 
i tillegg til og svare på spørsmål fra 
12- åringene fra Heggedal. Etter drøye 
halvtimen med Tørum måtte vi gi oss, 

og en uforglemmelig dag på Lerkendal 
ble avsluttet med pizza på restauranten 
under stadion.

Alt i alt en meget vellykket uke på tur 
med laget som vi er så stolte av.

Leif Haarde
Oppmann G95, HIL fotball

En regnfull sommer er over, så da 
er det bare å håpe på like mye ned-
bør i november/desember, men da 
selvsagt som snø!

Vår aktive skigruppe i Heggedal IL 
har skitrening for barn fra 3. klasse 
og oppover. Vi har meget dyktige 
trenere og har et tilbud både til de 
som vil satse på langrenn og til de 
som bare vil lære seg god skitek-
nikk.

De to eldste partiene har to tre-
ningsdager i uka (mandager og tors-
dager). Yngste gruppa trener bare på 
torsdager.

Eldste partiet (8. klasse og eldre) 
har frivillig rulleskitrening fra 
Heggedal skole kl 18.00 fra og 
med mandag 20. august. Hvis noen 
ønsker å låne rulleski, er det bare å 
ringe meg (Eva Lill Kvisle).

Treninga starter for fullt for alle 
partier i uke 38 (17. sept.).

De som går på skitrening, får være 
med på både overnattingsturer og 
andre sosiale arrangementer utover 
høsten og vinteren. Er du glad i å gå 
på ski, ønsker vi deg hjertelig vel-
kommen til langrennsgruppa vår!

LANGRENNSGRUPPA 
I HEGGEDAL

Eva Lill Kvisle, leder av lang-
rennsgruppa (tlf.: 91 87 70 43)

Våre gutter fra Heggedal var 
også i Danmark - på Dana cup.

 De tapte alle kampene - men pytt-
pytt.  Det er dette vi lærer av!

Heggedal 92 (gutter 15 år) var på årets Dana cup som arrangeres i 
Hjørring (2 mil syd for Hirtshals - Jylland).  Tap eller ikke - gutta 

hadde det fi nt - og de var vel fornøyd med turen. 

Dana cup betyr 1000 
spillere i alderen 13-19 år - 
som arrageres over en uke 
(24. juli til 28. juli).  

Vi dro nedover på man-
dag morgen (23. juli), godt 
rustet for turen. 
Vi hadde 14 spillere 
- treneren med 2 hjelpere 
(fra foreldrene) og 6 andre 
foreldre - totalt 23 stykker. 

Resultatene fra kampene skal vi ikke si mer om enn at det gikk skeis for 
oss og at laget tapte alle kampene. 

Opplegget rundt er profesjonelt, og 
dommerene holdt generelt en meget 
høy standard.  14 spillere er faktisk 
i minste laget på en slik turnering, 
mange blir slitne og en skade eller 
tre dukker fort opp. 

Anbefalingen er at man minst har 
16 spillere med på turneringen. 
Alle guttene var innkavrtert i et 
klasserom på en skole sammen med 
trener og 2 av foreldrene, men vi 
andre hadde leid leiligheter i Løk-
ken.

Med vennlig hilsen 
Arnfi nn Hakkebo 
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Heggedal ungdomsskole ønsker seg ute-scene ved skolen!
Skolen har i mer enn 3 år jobbet med å få bygget en ute-scene rett ved siden av skolen - på nordsiden - mel-

lom motorsenteret og skolen. Ideen er å bruke den lille parkeringsplassen til scene og skråningen over til 
sitteplasser.  Men denne plasseringen gir klare begrensninger på antall tilhørere.  Hvis antall elever, lærere 
og foreldre overskrider mer enn 200 personer kan det kreve et større anlegg.  Men idag ønsker skolen seg 
enkle trebenker på den skråningen som er - og parkeringsplassen som scene-område - enkelt og raskt å 

lage. En langsiktig ide er en scene ute i Kistefossdammen - og skråningen opp fra vannet som amfi ?

Skolens ønske pr i dag!
I mer enn 3 år har skolens sosial-
lærer, koordinator og leder for 
oppvekstmiljø; Kathinka Blich-
feldt jobbet med å få bygget 
denne ute-scenen ved skolen. 
Det skolen vil på kort sikt (noen 
måneder), er å bygge ut skrånin-
gen, (se bildet til venstre), som 
har et areal på omkring 150 m2.  
Dette skal gjøres med enkle tre-
benker på et solid trestativ, lagt 

Bildet viser skråningen og litt av parkeringsplassen - og 
i bakgrunnen sees nordenden av skolen.

Det er her skolen tenkter å ha den enkle ute-scenen.  Skråningen 
er 150 m2 og parkeringsplassen foran skråningener er omtrent det 
samme.  Antall sitteplasser kan økes ved å sette benker i nedkjørin-
gen til parkeringsplassen - som godt kan romme en enkel ute-scene.

Bildet viser parkeringsplas-
sen, rett nedenfor skråningen.
Dette bildet viser plassen til ute-
scenen - ca 150 m2.

Skolens langsiktige forslag!
Det kan være ønskelig med god kapasitet 
ved en slik ute-scene.  Med elever og 
foreldre kan det fort komme opp i mer 
enn 300 personer, og dette enkle anleg-
get har kankje kapasitet til 200 personer, 
(når noe av veien opp til motorklubben 
dekkes med benker).  Et større anlegg 
for 300 personer eller mer - er å legge en 
fl ytene scene på Kistefossdammen - og 
et amfi  oppover skråningen til skolen.
Anlegget kan også få fl ere bruksområ-
der, og det vil forsterke hele sentrum.  

Om 4? år kan dette bildet vise et amfi  som kan romme mer enn 300 menesker - og 
med scene ute i vannet, som kan håntere alle utearrangementer til både Hoved-

gården skole og alle deler av kulturlivet i Heggedal - også for festivaler!!!  
Bildet er tatt fra brua som går over til fabrikken.  Øverst i høyre hjørne vises Hovedgårdens ungdoms-
skole.  Amfi scenen vil strekke seg nedenfor denne - til et stykke mot vika litt til venstre i bildet.  Som 
bildet viser er hele dette området tilvokst.  Midt på bildet vil anfi scenen ligge som en landfast øy ute i 
vannet.  Odden som stikker til venstre i bildet vil gjøres om til det nye torget og bystranda - og det kan 
bli en kopling mellom bystranda og ute-scenen.  Videre kan det bli en kopling mellom utescenen og den 
nye stien.  Men dette er kun en ide - som må bearbes grundig.
Nederst til høyre i bildet vises en liten øy - denne kalles av eldre beboere i Heggedal for Danmark! 

Tekst og foto: Stein D Berge

Kostnader, fi nansiering og 
videre arbeid.

300-500 sitteplasser - og en stor nok 
scene - kan være utgangspunktet for 
dimensjoneringen av en spektakulær 
ute-scene - et nytt ”møbel” ved dammen.  
I tillegg til skolens bruk, kan kulturlivet 
bli en fl ittig bruker.  Aktuelle arrange-
menter er St. Hans (bålarrangementer), 
nyttårsfeiring og 17. mai.  Anlegget må 
også sees i sammenheng med torget og 
bystranda - og den daglige bruken.
Dette anlegget kan koste millionbeløp,
(bl.a. anleggsarbeid på skråningen for 
å få det rette amfi et).  Hvis ute-scenen 
realiseres kan det skaffes penger fra kul-
turfondet.   Hva synes du om forslaget?

rett på plenen, med en kraftig duk mellom, (enklest mulig), og 
det hele pæles ned i bakken.  Terrenget kan rettes av noe med 
en gravemaskin, men ikke slik at  det trenges noen omfattende 
tillatelser, (en endring av terrenget over 0,5 m krever egen til-
latelse).  Målet er å få dette ferdig før våren 2008.  Parkerings-
plassen (se bildet over), kan brukes som den er, ved å plassere 
fl yttbare scener etter behov.   
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Tekst og foto: Stein D Berge

Heggedal Blandakor

ETTERLYSING:
 

Er du glad i å synge? 
Da trenger vi deg, og oppfordrer spesielt menn til å 
begynne å nynne.
Vi er Heggedal Blandakor, 
hvor de fl este i Heggedal, Asker eller andre steder bor 
– og du kan gjerne være bass, alt, sopran eller tenor…
På vårt repertoar du fi nner forskjellig typer sang, 
og med vår dirigent Astrid blir det en vakker klang.
Ring oss da vel, morgen eller kveld.
Kontakt: Arne Torp, formann, tlf. 93023301.
Astrid M. Guttormsen, dirigent, tlf. 63004411.

Heggedal Blandakor ble stiftet 18.april 2001 av 
Arne Torp, Kari T. Gudem, Ragnhild Johnsen, Karin 
Selimann og Magnhild Eilertsen.
Koret har 20 medlemmer, og øver på Seniorsenteret, 
i Heggedalssenteret hver tirsdag  kl. 19.00 - 21.45.
Dirigent er Astrid M. Gut-
tormsen, som har lang 
erfaring som kordirigent. 
Hun har med seg sin datter, 
Adele Guttormsen Moe som 
hjelpedirigent.

postenpostenpostenHeggedals Side 7

Heggedal Friidrettsklubb
Ble stiftet 6.oktober 1999. De 6 første årene het 

klubben Heggedal Veteran Friidrettsklubb, men fra 
mars 2005 ble navnet endret for å åpne for medlem-
mer i alle aldre.

Klubben har hele tiden hatt ca. 20 medlemmer. 
Heggedal IL la ned sin friidretts-gruppe i 1998, og vi 
som fortsatt ønsket å drive friidrett, startet altså egen 
klubb. Alle aktive og dommere fulgte med over i den 
nye klubben. Klubbens medlemmer har mellom 80 og 
90 norske mesterskap, i tillegg til fi re EM-gull (alle i 
veteranklassene).

Friidretten i Heggedal har lange 
tradisjoner. Helt tilbake i 1916 startet 
IL Djerv med organisert friidrett, og 
med kortere avbrekk ble friidrett drevet fram til ca 
1955. Da ble det en lengre pause, inntil friidretten ble 
tatt opp igjen i 1967. Den hadde en blomstringstid i 
en del år, og hele 328 barn og unge i Heggedal deltok 
regelmessig i trening og stevner fram til tidlig på 70-
tallet! 

 Men baneforholdene på Gjellum var elendige, 
inntil 1990, da det kombinerte fri-idretts- og fotball-
stadion ble åpnet - for øvrig med landskamp i friidrett 
for veteraner mellom Sverige og Norge, arrangert av 
friidrettsgruppa. Heggedal har etter 1990 vært kjent 
over hele friidretts-Norge som meget gode arrangører, 
og har arrangert en rekke NM, senest 11.august i år.          

.    Vi ønsker nye medlemmer - i alle aldre - velkommen. 

Arne Sæther, leder                                                                      
e-post: arne-sae@online.no                tlf. 66 79 74 20
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Brødrene Hvesser as 
Theodor Hvesser – Pers bestefar – 
var fra Mysen, fra gården Hvesser 
i Trøgstad. I 1927/28 startet han 
fi rmaet Brødrene Hvesser, som 
sønnen Birger drev videre etter 
farens død i 1937. De bygde blant 
annet to av bygningene på He-
ggedal skole (1936) og på Solberg 
skole (1939/40), og to av 4-
mannsboligene langs Røkenveien 
nedenfor Gjellum. Theodor fi kk 
6 sønner, hvorav 5 vokste opp, og 
ble håndverkere. De bygde mange 
av husene på Sætre terrasse og 
Gjellum terrasse. Da Birger ga seg 
i 1946, fortsatte hans to yngste 
brødre Knut og Jon som fi rmaet 
Knut Hvesser & Co.  

Per skulle ikke bli snekker. Som 
eldstemann ble det forventet at 
han skulle overta fi rmaet, men 
Per ville bestemme selv. Han var 
halvt utdannet radiotekniker ved 
Radionette da Tandberg-konser-
net raste i 1976. Faren  Jon hadde 
akkurat skadet seg, og onkel Knut 
trengte snekkerhjelp. Han ville ha 
med Per en 14 dagers tid. Onkelen 
syntes han gjorde en god jobb. 
”Du skulle ha vært snekker”, sa 
han. Per trivdes, snekret videre og 

tok skolen ved siden av. Etter 4 års 
praksis ble det svennebrev i 1980.

Faren Jon var med i noen år 
da sønnene Per og Pål startet 
”Brødrene Hvesser AS” i 1987. 
Jon er nå pensjonist, og selska-
pet eies idag av Per Hvesser, Pål 
Hvesser, Audhild Hvesser og 
Øivind Finset. Firmaet har hatt 
17-18 ansatte på det meste, idag 
er de 14-15, med en omsetning på 
20 mill. i året. Audhild er admin-
istrasjonen, og deltar stadig mer i 
driften.

Per liker det enkle. Om kunden 
er den franske ambassadøren eller 
Hansen på hjørnet, er det perso-
nen bak fasaden som interesserer.
Audhild og Per har 6 sønner, 
fordelt på to ”avdelinger”. De 
har hatt barn på Heggedal skole 
sammenhengende i 25 år. Og som 
trofaste leverandører av musikant-
er til skolekorpset har det blitt 43 
loppemarkeder. Rekorder som kan 
bli vanskelig å slå.

- tradisjon på solid grunn

En kunde ringte og skulle ha fjer-
net noe stubbloftsleire i et gammelt 
hus. Joda, Per kunne ta jobben, 
og møter opp. Men det viste seg at 
kunden slett ikke skulle ha fjernet 
leire. Han skulle pusse opp stua. 
Han sa det bare for å sortere vekk 
de fi rmaene som følte seg for gode 
for slike jobber.

Flere av sønnene er håndverkere. 
Håkon driver nå med kjøkken, 
garderobe og bad i Verdalen 
- ”Brødrene Hvesser Avdeling 
Midt-Norge” sier Per. Men når 
Morten har begynt på ingeniørut-
danning og Øystein startet for seg 
selv, jobber ingen av dem i fi r-
maet. Og det er greit, de må gjøre 
sine erfaringer.

Brødrene Hvesser AS tar helst 
restaureringer, vedlikehold, 
kjøkken, bad, tak og mindre 
tilbygg. En av de største job-
bene de siste åra var utskifting av 
(plast)fasadene på Gjellum Bolig-
sameie.

Og idag går barnebarnet Silas til 
skolebygget tippoldefar Theodor 
bygde.

Som Hvesser’ne før han, er Per 
kristen. Flere ganger har han op-
plevd at en guddommelige kraft 
griper direkte inn i livet, alltid 
hjelpende og støttende. 

Audhild og Per Hvesser - et bra team.

   Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Dag Henning Sæther.  Presentasjoen betales av bedriften.
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Leder Aslaug Halfdansen ønsket 
alle velkommen og orienterte kort 
om årets viktigste oppgaver i laget, 
og kunne fortelle at nå var de i gang 
med opprusting av Helselagshuset. 
Ruth Sæther leste en prolog som 
omhandlet lagets arbeide i de 60 åra 
som var gått.

Kveldens toastmaster var Arne 

Sæther. På menyen sto spekemat og 
øl, og seinere kaffe, is og kransekake
Da alle var vel forsynte, slapp gjeste-
ne til med gratulasjoner og hilsener. 
Irene Hoff hilste fra Vollen Helselag, 
Inger Bakke hilste fra Nasjonalfo-
reningen for Folkehelsen og Bjørn 
Lofstad fra fylkeslaget. Bjørn var for 
øvrig leder på Heggedal Seniorsen-
ter i noen år og traff mange gamle 
kjente.

En av kveldens høydepunkter 
var utdeling av Nasjonalforeningens  
nål og diplom til medlemmer som 
hadde gjort en stor innsats for laget. 
Disse var Berit Aaby,  Mary Ander-
sen, Jorunn Ingebretsen og Klara 
Ramstad.

Wilhelm Aaby takket for maten, 
og foran kaffen underholdt Ruth Øv-
erbye med å lese en koselig historie 
fra campingliv i Danmark. Leder 
Aslaug takket for en hyggelig aften 
og ønsket alle en god sommer og vel 
møtt til høstens aktiviteter.

HEGGEDAL HELSELAGS 
60 ÅRS JUBILEUMSFEST

Styret i jubileumsåret er fv. Anni Tangen, nestleder, Astrid Sebjørnsrud sty-
remedl., Jorunn Ingebretsen, kasserer, Aslaug Halfdansen leder, Anne Lunde, 
varamedl., Ruth Sæther, styremedl.

Nye æresmedlemmer: fv. Jorunn Ingebretsen, Mary Andersen, Berit Aaby og 
Klara Ramstad.

Helselagets 60 års jubileum ble 
feiret med stor festivitas den 20. 
juni på Heggedal Seniorsenter, som 
var pyntet med markblomster av 
alle slag. 36 festkledde medlemmer 
hadde funnet veien til sentret denne 
fi ne sommerkvelden, og ble møtt 
med en velkomstdrink. 

I anledning jubileet var leder for 
fylkeslaget Inger Bakke og sekreta-
riatsleder Bjørn Lofstad innbudt. Fra 
Vollen Helselag kom Irene Hoff, Gro 
Danielsen og Helga Fønnebø Johan-
sen.

Lagets leder Aslaug Halfdansen
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Om noen år kan dette være virkeligheten!
Tegningen viser resultatet av forprosjektet for den vestlige delen av Heggedal sentrum. Dette viser det 
nye  kollektivknutepunktet hvor det er korte avstander mellom buss, taxi og bil - og toget.
I bakgrunnen sees det nye veisystemet med bro over togetlinja og elva Skitthegga, som spesielt betyr 
stengning av dagens planovergangen ved stasjonen.  Prislappen er foreløpig satt til 100 mill.  

med trapper og ramper. Gangbroen 
vil også fungere som en viktig gang- 
og sykkelforbindelse mellom områ-
dene vest for stasjonen og Heggedal 
sentrum. 

     Ved å fl ytte hovedadkomsten 
til det nye kollektivknutepunktet til 
østsiden av jernbanesporet oppnås en 
langt bedre forbindelse til sentrum. 
Det er også lagt inn nye parkerings-
plasser på østsiden av stasjonen. Vei-
systemet som i dag krysser jernbanen 
i en plan-overgang, er i den nye 

planen lagt inn med brokryssing sør 
for stasjonsområdet. Alle veiene har 
fortau eller gang-/sykkelvei. 

Hele kollektivknutepunktet med 
veisystem er kostnadsberegnet til ca 
100 mill 2007-kr. Det vil bli arbeidet 
med fi nansiering gjennom kollektiv-
midler fra Oslopakke 3.

Forprosjektet danner også grunn-
laget for deler av den nye regule-
ringsplanen for Heggedal sentrum 
med stasjonsområde.

Før sommeren ble forprosjekt 
på nytt kollektivknutepunkt med 
veisystem, avsluttet. Forprosjektet er 
utført av det rådgivende ingeniørfi r-
maet Sweco Grøner as på oppdrag 
fra Asker kommune, og arbeidet har 
tatt utgangspunkt i helhetsplanen 
for Heggedal sentrum. Resultatet av 
arbeidet er vist i perspektivskissen 
over. Kollektivknutepunktet er i de 
nye planene fl yttet over på østsiden 
av jernbanesporet. Her vil buss og 
tog stoppe ved samme perrong og 
gi enkel overgang til tog som går 
i retning Oslo. Kommunikasjonen 
mellom østre og vestre perrong skal 
skje via gangbroen som bygges både 

Tegningen viser bl.a. nytt stasjonsområde hvor hovedsporet for NSB kommer mot det 
nye sentrum - med stoppested for busser og taxi.  I tillegg kommer det en ny parke-
ringsplass. I bakgrunnen sees det nye veisystemet over jernbanesporet og elva.

Asker komune HP-4-2007.indd   2 30.08.2007   05:08:29



Side 10 postenpostenpostenHeggedals Side 11INFORMASJON FRA ASKER KOMMUNE

     I august ble oppstart 
av reguleringsplan-
arbeid for Heggedal 
sentrum og kollektiv-
terminal formelt varslet. 
Forberedende arbeid har 
allerede pågått en god 
stund, og har omfattet 
forprosjekt for nytt kol-
lektivknutepunkt med 
veisystem og avkla-
ringer rundt de private 
utbyggernes planer. 

Brukerforum / innbyggermedvirkning

Energiutredning
     I en lokal energiutredning som 
ble utført for Asker høsten 2006, 
ble kommunen anbefalt å gjøre en 
nærmere vurdering av et fjernvar-
meanlegg basert på bioenergi eller 
varmepumpe fra Gjellumvannet 
og/eller grunnen. Asker kommune 
vil derfor i løpet av høsten gjennom-
føre et konkret forstudie for fjern-
/nærvarmeforsyning. Dette vil skje i 
samarbeid med de private utbyggerne 
i sentrum. Aktuelle problemstillinger 
som skal belyses:

¤   Varme- og kjølebehov.
¤   Mulighet for å tilknytte 
     eksisterende, tilgrensende
     bebyggelse.
¤   Valg av energikilde; varme-
     pumpe, biobrensel, gass.
¤   Lokalisering av varmesentral,
     basert på lokalklima og areal
     bruk.
¤   Eierskap og drift av et nær-
     varmeanlegg i Heggedal.

Reguleringsplan

Reguleringsplanens begrensning

     Asker kommune har tatt initiativ 
til å etablere et forum for dialog med 
Heggedals innbyggere. Til forumet 
inviteres representanter for utbyg-
gerne i sentrum, representanter for 
Heggedals innbyggere og Asker 
kommune som både vil være utbyg-
ger og samtidig inneha en koordina-
tor-rolle.

     Brukerforumets mandat 
begrenses i utgangspunktet til det 
som gjennom den nye regulerings-
planen blir defi nert som Heggedal 
sentrum. Innenfor denne rammen er 
formålet å sørge for god dialog med 
utveksling av synspunkter og pro-
blemstillinger, mellom innbyggerne 
i Heggedal og de ulike aktørene som 
skal utvikle Heggedal sentrum. 

     Forumet vil ikke ha noen beslut-
tende myndighet. I så henseende må 
vanlige kanaler benyttes. Forumet vil 
heller ikke erstatte formelle vars-
lingsrutiner eller den enkelte innbyg-
gers rett til å uttale seg, i forbindelse 
med reguleringsarbeid og byggesaks-
behandling.

     Asker kommune har anmodet 
Heggedal vel om å påta seg ansvaret 
med å skaffe 3-5 personer som kan 
representere Heggedals innbyggere i 
et brukerforum. I den forbindelse er 
det bedt om at representantene som 
velges har bred aksept blant innbyg-
gerne og i organisasjons-livet.
 Første møte vil sannsynligvis av-
holdes i september. Arbeidet med ny 
reguleringsplan vil da stå sentralt.

Området sett fra Heggedalsveien - noe overfor stasjonen Det nye stasjonsområdet med bussterminal, taxi-holdeplass og 
ny parkeringsplass.  

     Dette arbeidet har tatt noe lenger 
tid enn først antatt. Revidert fram-
drift for reguleringsplanarbeidet 
legger opp til en sluttbehandling av 
planen til sommeren 2008. Det for-
ventes ikke at dette får konsekvenser 
for framdriften på utbyggingen i 
sentrum. Eventuelle skriftlige merk-
nader i denne fasen av planarbeidet 
må leveres innen 19.10.2007
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Heggedal menighet
Postboks 76

1380 Heggedal

Tlf:  66 90 71 80
Fax:  66 90 71 81

e-post:
dagligleder.heggedal@asker.

kirken.no

COUNTRY-MESSE
Og – søndag 16.sept kl.11 er det 
COUNTRY-MESSE i Heggedal 
kirke. ”Little Country Church Band” 
spiller som i fjor. Gjest i gudstjenes-
ten er Sørlandets ukronte country-
dronning, Synnøve Aanensen. En 
lokal gruppe korer og hjelper med 
salmesangen, som er i country-style. 
Prest er Toralf Dehli. Ta med hest, 

Countrydager i Heggedal kirke

hvis du har, det er oppstallingsplass 
og vanningstro utenfor kirken. Kom 
gjerne i western-antrekk, og føler du 
deg tryggere om du tar med deg en 
seksløper, så legg den igjen i kirkens 
våpenhus. I fjor hang det opptil fl ere 
revolvere ved siden av salmehylla. 
Denne dagen er det også lurt å være 
tidlig ute.

KIRKEKAFFE PÅ PUBEN
Etter gudstjenesten er det 
KIRKEKAFFE PÅ PUBEN. ”Rus-
tad Meier”, kulturpuben i Heggedal 
åpner sine dører litt tidlig den dagen 
og rydder plass for konsert med Syn-
nøve Aanensen, som synger fra sin 
siste cd, ”A Beautiful Life”. Og ”Lit-
tle Country Church Band” spiller til. 
Hva man drikker på puben er opp til 
hver enkelt, men vi serverer kaffe og 
brownies..

Så da sees vi kanskje 14. og 16. 
september:  Med boots og fot for litt 
skikkelig køntri !!                               
                

Husk 14. og 16. september! Stor suksess i fjor. Likedan i år! 

Synnøve Aanensen

ONKEL TUKA
Fredag 14.sept. kl.19.30 er ”Onkel 
Tuka” i Heggedal kirke. Det er en 
fremadstormende gruppe med mye 
trøkk som samler fulle hus overalt 
hvor de kommer. Det er 7 unge karer 
fra Halden som spiller en blanding 
av gospel, bluegrass og country. Siste 
cd kalte de ”Geriljagospel”. Og vi 
lurer på om Heggedal kirke vil være 
den samme etter at de har vært der. 
Billetter er satt til kr.100, og det er 
forhåndssalg på ”Heggetun”. Kirken 
har bare plass til 160, så vær ute i 
god tid. Ryktet om at ”Onkel Tuka” 
kommer til Heggedal 14.sept har alt 
begynt å spre seg i bygda!

Konfi rmasjon 2008 
Innmelding av konfi rmanter for 2008 vil skje på Heggetun torsdag 8. 
november d.å. kl. 1700 for jenter, og kl. 18 for gutter.

Det vil være konfi rmasjondager 6, 7, og 13. september neste år.  Informa-
sjon og innemeldingsskjema blir sendt til alle født i 1993 som står i den 
norske kirkes medlemsregister, fordi de er døpt eller som tilhørende med-
lemmer (fordi foreldrene er medlem av Dnk).

Kontakt gjerne menighetskontoret for å få tilsendt skjema/info.          
Tlf. 66907180 (9-13) eller mail: barn.heggedal@asker.kirken.no

Countrydager i fjor
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Program 
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Tore Sigernes er viktig for Vollen. 
”Vollen er Heggedals havneby” - sier Tore S.  Mange folk i Heggedal hadde (og har) sine 
båter i Vollen.  Og i tiden hvor det ble eksportert store mengder is til nord-vest Europa, 
var også Vollen utskipningshavn for bl.a. isen fra Gjellumvannet.  Isen ble t.o.m. sendt 
helt til Algerie - sier Tore S, (og isolert med sagfl is).  Det ble også på det meste utskipet 
2 tonn med bringebær pr dag, som ble plukket fra de mange bringebærbuskene som lå 
som et teppe helt opp til Heggedal.  Det er sterke bånd mellom Vollen og Heggedal.    

Kafê Oscar har åpent 
man.-lør. kl 9-17 og søn. 

kl 10-17.  Mer info på 
www.vollenbakeri.no

Hva forbinder folk fra Heggedal i dag - med Vollen? 
Er det kafê Oscar, matstedet MM og alle de fantasifulle og kreative butikkene omkring?  
Mulig du vet at alle disse stedene utgjør Vollen Handelssted.  Men få av oss er klar over 
er at dette handelsstedet er bygget opp av Tore Sigernes, som eier og styrer dette fl otte 
og attraktive området.  Og rett på nedsiden bor Tore i sitt like sjarmerende 100-år gamle 
hus, som den kjente seilbåtkonstruktøren Johan Anker bodde og arbeidet i.     

   Denne presentasjoen er laget i samarbeid med Tore Sigernes og redaksjonen v/Odd Lars Vanberg og Stein D Berge.  Den betales av bedriften.

- og nå dette siste; Vollen Handelssted).  Han er spesielt stolt 
over sitt fag, og han undrer seg over at vårt samfunn godtar at 
bakerifaget til de grader blir fabrikkproduksjon, og at tilsva-
rende produksjon av lokale bakervarer forsvinner - med den 
naturlige koplingen mellom den som lager og den som spiser.   

Hvem er Tore Sigernes (69 år).
Tore Sigernes er en iherdig ba-
ker, (som han liker å kalle seg 
selv), som ønsker å lage mye 
- som andre kan glede seg over.  
Og mye har han fått til, opp 
gjennom sitt yrkesaktive liv, 
(20 fl otte kafeer på det meste, 
en omfattende grossisthandel - 
bl.a. levering av bakervarer til 
alle Oluf Lorntzen-butikkene 

Vollen Handelssted og den nye miljøgata.

Mer om Tore Sigernes 
- hans mange verv.

 

Han ledet Asker Handel-
standsforening i 1970-1978, 
startet Asker-Messen, var 
Oldermann i Bakerlauget i 
mange år, medlem av Asker 
Kommunestyre 1971-1975, 
og han har sittet i fl ere utvalg 
og styrer, mye med det som 
hadde med Trekanten å gjøre.
Videre satt han i utvalget for 
ungdom og idrett, og styre-
medlem i Asker Sparebank.

Mer om Tore Sigernes 
- hans slekt og historie.
Han ble født på Hvalstad i 
1938, han er sønn av Karl 
Sigernes som startet bakeri i 
handelsbygningen på Hval-
stad 2 år før - i 1936.  I 1951 
kjøpte Karl Sigernes Varden 
i Asker. Bakeriet vokste og 
hadde på det meste ca. 1200 
kvadratmeter produksjons-
fl ate. Tore ønsket å fortsette 
i sin fars yrke og ble etter 
hvert en kjent fagmann og 
foreningsmann innen bakeri-
bransjen.  
Han hadde - som nevnt 
tidligere - 20 kafeer, og de 
som husker disse, husker 
også navnene; Marie het 3 
kafeer, og de resterende het 
Karl Sigernes.  Produksjonen 
av bakervarer var på Bondi 
- og han leverte også store 
mengder bakervarer til alle 
Oluf Lorentzen- butikkene, 
som var et 10-tall butikker 
fra Oslo til Drammen.

for hele området, som nå bygges i samme stilen; hvitmalte hus 
med småruta vinduer, og tak med røde takstein - helt i gammel 
stil - og gjerne assosiert med det blide Sørlandet.
Miljøgata som omkranser handelsstedet - begeistrer Tore. Han 
synes murene langs miljøgata - og de nye ved gangveiene, har 
høy estetisk verdi, (han har også fått en bruddstensmur rett 
på nedsiden av huset sitt).  Tore har vært med på prosessen 
- og han berømmer spesielt landskapsarkitekt Kari Bergo og 
Statens Vegvesen for et fl ott resultat.  Problemene under byg-
gingen og kostnadsoverskridelsene er tilbakelagt - nå gleder vi 
oss over det fl otte resultatet - sier Tore.  

Tore kjøpte stedet 
i 1987-88.  Det 
er på 7 mål, og 
omfatter 10 små 
og store orginale 
bygninger.  Stedet 
fremstår som et 
harmonisk og 
tiltrekkende om-
råde for mange av 
oss.  Det danner 
åpenbart en mal 

Dette er handelsstedet Vollen, begrenset av den 
nye miljøgata.  Huset til høyre i bildet er boligen 
til Tore - et sjarmerende hus som også er restau-
rert mye tilbake til Johan Anker sin tid. 

Hva Tore lærte av sin 
mor - sett fra Hvalstad!
”Mora mi sa, da jeg var gutt, 
at det var bare slemme gutter 
i Vollen”, (og gutta i Hegge-
dal var nok ikke noe bedre!).

Idag er Vollen et In-sted i 
Asker - og både Vollen og 
Heggedal er på vei til å bli 
attraktivte bosteder - også for 
folk langt utenfor Asker.

Det nye til Tore Sigernes; et anlegg på stranda! 
Tore har i lengre tid planlagt 
å fl ytte det fredede, 200 m2 
store snekkerverkstedet til 
båtbygger Søren Gudmun-
sen, ned til hans strandtomt 
på  1,7 mål (tomta ligger rett 
nedfor kafê Oscar).  Dette 
skal bli et kulturanlegg 
- som også skal drives kom-

mersielt.  Det skal også bygges en brygge et stykke ut i vannet.  
Hele anlegget skal bli attraktivt - enten vi kommer hit som 
gjester i et lukket selskap 
eller som gjester i det nye 
spisestedet, som skal fylle 
det gamle snekkerverkste-
det.  Tore søker om kul-
turstøtte - det gamle huset 
krever svært mye.  Det blir 
mer enn å bygge et nytt.  

Odd Lars Vanberg peker mot stranda 
fra Tore sin veranda.  Her nede skal 
det nye anlegget på stranda ligge!

Bildet viser stranda - med Tore sitt 
hus over og til venstre. 
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Asker Trialklubb er en aktiv trialk-
lubb med ca. 50 medlemmer.

Den er tilknyttet Norges Mot-
orsportsforbund (NMF) og Norges 
Idrettsforbund (NIF).

Klubbens mål er at alle som vil 
drive med trial i Asker og omegn 
skal få gjøre dette i ordnede og sikre 
former. Klubbens kjørere er med og 
konkurrerer i KM og Norges cup, NM 
og Nordisk.

Asker Trialklubb holder til på 

Heggedal Lions Club har drevet motoraktiviteter på Heggedal Motorsenter 
fra ca. 1989. Med Reidar Marsteng som primus motor fi kk ungdommen prøve seg 
på Crosscart, Gocart og seinere mopedopplæring og trial.

Lærer ved ungdomsskolen, Per Kristian Bøe, var den første lederen da Asker 
Trialklubb ble startet i 1999. Han forteller at formålet var å få en godkjent klubb, 
og heve trial fra fritidsaktivitet til idrett.

HØSTENS PROGRAM:
15.september arrangerer Asker 

Trialklubb regionsløp. Klubben låner 
banen til Osloungdommens motors-
enter i Vervenbukta. Det er ventet 
80-100 deltakere fra Oslo, Akershus 
og Østfold.

6.oktober er det NM for lag, jun-
ior og senior, på Karmøy. Klubben 
deltar med 8 kjørere fordelt på 2 lag.

BLI MEDLEM!
Fra april til oktober trener vi på tirs-
dager og torsdager fra kl. 17:30. Da 
er det også åpent for rekrutter. Det 
koster 50,- pr. kveld.
Fra november til mars trener vi på 
onsdager fra kl.17:00 om vær og føre 
er ok.
Medlemskontigenten er kr. 400,- pr. 
år og gjelder for hele familien.
Klubben har de siste årene reist på 
treningsleir, i vinterferien, til Spania.

Kontaktperson: Christen Thorp,       
915 43 346

Trial er en motorsport som kan 
utøves av alle jenter og gutter i alle 
aldre (fra 5 år). Her skal man forsere 
naturlige hindringer i skogen uten å 
berøre bakken med føttene, eller motta 
hjelp fra andre. Seksjonene (løypa) har 
hindringer som er tilpasset utøverens 
ferdigheter, slik at absolutt alle kan 
delta. Her er klasser for nybegynnere 
opp til toppidrettsutøverne i Elite klas-
sen, og her er også klasser for unge og 
godt voksne som bare vil ha det gøy.

For å kjøre løp, må du ha gyldig 
lisens. Motorstørrelsen begynner på 
50 ccm fra det året en fyller 5, maks. 
200 ccm fra det året en fyller 8, og fri 
ccm fra det året en fyller 13.

Detaljert regelverk fi nnes bl.a. på 
www.motorsportforbundet.no.

Klubbens hjemmesider: 
www.script-it.no/atk/

Heggedal Motorsenter i Hegged-
alsbakken 9. Motorsenteret ligger rett 
ved siden av Hovedgården Ung-
domsskole og Idrettshallen. Her er 
klubbhus med verksted, oppholdsrom 
og lagerplass for oppbevaring av 
utstyr.

Klubben rydder nå en bane i 
Fossekneika, og skal få klubbloka-
ler i ”Damvokterboligen”, innenfor 
ungdomsskolen. Kom gjerne og se på 
når vi trener!

Juniorlaget til lag-NM i 2006. Førerne er fra venstre: Sondre Haaverstad, Marius 
Gjellum, Kristoffer Land og Hans Henrik Behrens. Bak: Lagleder Ivar Fjeld.

Rune Hansen

Anders V.Linnerud

Alle foto: Tor Linnerud
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Hallenskog – vårt utmarksområde

Fra langt tilbake har Hallenskog og 
traktene rundt Blåfjell, Svartvann-
såsen og Breimåsan vært hegge-
dølingenes utmarksområder. Ikke 
bare til rekreasjon, som i de siste par 
mannsaldrene, men også til nødven-
dig matauk. Her var det rikelig med 
både vilt, sopp og bær. Dessuten er 
det en fantastisk utsikt fra Blåfjell og 
Svartvannsåsen. Kanskje var det der-
for at Heggedal Ungdomslag øynet 
mulighet til å få bygd ei forenings-
hytte oppe i marka, da direktør Johs. 
Nore på Haugbo gård i Asker be-
stemte seg for å utparsellere tomter 
til fritidsboliger tidlig på 1920-tallet. 
Han hadde nemlig kjøpt Halden gård 
med skog i 1917.

Et lite historisk tilbakeblikk. 
Halden gård og skog – det som vi 
kaller Hallenskog – ble drevet som 
underbruk av Gjellum fra begyn-
nelsen av 1800-tallet. Det hadde 
sammenheng med at eldste sønnen 
på Kjekstad gård i Røyken, Ole 
Andersen, giftet seg og bosatte seg 
på Gjellum i Heggedal. Bygningene 
på Gjellum gård lå omtrent der hvor 

Terje Martinsen skriver i denne artikkelen om noe historie 
knyttet til Hallenskogsområdet og bakgrunnen for navnet.

barneskolen ligger. Selve gårdsbru-
ket Halden lå i Nedre Hallenskog, 
ikke langt fra dagens stoppested for 
jernbanen. Dette stoppestedet ble for 
øvrig bygd i 1933.

Fra gammelt av lå store skogsområ-
der under Kjekstad. En grensegang 
mellom Kjekstad og gårdene Pove-
rud, Eriksrud, Sebjørnsrud, Buvald 
og Skjellestad i Asker så tidlig som 
i år 1408, viser at Hallenskog var en 
del av Kjekstad. Delet mot Asker 
fulgte Rødbekk – som renner ut i 
Skithegga – oppover mot Eikestub-
ben og Breimåsan, akkurat slik det 
gjør i våre dager.

Tilbake til gården Halden: I 1808 

Hengefossen i Hallenskog leverer 
vann til Skithegga (Foto O-H Bjor)

Johs. Nore ønsket at hyttetomtene 
skulle være romslige. Ti dekar 
mente han var passende. Han 
hadde en lokal medhjelper til å 
assistere seg med oppmåling av 
tomtene. Denne karen bar tilnav-
net ”Kosten” eller ”Piasavakos-
ten”. En av hytteeierne har fortalt 
fra den første tida:

”Det var ofte litt stridt under 
oppmerking av tomtegrensene. 
”Kosten”, som opptrådte på 
direktør Nores vegne, ga i blant 
anledning til en krangel. Han 
målte ut ”sirupsnipper” og kalte 
det 10 mål, selv om det bare var 5 
– 6 mål. Han bare målte sidene og 
sa at 100 x 100 er 10 mål. Våget 
en å si at 10 mål var et kvadrat 
med 100 meter hver veg svarte 
han bare at det forsto vi oss ikke 
på. Det var ofte bra med drikke-
varer, og ”Kosten” ble loset hjem 
de mørke vinterkveldene.”

Den fredede gamle eika på Blåfjellet 
– over 500 år gammel og 4 meter i 
omkrets ved rota.  (Foto Vanberg)

Visste du at:

Her tilbrakte den kjente operasangeren Svein Carlsen sine ungdomsår.

Her drev Alf Whist, nasist og minister i Quislings regjering, prefabrikasjon av 
laftede tømmerhytter.

At ”Ørneredet” til Quisling ( eldste del av Leangen hotell og konferansesenter), 
hyttene i Tyskland til Himmler og Gøring, alle ble satt opp av laftet tømmer fra 
Heggedal.

At bedriftene Norsk Presstoff og Norsk Hardmetall startet sine virksomheter her 
like etter 2 verdenskrig.
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ble gården Halden med skog solgt 
fra Kjekstad til Ole Andersen på 
Gjellum i Heggedal. Da han døde, 
ble gården Gjellum i Heggedal delt. 
Sønnene Andreas og Ole fi kk hver 
sin del, Øvre og Nedre Gjellum. Den 
tredje sønnen, Bernt, fi kk gården 
Halden, men fordi jorda i Halden var 
så dårlig, fi kk han like mye skog som 
de to andre brødrene til sammen, 
ca 2000 – 3000 mål. Fra midten av 
1800-tallet ble Halden drevet som 
eget bruk. I 1896 ble gården solgt til 
trelasthandler Langerud fra Dram-
men. Sønnen, Lars Langerud, bodde 
på Halden til 1912. Han var faktisk 
blant stifterne av Heggedal Vel i 
1903, og en sak han var svært opptatt 
av, var naturlig nok utbedring av 
Underlandsveien!

Området fra Heggedal Stasjon mot 
Røyken fram til jernbaneovergan-
gen var ikke det mest ettertraktede 
byggeområdet; sumpig, rått og nær 
trafi kken fra jernbanen. Derfor 
var det heller ikke de mest bemid-
lede som fant sitt bo her. De første 
husene var vel satt opp på enkleste 
måte. Men tidene har forandret seg. 
Hallenskogområdet er blitt ” inn” 
og ingen rynker på nesen av stedet 
i dag. I øvre Hallenåsen sto det før 
bare enkle hytter, nå rager den ene 
luksusboligen etter den andre over 
tretoppene. Her er solrikt og fantas-
tisk utsikt over Oslofjorden. Eventyr-
slottene i tømmer fra Latvia innerst 
i Solfjellveien er representative for 
hva som skjer i åsen. Psykologen 
Olaf Rademakers bolig i Gudbrands-
dalslaft i samme vei likedan. Bolige-
ne i Solfjellveien må jo fjerne ethvert 

Hallenskog og Hallenåsen i dag
Fra hus i rekved og sildekassebord til luksusvillaer 
i øverste prisklasse.

Tekst Odd Lars Vanberg - foto Stein D Berge

syn på Heggedal som et tredjeklasses 
boligfelt.

I Plankedalsveien , Hallenåsen og 
Hallenåsen Terrasse – fi ne veinavn 
skal det være – fi nner du også bygg-
verk som ingen av et par generasjo-
ner tilbake kunne drømme om.

Herrene Syrstad/Olsen/Johansen 
har for alvor greidd å få fart i utbyg-
gingen av området. Hvem hadde vel 
tenkt det da de sto fram i Sivilforsva-
rets lokaler i 1996 og la fram planene 
for veiutbedring og selvfi nansierte 
vann- og kloakkledninger.

Nå gjenstår bare at politikerne 
i kommunene i Røyken/Asker blir 
enige om å lage en kjørevei med 
moderat stigning. Da vil det solfylte 
naturområdet med den fl otteste utsik-
ten i hele Røyken og Asker bli yt-
terligere attraktivt. Men når kommer 
denne veien??

Visste du at:

Her tilbrakte den kjente operasangeren Svein Carlsen sine ungdomsår.

Her drev Alf Whist, nasist og minister i Quislings regjering, prefabrikasjon av 
laftede tømmerhytter.

At ”Ørneredet” til Quisling ( eldste del av Leangen hotell og konferansesenter), 
hyttene i Tyskland til Himmler og Gøring, alle ble satt opp av laftet tømmer fra 
Heggedal.

At bedriftene Norsk Presstoff og Norsk Hardmetall startet sine virksomheter her 
like etter 2 verdenskrig.
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Heggedal Ungdomslag bygde Blå-
fjellhytta øverst i Hallenskog etter at 
laget hadde fått både tomt og tøm-
mer av Nore. Men forutsetningen 
fra Johs. Nores side var ”at det ikke 
skulle drives noe politisk der”, som 
sønnen Per Nore fortalte engang 
omkring 1980. Kanskje ikke så rart. 
Heggedal på 1920-tallet var det røde 
hjørnet i Asker-bygda, og revolusjo-
nære tanker falt ikke i god jord hos 
Askers borgerskap. Ungdomslaget 
var imidlertid en upolitisk forening, 
men hadde hatt sine møter og fester 
i arbeiderlokalet Friheim. Det fantes 
nemlig ikke andre forsamlingslokaler 
i Heggedal på den tida.

Da hytta skulle reises, ble det lagt 
inn anbud. Det fi kk Oscar Skjel-
lestad. Han mente han kunne sette 
opp hytta for kr 1200,-, men da var 
forutsetningen at ungdomslagets 
medlemmer forpliktet seg til å barke 
to stokker hver. Det sies at Richard 
Thoresen (Rustad Meieri i Heggedal) 
ikke hadde tid, så han satte bort ar-
beidet for kr 0,50 pr stokk. ”Du veit, 
han hadde god råd, han”, ble det sagt.

Hytta drives på dugnadsbasis 
med økonomisk støtte fra Asker 
kommune. Den opprinnelige laftede 
delen er på ca 65 m2. I 1981 ble den 
bygd på med stue og fi re soverom, i 
alt 60 m2. Dessuten er det bygd uthus 
med vedskjul og ”gammeldass”.

I den gamle delen brukte man 
hemsen til overnatting. I senere år 
har Heggedal idrettslag fått kjøpe 
nabotomta av Nore og en annen ube-
bygd tomt av en privatperson, slik at 
eiendommen på Blåfjell nå utgjør ca 
30 mål. Ny atkomstvei er også bygd.
I alle år, men kanskje spesielt i de 
første tiåra etter krigen, har det 
vært påsketradisjon med ski- og 
akekonkurranse med påfølgende 
premieutdeling og skjærtorsdagfest. 
Blåfjell og Svartvannsåsen var på 
mange måter datidas svar på Geilo 
og Hemsedal for Heggedal-ungdom 
uten altfor tjukke lommebøker. 

Skjærtorsdagsfestene på Blå-
fjellhytta
Av og til kunne det nok gå litt hardt 
for seg på skjærtorsdagsfestene: 

For ei tid tilbake dukket det opp en 
protokoll fra Heggedal Ungdoms-
lag. Den illustrerer kanskje noe 
av atmosfæren det første året etter 
frigjøringen i 1945. Der står det med 
sirlig ført ungpikehånd (sekretærens) 
at det ikke var noe moro på festene 
lenger fordi ”det er bare skyting og 
slåssing”.  Guttene som hadde vært 
med i Milorg, hadde fortsatt våpen 
og skulle kjekke seg. Dette var før 
mobiltelefonenes tid, så når lensman-
nen i Røyken en sjelden gang måtte 
tilkalles, var det å løpe nedover bak-
kene til telefonkiosken nede i dalen. 
Men jeg tror ikke lensmannen ble 
tilkalt i dette tilfellet.  Jeg husker 
det ble fortalt at en kar fra Heggedal 
hadde falt på trappa med ei halv-
fl aske på baklomma og skjært seg 
opp noe fryktelig i baken og nedover 
låret.  Jentene vaska såret med sprit, 
brant ei synål og sydde igjen med 
sytråd. ”Skikkelig arbe”, sa doktoren 
etterpå. Stort sett gikk det hyggelig 
for seg med spill og dans på disse 
festene. Av og til kunne det bli så 
trangt på dansegulvet at spillemen-
nene, som regel en trekkspiller og en 
gitarist, måtte lempes opp på hemsen 
for å få sitte i fred.

Det ble slutt på Skjærtorsdagsfes-
tene i 60-åra etter pålegg fra lens-
mannen i Røyken. Det var kommet 
klager på hærverk og bråk fra hyt-
tefolk og fastboende i Hallenskog.

Holde varmen
Det trengtes mye ved for å varme 
opp hytta vinterstid, både til peisen 
og ovnen. Hyttetomta hadde begren-
set med tilvekst, så Nore tillot at 
man tok tørrgraner, nedfallstrær og 
noe lauvvirke i skogen omkring. Vi 
brukte øks og ”bogasag” så dug-
nadene tok tid. Men det var en god 

Blåfjellhytta 2006. 125 m2 bofl ate, to stuer, 20 sengeplasser, moderne kjøk-
ken.

Blåf je l lhy t ta
Blåfjellhytta er et naturlig samlingspunkt for Heggedøler som ferdes i 
Hallenskogområdet!

Terje Martinsen
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opplevelse å sitte og småprate på 
fl abergene med en velfortjent solo-
brus og skue utover bygdene etter 
endt økt. Vi var nøye på hva som ble 
tatt til ved. Noen trær var nærmest 
for monumenter å regne. Erik Nore 
fortalte at Helge Øverbye fra Hegge-
dal (og faren hans, Sigurd, før ham) 
hadde bedt Nore spare den kjem-
pestore eika i lia bak Blåfjellhytta. 
Og da det ble hogd der for en del år 
siden, ble den spart. Den står den dag 
i dag – som ensom majestet.

Storfugl på myra
Jeg var blant de yngste og lyttet med 
store ører til hva gamlekara kunne 
fortelle – om friluftsliv i sin allmin-
nelighet og jakt og orrhaneleik i 
særdeleshet. Mitt første orrhanespill 
opplevde jeg fra ei granbarhytte ved 
Breimåsan hvor vi kunne telle nær-
mere 40 brusende storfugl på myra. 
Den opplevelsen sitter i minnet. 
Senere ble det mange turer og mange 
overnattinger under åpen himmel i 
denne delen av marka. Det var mye 
storfugl på denne tida. Men det var 
neppe så mye som en kar fra Hegge-
dal sa da han ble spurt om han hadde 
sett orrhanen en tidlig morgen han 
kom til Blåfjellhytta.  ”Ja, det var så 
mye orrfugl oppe på Blåberget at jeg 
måtte vasse mellom dem og fi kk fjær 
i støvla”, svarte han.

Det var kanskje på grunn av jakta 

at eierne av Hallenmarka i mange år 
hadde ei jakt- eller fritidshytte her 
opp på selve Blåfjellet, et par hundre 
meter vest for skiløypa, men den er 
revet for mange år siden.

Hyttefolket var et fast innslag i 
marka i disse årene. De fl este kom 
med tog til Heggedal eller Hallen-
skog – med nikkers og ryggsekk. 
Noen bar på materialer, andre fi kk 
dem fraktet med hest. Av og til 
hendte det nok at det ble småkon-
fl ikter mellom hyttebeboerne og oss 
stedbundne, som mente vi hadde 
hevdvunnen rett til å ferdes hvor vi 
ville. Ikke alle likte – forståelig nok 
– å få bråkjekk bær- og soppluk-
kende ungdom støyende over tomta, 
selv om den var stor. Ett og annet 
gjerde dukket opp og hindret ferdsel 
på gamle stier. Men stort sett gikk 
det greit. Hyttefolk, fastboende og 
medlemmer i Blåfjellhyttas hytte-
komite arbeidet side om side ved de 
årvisse dugnadene på veien. Den var 
vi jo alle avhengige av. Hallenkleiva 
var blitt utbedret slik at man kunne 
kjøre med bil helt inn til Plankedalen 
i 1932. Men det var ikke å anbefale.

Til Blåfjell 
Transporten til Blåfjell var sær-
deles lang og tung. Varene til ble 
gjerne kjøpt hos Richard Thoresen 
på Rustad Meieri. Han hadde hest, 
en fjording, som dro fl atvogn med 

varer på sommerføre og langslede 
om vinteren. Denne vareutkjøringen 
nøt alle parter i Hallenskog godt av 
– bortsett fra hesten og kjørekaren 
som i djupsnøen vinterstid fi kk en 
strabasiøs ferd opp de siste kneikene 
til Blåfjell. Ja, det kunne saktens 
være stritt nok på regntunge dager 
i sommerhalvåret. Slik foregikk 
transporten til litt ut på 1960-tallet. I 
dag er det bilvei helt fram til Blåfjell, 
men 4-hjulstrekker er å anbefale om 
vinteren.

Om vinteren går fl ott oppkjørte 
løyper fram til Blåfjellhytta som er 
åpen for servering i helgene. Om 
sommeren kan man følge de mange 
stiene i traktene rundt Blåfjell, Svart-
vannsåsen og Beimåsan. Dette er 
fantastiske turområder som heggedø-
lingene fortsatt bør glede seg over. 
Bruk marka!

Heggedal Ungdomslag ble stiftet 
på et kurs i folkedans på Friheim 
den 5. april 1923. Møter og fester 
ble holdt på Friheim inntil laget 
fi kk reist Blåfjellhytta på slut-
ten av 1920-tallet. Da ble festene 
fl yttet dit opp. Allerede den gang 
startet tradisjonen med skjærtors-
dagsfester. 

Da ungdomslaget gikk inn i 
idrettslaget i 1950, fulgte hytta 
med.

Blåfjellhytta 1947. 
Etter ULDVAR’Ns årlige påskeskirenn på Blåberget. 
Deltakere og tilskuere foran Blåfjellhytta. Blåfjellhytta skjærtorsdag 1952
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Mange av oss må bruke mindre bil, og langt mer kollektive trans-
portmidler som tog, buss og båt - og noen av oss er fl inkere til å 

gå og sykle i stedet for å kjøre.  Men hvordan gjør vi det? 
Redaksjonen har stilt en serie spørsmål til NSB og jern-
baneverket om forholdene ved Heggedal stasjon, årsaken 
til de stadige forsinkelser og ellers planer om endringer 
av Spikkestadbanen.  Svarene sier intet om hvordan, hva 
eller når - altså intet konkret utover det som er kjent fra 
media.  Et typisk svar er: ”Sammen med Jernbaneverket 
arbeides det fortløpende med å bedre punktligheten”.

Det konkrete vi nå har er de planene som foreligger for 
Heggedal sentrum (se side 10-11).

Vi har også tatt kontakt med SL, (de som subsidierer 
NSB og styrer med bussene og Vollenbåten).  Vi sendte 
dem en seriøs henvendelse til SL om samarbeid - prak-
tisk og økonomisk - og dette ble avslått.  

Vollenbåten

Båten går fra Vollen brygge, (rett 
nedenfor Kafê Oscar).  Du kjører dit 
med bil eller matebuss.  Det fi nnes 
4 parkeringsplasser nær ved - men 
bare en av disse er opparbeidet, 
(god plass på de som fi nnes lenger 
fra brygga!). 

 Båten går direkte fra Vollen 
brygge til Aker brygge 3 x på 
morgen: kL 06.15, 07.23 og 08,25, 
og 3 x på ettermiddagen fra Aker 
brygge: kl 15.10, 16.20 og 17.30.  
Kjøretiden er ca 25 min.
Det går 2 matebusser - og en av 
disse går fra Heggedal; Gui- 
bekken.  Denne korresponde-
rer med båttidene, og de går kl 
05.47, 06.52 og 07.57.  Matebus-
sen bruker hele 23 min ned til 
båten - og de skal være der 5 min 
før båtavgang.  Om ettermidda-
gen venter bussene på oss.
Bilturen tar 5-6 min uten kø.

Toget

Togene mot Asker og Oslo S er ofte 
innstilt - og langt oftere forsinket.  
Hva dette egentlig skyldes vet vi lite 
om.  At NSB og Jernbaneverket kan 
drives langt bedre, er det liten tvil 
om når vi ser på utlandet.  Men når 
får vi varig endring? 

Togene skal gå - etter planen!!! 
- stort sett 10 min over hver time 
fra Heggedal, og 5 min over hver 
time fra Oslo S.  Reisetiden 
ligger i området 35-40 min.
I rushtiden skal det gå 2 ekstra 
tog om morgenen; 06.39 og 07.39 
- og retur på ettermiddagen fra 
Oslo S; 15.33 og 16.33.
Men tiden fra lørdag etter kl 19 
til søndag før kl 19 går de hver 2. 
time - på ulike timetall.
Men noen av oss (som har slut-
tet å stole på Spikkestadbanen), 
kjører til et bedre tilbud i Asker.  
Parkeringen kan være en kunst.

Bussene

Bussene gjennom Heggedal synes 
å ha den beste regulariteten.  Den 
ene buss-ruten (701) korresponde-
rer med toget (når toget er i rute).  
Den andre nye bussruten, (rute 713; 
Asker - Blakstad - Heggedal) - er 
mindre kjent. 

Den nye bussruten (rute 713), går 
fra Heggedal sentrum, forbi Gjel-
lum og giubekken - via Blakstad 
- og så til Asker.
Den går 20 over hver time - fra kl 
8 til 15 - fra Heggedal sentrum.  
Og fra Asker går  den 49 min 
over hver time fra kl 8 til 14.
Bussen bruker 22 min ut fra ruta, 
og det er ikke mer 2 min mindre 
enn over Dikemark.  Men så går 
den også over Blakstad.
Rute 701 - over Dikemark - kor-
responderer nesten med alle tog-
avganger - unntaket er søndag 
kveld, (kun annen hver time).

Første betingelse for å bruke mer tog, buss og båt er å vite hva som går, hvor og når de går.

En solid fagmann innen elektroinnstallasjon - som omfatter alt med el-nettet, og det som er koplet til nettet.
Kom til butikken: mandag - fredag 10-16/17 - lørdag 10-13.  Heggedalsbakken 3 - midt i Heggedal sentrum.

Eller ring oss på tlf: 6679.6818 -  901.24.432 - rask levering - tilbud gis - referanser kan skaffes.   
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Tur til Holmsbu: Omvisning på Henrik Sørensens Galleri. 
Påmelding innen 13. sept.
Foredrag v/ fotterapeut Kari Akselsen. Tema:Fotpleie, skotøy, 
forebygge sår/plager på diabetesføtter. kl. 11.00-12.00
Vi serverer høstens fårikålgryte kl. 13.00. Allsang; musikk v/Arne 
Sæther.
Eldres Dag: Underholdning kl.12.00 v/Viseduoen ”Par i hjerter” 
- Øivind Kjus og Liv Stenersen. Det blir servert lapskaus, kaffe og 
kaker kl. 13.00.
Salg av pent brukt dametøy v/brukerrådet i sentrets åpningstid.
Birgit Gjernes, tidligere programleder i NRK, om ”Den Alf Prøysen 
jeg kjente” kl. 11.00-12.00.
”En snartur bak murene” Hva skjer egentlig i dagens fengsler? 
ved Rolf B. Wegner kl. 11.00-12.00
”Sparing, aksjer og investering” Foredrag ved Albrecht Eika kl. 
11.00 – 12.00.
Lutefi sk-middag kl. 13.00. Påmelding innen 6. november. Allsang; 
musikk ved Arne Sæther.
Informasjon om Husbankens støtteordninger v/Margrethe Stornes 
Iversen, Asker kommune.
Pinnekjøtt-middag kl. 13.00. Påmelding innen fredag 30. novem-
ber.
Juleavslutning. Vi serverer gløgg og pepperkaker ca. kl. 13.30.

Kaféen er åpen fra 08.00. 
Hjemmelaget middag serveres tirsdag-fredag 13.00-14.00

VELKOMMEN TIL HEGGEDAL SENIORSENTER 
Hilsen Vigdis J. Hilleren (kjøkkenansvarlig)

Elisabeth Lystad (daglig ansvarlig)

Alle pensjonister i Heggedal må ta en tur innom.  
Det er annerledes enn du tror! 

Heggedal Seniorsenter
 - i Heggedalsenteret, inngang på baksiden.

Tirs. 25.sept.

Ons. 26.sept.

Fre. 28.sept.

Man. 1.okt. 

Man. 1.okt.
Ons. 10.okt. 

Ons. 31.okt

Ons. 7.nov.

Ons. 14.nov.

Ons. 5.des.

Fre. 7.des.

Fre. 14.des.

HØSTENS PROGRAM: 

Håndarbeidstradisjoner mandag kl. 10.00 - 13.00 Allsang til musikk onsdag kl. 12.00 - 13.00
Seniordans mandag kl. 13.00 - 14.30 Dametrim torsdag kl. 10.00 - 10.45
Stavgang tirsdag kl. 10.00 - 12.00 Datakurs viderekommende torsdag kl. 12.00 - 14.30
Slektsforskning – nytt kurs tirsdag kl. 11.00 - 13.00 Bridge torsdag kl. 11.00 - 14.30
Treskjæring tirsdag kl. 10.00 - 13.00 Treskjæring torsdag kl. 18.00 - 21.00
Datakurs nybegynnere onsdag kl. 10.00 - 12.00 Bingo fredag kl. 12.00 - 13.00

FASTE KURS, GRUPPER OG AKTIVITETER:

1.okt

10.okt

31.okt
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Bridge på torsdager

fredag kl. 13.30 - 14.30“Hurra meg rundt” ulike uker (35,37), med Boccia, pilkast, gjette- og spørreleker m.m.  
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Heggedal Bakeri fyller 75 år 13. sept. 
13. sept. 1932 registrerte bestefar Karsten Larsen sitt bakerselskap. Etter 
han tok sønnene Arne og Jan Larsen over.  Idag er det Eirik S (daglig le-
der) og Ida C som styrer - og pappa Jan er fortsatt med og jobber i bake-
riet.  “Alle” i Heggedal kjenner varene til Baker Larsen - de er de beste!

Tlf: 66 79 70 25
Epost: post@heggedalbakeri.com

www.heggedalbakeri.com

Hva er hemmeligheten bak suksessen; Heggedal bakeri? 
De bruker gode råvarer, og de samme oppskriftene som bestefar Karsten brukte.  Dette 
bertyr bl.a. god tid på å heve brødene; det gjør brødene saftigere, (store bakerier har 
ikke tid).  Faktisk er kneipbrødet lik de som bestefar Karsten solgte fra brødkurven foran 
på sykkelen sin i de første årene - og han solgt direkte på dørene til folk i Heggedal.
I tillegg kommer transporttiden som er mange ganger større for de store bakeriene. 

De ansatte pr i dag er:
*  Jan G Gundersen - konditor
*  Jan Erik Andreassen -konditor
*  Jan Erik Olsen - sjåfør          
*  Mats Øverby - sjåfør        
*  Ronny Appel - baker
*  Daniel Hyttebakk - baker og 
      konditor

   Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Stein D Berge.  Presentasjoen betales av bedriften.

Historien bak Heggedal bakeri.
Som sagt overfor syklet Karsten Larsen, 
grunnleggeren av Heggedal bakeri, over 
hele Heggedal med en brødkurv på ba-
gasjebrettet, og han solgte brød direkte 
til folk i Heggedal.  Senere solgte han 
også til de 7 (på det meste), matvarebu-
tikkene i Heggedal, og han bygget den 
første delen av dagens bakeri (gamle-
bygget til venstre).  
Det var en baker til i Heggedal (baker 
Sverre Solberg), men han ga seg i midten 
av 1960-tallet.  I Asker på denne tiden 
var det på det meste 7 bakerier - nå er 
det 2 igjen; Larsen i Heggedal og Siger-
nes i Vollen.
Jan Larsen startet i bakeriet da han var 
15-16 år - i slutten av 1950-tallet, og 
brødrene Arne og Jan jobbet sammen. 
Da var det 5 personer i bakeriet.  Eirik 
Larsen kom med på 1980-tallet.

Dagens leder av Heggedal 
bakeri - og hans søster - er stolt av 

det de får til - og stolt av de ansattes 
innsats, deres dyktighet og lojalitet.
Idag er det 9 ansatte (en doblig siden 
1950-tallet).  De produserer ca 1500-
1800 brød om dagen - i tillegg til boller, 
kaker mm, og i helgen selger de 30-40 
av sine meget populære bløtekaker, (kan 
bestilles direkte av private - men du må 
hente varene selv!).
De kjøper inn 10 tonn mel i slengen.  De 
har en egen melsilo, som er bygd inn i 
tårnet. Det rare er at det melet vi kjøper i 
2,5 kg poser på tilbud, koster mindre pr 
kilo enn det baker Larsen betaler!  
De kjøper inn fl øte på 200 liters tank, og 
når de lager kakebunner bruker de 5 liter 
egg pr omgang, noe som utgjør ca 30 
kakebunner til bløtekaker.

En historie om en miljøentusiast 
fra 1970-tallet som kjøpte sekker av 

billig brød hos baker Larsen.
Skribenten av denne presentasjonen fl yt-
tet med sin familie til Heggedal i 1973, 
og han var ”Damman-tilhenger” (leve 
enkelt og spare på ressurser).  Han fl yttet 
inn i en av Heggedals tidligere småbruk, 
som møysommelig ble restaurert.
En dag gikk han innom baker Larsen 
(Karsten), og spurte hva han gjorde med 
1-dags gamle brød; de gikk til grisemat, 
og det var jo for galt - tenk på alt det fi ne 
melet.  Om det var mulig å kjøpe noen 
av disse brødene?  Ja, det var OK.  I fl ere 
år reiste han jevnlig innom baker Larsen 

RIMI åpnet ny butikk i Heggedal, 
på Gjellum i 1993 - og de ville ikke 
ha brødene til baker Larsen, fordi 

de var for dyre.  Da ble det bråk - og 
få dager etter var Larsen-brødene 

på plass i RIMI-butikken.
Gunnar Gravalid lot RIMI overta sin 
fl otte butikk på Gjellum i 1993.  Han 
rådet bl.a. RIMI sterkt til å kjøpe brød 
av Baker Larsen.  Men nei, her skulle 
det være billigvarer.  Når folk kom til 
den nyåpnede butikken, og oppdaget 
at her var ingen brød fra Baker Larsen, 
snudde de i døra, og gikk sporenstreks 
til andre butikker.  Da fi kk RIMI-folket 
panikk, og ringte samme ettermiddag 
til baker Larsen for 
å bestille brød.  Og 
Larsen hadde sagt 
tidligere til RIMI, 
at kom de igjen, så 
ville brødene koste 
50 øre mer.  Men 
trusselen ble ikke 
gjennomført.  

og hentet en sekk 
1-dags gamle brød, 
(de ble frosset ned 
- og få kjente noen 
forskjell).  Han fi kk 
også med noen over-
liggende wiener-
brød, boller og kaker 
- lørdagsgodteri.  

Jan Larsen ved 
den eldste ovnen 
i bakeriet. 
Denne ovnen ble 
bygget i 1950-
årene - og den er 
i full bruk.  Den 
brukes mest til 
formkneip, boller 
og julekaker. 

Jan Larsen 
ved ”eltern”.
Bak han ser 
du bunnen 
av melsiloen 
- og krana for 
å fylle mel i 
eltemaskinen. 

De berømte 
bløtkakene - 
nå med bilde.
Du kan få ditt 
eget bilde på 
kaka.  Send 
det pr E-post 
eller lever et 
papirfoto som 
blir scannet.

Eirik, Ida 
Cecilie og 
pappa Jan 
foran varme-
skapet for å 
heve brød. 
Det er her de 
saftige brø-
dene blir til.  

Nytt fra TANDBERG EIENDOM

Gravingen på Kværnatomta er godt igang - og den er ferdig i 

løpet av vinteren/våren.  Prosjekteringen av bygningsmassen 

skjer parallelt med reguleringsarbeidet - slik at byggestart 

blir i 2008-2009 - når reguleringen er sluttbehandlet.

Kjelleren i 
Sentrumsgår-

den er leid ut til 

Webzoo (internett 

butikk innen alt 

med akvarie/zoo 

utstyr!).
Pizzaen er Tand-

berg Eiendom  i 

dialog med – enten 

for å fl ytte, eller 

lage mindre lokaler.  De er også i dialog for å få et Apotek inn 

i disse lokalene – når Pizza lokaliseringen er løst!

Tandberg Eiendom har leiet 

(langtidsleie), butikklokalet 

i 1. etasje hos Irene Johan-

sen - etter DRUM-DRUM.  

Lokalene er leid ut igjen som 

Kunstatelier til utadrettet 

virksomhet.  
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Nytt fra TANDBERG EIENDOM
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skjer parallelt med reguleringsarbeidet - slik at byggestart 

blir i 2008-2009 - når reguleringen er sluttbehandlet.

Kjelleren i 
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Tandberg Eiendom har leiet 

(langtidsleie), butikklokalet 
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sen - etter DRUM-DRUM.  

Lokalene er leid ut igjen som 

Kunstatelier til utadrettet 

virksomhet.  
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Øverst: Lasse Farstad. Øvre rekke: Sondre L.Refvik, Vemund N.Lørum, Vetle Rustad, 

Isak F.Wester, Jenny E.Tvilde, Mona Hornmoen.  Andre rekke: Bente Nordum, Sondre M. 

Håkonsen, Tiril N.Ørjevik, Matheus S.Rosenholm, Arne  Ingebretsen,  Victor Vea, Simen 

H.B.Størvold. Første rekke: Mads T.S.Halvorsen, Izabella Hagel, Sara A.Chreide, Thea 

Hesthag, Adrian J.Arntzen, Emil A.Woodhouse, Julie Kvålshagen. 

Vikingjordet barnehage, avdeling Vilje

I det nettbaserte leksikonet Wikipedia kan alle skrive inn artikler. I den engelske utgaven står en lang og interessant artikkel om Heggedal, som vi anbefaler. Adressen er: http://en.wikipedia.org/wiki/Heggedal
Her er noen utdrag:
Facts:        The center of Heggedal is well known by the citizens of Scandinavia for its good clean air, the river Skithegga and the local pub ( Rustad Meieri ). There is also a good restaurant known as Gunstig. You will fi nd a large library, containing all of the greatest literary works of the world. The ancient school known as Hovedgården is also used as a “loppemarked” during the cold autumn months................

The old factory was used as a prison during the second world war, and the building is the entrance to a large numbers of tunnels and catacombs produced by the germans. This location is a popular adventure spot, used by the young generation for adventurous and exciting explorations.................
CITYSCAPE
The oldest part of the town is on the north side of the bay of Gjellum. Here you fi nd the well known BLÅKJOSKEN , an old wooden house dating from the early 18th century, but still giving a medieval feeling. The Heggedal church is the oldest church of Heggedal, dating from around 1130. The two smaller churches , Rikets Sal and the Pinsemenigheten  are not medieval, but full of old spirit from the 1950`s , although modifi ed later.............
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Sætre Terrasse består av 10 leiligheter for mennesker med utviklingshemming. Det er en 
såkalt samlokalisert bolig. Det vil si at brukerne har hver sin leilighet, men de er knyttet 
sammen med 2 felles leiligheter og personalbase. Leilighetene er bygget rundt et koselig tun.
Sætre Terrasse ble bygget for snart 15 år siden, og fl ere av beboerne har bodd her omtrent 
hele tiden, så de er godt kjent i nærmiljøet

Ole Christian har hatt en innholds-
rik og variert idrettskarriere hittil. 
Det første som lyser mot oss i stua, 
er en hylle med fl ere medaljer enn 
vi kan telle. Ca 200 premier skal det 
være!

Deltar han ikke selv, så følger han i hvertfall ivrig med. Fotball er viktig, og Stabekk 
er ”Europas beste klubb”. Om vinteren går det i ishockey, og der er det Frisk Asker som 
fortjener betegnelsen ”Europas beste”. Syklet har han også gjort, og han har syklet sammen 
med selveste Knut Knudsen, men det er historie. 
Akkurat nå er det golf som gjelder. I løpet av høsten skal det grønne kortet erverves 
sammen med ”verdens beste kamerat”, Ole-Ivar, som praktisk nok bor i en av naboleilighe-
tene. Etter det, er vi velkommen til å overvære golf - konkurranser.

Som for alle andre, så er ikke livet bare moro og 
fritid. Det er også arbeid. Daleløkken er et tilrettelagt 
arbeidssenter, og ”verdens beste arbeidsplass”. Der 
jobber Ole Christian med ved. 
På Daleløkken kan man få kjøpt fl ere fl otte snekker-
produkter. Bord og stoler, krakker og kasser – og så 
ved, da selvsagt. Det er bare å ta kontakt.

I tillegg til alt annet, så har Ole Christian et sterkt politisk engasjement. Det er planer om en tur inn til stortinget og 
en prat med en håndfull stortingspolitikere. Psykisk helse er selvsagt en fanesak. Av konkrete emner, så ønsker han 
å påpeke urettferdigheten i at de som trenger en ledsager for å komme på ferie må betale denne av egen lomme. Det 
gjør at folk ikke har like muligheter til å komme seg bort, og er hinder for at alle kan få de gode ferieopplevelsene de 
trenger.

Ole Christian Skaaret var førstemann til å invitere Heggedalsposten på besøk. 
Han hadde mye på hjertet, og om vi lurte på hva vi skulle snakke om på forhånd, så forsvant 
den problemstillingen fort. Her var det bare å henge med i svingene.

Her bor vi!
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Sætre Terrasse består av 10 leiligheter for mennesker med utviklingshemming. Det er en 
såkalt samlokalisert bolig. Det vil si at brukerne har hver sin leilighet, men de er knyttet 
sammen med 2 felles leiligheter og personalbase. Leilighetene er bygget rundt et koselig tun.
Sætre Terrasse ble bygget for snart 15 år siden, og fl ere av beboerne har bodd her omtrent 
hele tiden, så de er godt kjent i nærmiljøet

I en av de andre leilighetene fi nner vi Ole-Ivar Martinsen, også et kjent fjes 
for mange i Heggedal.
Heggedalsposten blir midt i et Play Station spill ønsket velkommen inn i en 
leilighet med mange minner. I et stort glasskap står suvenirer fra fl ere reiser. 
Alt har en historie. ”Skal man ha Eiffeltårnet i stua, må man i det minste ha 
kjøpt det i Paris, ved foten av det ekte”. Selvsagt kunne vi ikke ha vært mer 
enig. 
Ole-Ivar har også mye å fortelle, og samtalen havner på merkelig vis raskt inn 
i norrøn mytologi. Fortellergleden er stor, og tiden raser. 

Et uttall vakre små utskjærte trerelieffer fanger oppmerksomheten, og jo da, Ole-Ivar er mannen 
bak. Nydelige små kunstverk, japanske hager og science-fi ction scener om hverandre. ”Det er bare 
noe jeg lager sånn i for eksempel lunchen” er den beskjedene kommentaren. Om han selger noen? 
Jo da, bare å velge. Prisen var det ikke noe å si på, den fi kk vi bestemme selv for anledningen.

Ute på tunet fant vi Marius Authen i solen. Marius har bodd på 
Sætre Terrasse i 10 år, og arbeider også på Daleløkken med ved og 
med snekring av bl.a. hagemøbler og strøkasser. Det nærmet seg 
sommerferie og en av planene var en langhelg til Sverige med bl.a. en 
Ole Ivars dansegalla. Kanskje også en tur inn til Oslo med omvisning 
på Slottet skulle bli mulig å få til?
Av aktiviteter sånn til hverdags, så pratet han varmt om Klubb 84, 
en fritidsklubb tilrettelagt for funksjonshemmede. Der er det åpent 2 
kvelder hver uke, og det arrangeres en rekke aktiviteter. Klubb 84 har 
hatt tilholdssted på Lenken, men skal i løpet av sommeren fl ytte til 
låven på Nordre Bondi gård.
Ellers, så er Marius glad i å gå turer, så da håper både han og vi i 
Heggedalsposten på en lang fi n ettersommer og høst med nydelig 
turvær.

Tone Wien
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Bli medlem
Send kr 150,- i dag

til konto; 0533.02.25086
Husk å skrive navn og 

adresse    

Medlemmer
Send din mailadresse

til: heggedal_vel@jahoo.no

Kun relevant info om 
Heggedal - ingen reklame. 

Gjellumstranda er rustet opp, og den er blitt langt bedre - men?
Asker kommune (AK) har gjort en utmerket jobb - ut fra det som ble avtalt - men det gjenstår noen 

viktige punkter som sikring av brådypet, få orden på parkeringen, rydding - og fugleskiten!

Hva er gjort?
Den farlige duken er fjernet (kunne være 
en dødsfelle for de små), de store spisse 
stenene ute i vannet er lagt til siden - og 
det er kjørt på mer enn 20 m3 ny sand.  
Det er Asker Drift som har gjort jobben.  
Og prisen for denne opprustningen ble 
på under kr 50.000, hvilket er langt min-
dre enn først anslått.  Pengene er belastet 
budsjettet til Heggedal sentrum
I tillegg har AK plassert et tørr-toalett 
og 3 søplekasser - og det ser ut som dette 
driftes bra.  MEN - HJELP OSS MED Å 
FJERNE SØPPEL - OGSÅ ANDRES. 

Hvordan har vi job-
bet til nå?

Heggedal Vel (HV) 
startet denne prosessen 
i fjor høst, etter at en av 
beboerne sendte oss i 
HV-styret, en redegjø-
relse om forholdene på 
Gjellumstranda.  Det ble 
fl ere åpne møter og fl ere 
utgaver av et notat med 
en spesifi sert ønskeliste.  
Det ble også fl ere runder 
med kommunen - både 
med saksbehandlere og i 
Heggedalsutvalget, (som 
nå er lagt ned).  Det var 
også skifte av saksbe-
handler, hvilket forsinket 
saken mye.  Men den 
saksbehandler vi nå har, 
(Thomas Westly), fi kk vi 
et utmerket samarbeide 
mrd, og han fi kk jobben 
utført både effektivt og 
rimelig.  Men vi måtte 
stå på for å få formann-
skapet til å behandle sa-
ken i tide - slik at jobben 
ble gjort for vi var alt for 
langt ut på sommeren.   

Hva gjenstår?
Det er et brådyp på den høyre side av 
stranda hvor det har vært 2 ulykker de 
senere årene, (se hva naboene forteller).  
Her må vi få opp et skilt som advarer, 
(ikke bare på norsk!).
Den andre utfordringen er parkeringen.  
På varme og solrike dager kan stranda 
oppleve 150-200 mennesker, og mange 
er avhengig av bil, (unger og utstyr).  Det 
er god parkering på barneskolen i som-
merferien, men vi mangler god skilting 
- og gode forhold for av- og pålessing 
ved snuplassen.

Hva sier de nærmeste naboene?
De er enige i at stranda har blitt klart 
bedre - mye fi n sand.  
Men en av naboene har 2 ganger opplevd 
at barn kunne drukne på brådypet.  
Den ene gangen var det en gutt på 12 
år med utenlansk opprinnelse, som var 
under vannet i mer enn 15 min.  Det var 
et under at han overlevde.  Den andre 
gangen var i begynnelsen av aug i år - og 
den ungen var 6-7 år (også av utenlansk 
opprinnelse).  Begge ungene ble reddet 
av den samme naboen.  Ellers oppleves 

Hvordan jobber vi videre?
Det foreligger et notat som konkret lister 
opp problemer - og forslag til løsnin-
ger.  Dette ajourfører vi - og dette vil bli 
brukt  i det videre arbeidet.  Enhver som 
er interessert kan få det tilsendt - og kom 
gjerne med kommentarer og alternative 
forslag.  Notatet ser også på andre, mu-
lige strender rundt Gjellumvannet. 

Tekst og foto: Stein D Berge

hærverk og provo-
serende oppførsel 
fra ungdommer.  
Dette er noe vi 
alle i Heggedal 
må gjøre noe med 
- det er ikke bare 
på Gjellumstranda 
dette skjer.  Her 
jobber mange nært 
med politiet - men 
det trengs mer 
innsats fra oss alle 
- men hva da? 

kjører du, så husk å parkere ved Barneskolen 
- og så gå det lille stykket ned til stranda.

Gjellumstranda ligger på østsiden av Gjellumvannet 
- ca 100 m nedenfor Heggedal barneskole.

Tørr-toalettet 
er på plass.  
Og det ser ut 
til å fungere. 
Prøv det - å gi 
HV tilbake-
melding.Alle inviteres 

til å besøke 
stranda - en fi n 
kveldstur! Men 

   Har du kommentarer, eller har du egne opplevelser på stranda, som du ønsker å dele, så send en mail til Stein; sdb@crust.no.
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En miljøvennlig gave til deg som turgåer: ny sti rundt Kistefossdammen.
Nyåpnet, fl ott tursti rundt Kistefossdammen på litt over 1/2 km.  Alle i Heggedal vil ha glede av denne na-
turskjønne stien.  Den er gruslagt, og den har en bredde på vel 1 meter.  Egner seg også for barnevogner. 

Den går fra Hovedgården ungdoms-
skole til Vikingjordet barnehage.  Vi 
starter ved ungdomsskolen:
Gå veien på nedsiden av skolen (forbi 
motorsenteret) - over en parkeringsplass 
- og til inngangen for ungdomsklubben).
Stien starter der betonghellene slutter.  
Den går langs skolebygningen - og bort 
til skogen.  Stien går i skråningen neden-
for idrettsplassen.  Etter vel 100 kommer 
du til et skille; en stomp av stien går ned 
på et platå ved vann-kanten, (fi nt medi-
tasjons- og fi skested).  Videre går stien 
et par 100 meter frem til en kjørevei.  
Denne veien går ned til Damhuset ved 
demningen (skal pusses opp!).  Og denne 
veistrekningen er en del av turveien 
rundt Kistefossdammen.

Du kommer til demningen - går over 
denne, (for en fl ott foss - du ser vann-

Hvor mye ser jeg av vannspeilet  
på min stivandring?

Når jeg går stien på vestsiden av Kiste-
fossdammen, (nedsiden av Ungdoms-
skolen og  idrettsplassen), så er det så 
tett med trær og busker at vannet nesten 
ikke synes.  Her trenges det en skikke-
lig dugnad, så vi får vekk det meste av 
vegitasjon, (vi kan la de fi neste trærne 
stå igjen).  Dette gjelder også i noen grad 
på østsiden av dammen. 

Dugnad for å åpne opp mot 
vannspeilet i Kistefossdammen. 

Hovedgården ungdomsskole arrangerte 
sammen med fl ere organisasjoner i Heg-
gedal en festival fredag 7. og lørdag 8. 
sept., hvor noe av vegetasjonen nedfor 
ungdomsskolen blir fjernet.  Men det 
trengs adskilling mer innsats.  Nå er det 
Heggedal Idrettslag (HIL) som har dug-
nadsansvaret for denne delen av stien.  
Det blir anledning for alle å bidra. 

Hvor fi nner jeg denne stien rundt Kistefossdammen?
strømmen rett under deg).  Så fortsetter 
den gruslagte stien fra demningen, og et 
stykke inn i skogen deler stien seg igjen.  
Til høyre kommer du til et nytt åpent 
område rett ved vannet.  Her kan det bli 
en rasteplass/grillplass/lekeplass.

Stien videre har noe stigning, og den 
ender i kanten av veien rett overfor Vi-
kingjordet barnehage.  Men du forsetter 
turen gjennom blokkene på Vikingjordet 
- og videre gjennom fabrikkområdet, og 
brua over elva til Heggedal sentrum. 

Bygging av stien!
Heggedal Idrettslag (HIL) og Hegge-
dal Vel, (HV) samarbeidet med Tomas 
Westly i Asker Kommune om planleg-
ging og bygging av stien.  HIL og HV 
gjorde en viss dugnadsinnsats, (få møtte 
på tross av bred annonsering), med 
trefelling før ferien, (HIL tok vestsiden 
og HV tok østsiden).  Tomas gjorde en 
meget god jobb - og han greide å få tak i 
dyktige folk, (Team Anleggsservice fra 
Bø i Telemark), fant gode løsninger og 
de leverte et anlegg vi er meget fornøyd 
med.  Stien koster pr idag under kr 
300.000 tusen - hvilket er beskjedent i 
forhold til det opprinnelige etimatet som 
var adskillig høyere.   Vi håper Tomas 
får forlenget sitt engasjement - AK har 
ikke råd til å miste en så dyktig mann 
(han er kun vikar).     

Åpning av stien!
Lene Conradi hadde den 
offi sielle åpningen av 
stien 14. aug. med føl-
gende tilstede: 
Lene Conradi (politiker 
og ordførerkandidat for 
høyre), Finn Tellsgård 
(Krf-politiker), Nina Gjel-
lum (AGV-poli-
tiker), Tor Arne Midtbø 
(sjefsarkitekt AK), Mor-
ten Torgersen (seniorråd-

Tekst og foto: Stein D Berge

giver AK), Tomas Westly og hans hund, 
(prosjektleder AK), Mona Pünter (rektor 
på Hovedgården ungdomsskole), Espen 
Tandberg, Terje martinsen (politiker i 
Røyken og lokalhistoriker), Terje Bø 
(leder av HIL) og Stein D Berge (leder 
av HV) - og journalist i Budstikka. 

Bildet er fra ”rasteplassen”
Fra venstre: Finn, Nina, Terje M, Mona, 
Lene, Terje B og Thomas.

Nina - og oss alle - er lydhøre når lokal-
historiker Terje M forteller, (han skriver 
Heggedals historie). Det er at hans 
hjerte er i Heggedal.  

Presentasjoen sponses av Team Anleggsservice, 
men de har ikke hatt noen styring med innholdet.

Nytt folkemøte onsdag 26. sept. 2007, kl 19.00 på Gjellum. 
¤  Heggedal Vel presenterer sitt forslag til brukerforumet for Heggedal sentrum.
¤   Deling av menighetssenteret - og ny felles Storstue for Heggedal.
¤   Mer om Heggedal sentrum i forbindelse med reguleringsplanen.
¤   Ungdomsskolen ønsker seg en ute-scene ved skolen.

Funderud, Midtbø og Tandberg stiller sammen med de fl este nøkkelpersoner 
i Heggedal   
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Dugnadstid!
 Det har nok skjedd mer utvendig på gården i de 
3 vårmånedene april til juni enn i de siste 8 årene. 
Og grunnen er enkel. Asker Kommune ga i mars 
stiftelsen frie tøyler til å bruke 1 mill.kr. i tillegg til 
de 250.000 som ble bevilget i 2006 til reparasjon og 
forbedring av byggene utvendig, samt uteanlegget.

 Takk til Asker kommune for pengene, takk til 
Tor Kristian Østeby som har greidd å overbevise 
kommunen om at noe måtte gjøres, takk til Svein I. 
Sivertsen som har hatt den daglige oppfølgingen og 
takk til alle som  har stått for den praktiske utfø-
ringen. Mange har vært involvert, 
profesjonelle håndverkere og frivil-
lige dugnadsgjenger, men først og 
fremst er det grunn til å takke Heg-
gedal Lions for en gedigen innsats.
 Det er nå investert ca.900.000 kr 
over 2 år. Men stiftelsen har ytter-
ligere ønsker: utvide plenområde 
sydover mot Kistefossen, reha-
bilitere stabburet og kanskje lage 
peisestue i 2.etasje i hovedbygnin-
gen. I øyeblikket skal vi ikke klage 
på økonomien, det står fortsatt igjen 
ca. 350.000 kr til fremtidige oppga-
ver.

 I et samarbeid mellom Riksantikvaren, arkitekt 
Egil Christiansen, kommunen og stiftelsen har 
følgende blitt utført: 
Hovedhuset har fått 2 strøk maling, uthuset er 
ombygget med svalgang og overbygg på sydsi-
den, nytt tak og takstein. Nå har alle de tre byg-
gene samme type takstein.
Sidebygget der Helselaget holder til har fått nye 
vannbord, vindskier, takrenner og 2 malingstrøk. 
Det er anlagt ny parkeringsplass (bak uthuset), 
større plenfl ate og det er ryddet og hugget trær på 
sydsiden av uthuset mot Kistefossen.

Odd Lars Vanberg
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HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER
  Programmet for høsten er enda 
ikke fastlagt, men bekjentgjøres 
samtidig med invitasjonen til kun-
stutstillingen i Oktober.
   Men så, hvem er det som pleier 
å leie Hovedgården ? Lokalene 
er ikke de billigste i Heggedal. 
De egner seg best for jubileer og 
arrangementer der prisen ikke 
er avgjørende, men hvor omgiv-

elsene, atmosfæren og service 
er bestemmende. Derfor blir det 
brylluper, fi rmafester, konfi r-
masjoner og årsjubileer. Daglig 
leder Svein I. Sivertsen sier at 
bare 20 % av de som leier er fra 
Heggedal, de fl este fra Asker og 
Bærum, men også Drammen og 
Oslo. Problemet for Hovedgården 
som utleiested deler de med de fl este andre utleielokaler, det er 

vanskelig å få besatt ukedagene. 
Heggedal Lions vil i høst gjøre et 
forsøk med Gourmet-middag på 
onsdager, så følg med!

Stiftelsen står for reparasjoner 
og vedlikehold og den daglige 
drift, for eksempel utleie til 
arrangementer. Venneforenin-
gen skjøtter alt innvendig og 
fi nansierer utstyr, møbler etc. 
ved inntekter fra medlemskon-
tingent og ulike tilstelninger.

Vi må berømme Heggedal 
Lions for gjennomføringen 
av  KULTURDAGENE lør-
dag 2.juni og søndag 3.juni i 
år. Det var over 40 salgs- og 
utstillingsboder og tradisjonell 
            Underholdning lørdag 
og gladjazz hele søndag. Vi 
tror publikum hadde det riktig 
trivelig i det fi ne vårværet.

Odd Lars Vanberg

21.mars fortalte Asker-paret 
Grethe og Sigurd Bolling om sin 
fottur i kongedømmet Mustang i 
Nepal.
18.april fi kk vi besøk av Torbjørn 
Yggeseth som fortalte om sin 
skikarriere som aktiv og admi-
nistrator.
8.mai kom ODEON Jazz Quartet 
til Hovedgården for 20. gang og 
spilte for fullt hus.

  Venneforeningen har 3 faste 
arrangementer i året: Jazzkaféen  i 
mai, kunstutstillingen i oktober og 
Lucia-festen i desember. I tillegg 
inviterer vi medlemmene og andre 
til foredragsaftener om våren og 
høsten.

Odeon Jazz Quartet feiret 20 års jubileum på Hovedgården, og Ruth 
Øverby ga og fi kk blomster som deres kontakt

Skolekorpset underholder i strålende vær.
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     Hvor er dette?
Konkurranse med premier.
Vi prøver med 10 nye dører.

Det er kommet inn 4 svar (alle får premie - denne gang), fra Jan Hauge, 
Elisabeth Andersen, Mona Hornmoen og Kari Orderud (2. gang), på bildene 
av de 10 dørene i HP nr 3 (se www.heggedalsposten.no).  Her kommer 10 nye 
bilder av dører i Heggedal, (litt vanskeligere enn sist - spør også de yngre).  
Send inn forslag til svar til stein.berge@c2i.net.  I tillegg til Ice-Crust produk-
ter (som også har året rundt anvendelser), spør vi om det er noen butikker 
eller fi rmaer som kan gi HP gavekort som premier? 

 HP  4-2007 -  Bilde nr 6

 HP  4-2007 -  Bilde nr 1  HP  4-2007 -  Bilde nr 2  HP  4-2007 -  Bilde nr 3

 HP  4-2007 -  Bilde nr 7  HP  4-2007 -  Bilde nr 8

 HP  4-2007 -  Bilde nr 5 HP  342007 -  Bilde nr 4

 HP  4-2007 -  Bilde nr 10 HP  4-2007 -  Bilde nr 9

Svar på de 3 tidligere konkurransene - se www.heggedalsposten.no
  Heggedalsposten nr 1 - 12 steder
Bilde 1:   Toppen av demningen i Kistefossdammen
Bilde 2:   Pipa på murbygget nedenfor Fabrikken.
Bilde 3:   Heggedal barneskole sett fra Røykenveien.
Bilde 4:   Fossefallet i Kistefossdammen - sett ovenfra.
Bilde 5   Heggedal sentrum sett fra Heggedalsbakken
Bilde 6:   Heggedalsveien krysser jernbanen.
Bilde 7:   Litt av Kværnahaugen - sett mot Ruststad meieri.
Bilde 8:   ”Danmark”, en liten øy øverst i Kistefossdammen
Bilde 9:   ”Trongkleiv overfor Gl. Heggedalsveien nr 37.
Bilde 10:   Stien krysser Gl. Heggedalsveien ved nr 40
Bilde 11:   Gjellum - sydsiden av det gamle Gjellum.
Bilde 12:   Nedsiden av Fridheim barnehage, nytt veisystem

    Heggedalsposten nr 2 - 8 skilt
Bilde 1:  Skilt langs Vollenveien - før nr 180 (preste-
               boligen i Heggedal.
Bilde 2:  Skilt langs Heggedalsvein - før svingen overfor
               Heggedal stasjon.
Bilde 3:  Skilt langs Røykenveien før blåkjosken.
Bilde 4:  Skilt langs Vollenveien - før krysset ved SHELL.
Bilde 5   Skilt i krysset ved SHELL.
Bilde 6:  Skilt langs Røykenveien ved Gjellumsentere.
Bilde 7:  Skilt langs Røykenveien rett før Grønnliveien.
Bilde 8:  Skilt langs Røykenveien - etter passering av
               SHELL, opp bakken ved siden av 4-manns-
               boligene ved Gjellum-senteret. 

Heggedalsposten nr 3 - 10 dører
Bilde 1:  Hovedinngangen på Hovedgården u-skole.
Bilde 2:  Hovedinngangen på Heggedals barneskole.
Bilde 3:  Inngangen for REAL bil ved SHELL.
Bilde 4:  Inngangen til SHELL-butikken - SHELL-
               stasjonen.
Bilde 5   Inngangen til ICA-butikken - Gjellum.
Bilde 6:   ”Blåkjosken” - krysset Røykenv. - Heggedalsb.
Bilde 7:  Tidligere DRUM-DRUM i Heggedals eldste hus.
Bilde 8:   Pizza-butikk i Kværnahuset (Heggedalsbk. 3)
Bilde 9:   Heggedal Elektro i Kværnahuset.
Bilde 10:  Inngangen til KIWI-butikken (Heggedals-
                 senteret.).  Nå eiet av Tandberg Eiendom.

LOPPEMARKED
I Heggedalshallen 

Lørdag 13/10 kl. 10-16 og Søndag 14/10 kl. 12-15

Auksjon lørdag kl 11 og 13 og søndag kl 13
Kafeteria

Velkommen til en hyggelig handel!
Heggedal og Blakstad skolekorps

loppetelefon 936 97 763

Lopper tas også i mot direkte på loppemarkedet 

Fyller du 30, 40, 50, 60....- eller du 
ønsker en venners fest?

Ring og bestill hos Mona på tlf. 
66787898. mobil 90028145.
Hun gir deg et godt tilbud.
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Dato / tid Arrangement Arrangør Sted
Fre 14.sept. kl. 19.30 Konsert med ”Onkel Tuka” - gospel, bluegrass og 

country
Heggedal Menighet Heggedal kirke

Søn 16.sept kl. 11.00 Country-messe med ”Little Country Church Band, og 
countrydronning Synnøve Aanensen

Heggedal Menighet Heggedal kirke

Søn 30.sept kl. 12.00 Offi siell åpning av tur-stien langs Kistefossdammen Heggedal Idrettslag Hovedgården 
Ungdomsskole

Man 1.oktober kl.12.00 ELDRES DAG. Underholdning ved viseduoen ”Par i 
hjerter”. 

Heggedal Seniorsenter Heggedal Seniorsenter

Ons 10.okt kl. 11.00-12.00 Birgit Gjernes forteller om ”Den Alf Prøysen jeg kjente” Heggedal Seniorsenter Heggedal Seniorsenter

Lør 13.okt kl. 10.00-16.00 
Søn 14.okt kl. 12.00-15.00 

Loppemarked i Heggedal Idrettshall. Auksjon lørdag kl. 
11.00 og søndag kl. 13.00

Heggedal og Blakstad 
skolekorps

Heggedal Idrettshall

Lør 13.okt kl. 14.00 ”De ville svaner”. Marionetteforestilling basert på et 
russisk eventyr.   Billetter kr. 30,- selges på biblioteket 
eller på tlf. 66 79 77 81

Heggedal Bibliotek Heggedal Bibliotek

Søn 14.okt kl. 11.00 Turmarsj til Blåfjellhytta Heggedal Idrettslag Oppmøte ved Hoved-
gården Ungdomsskole

Lør 20.okt. Årets Supporterfest Heggedal Idrettslag Gjellum

Lør 27. og søn. 28.oktober Kunstutstilling på Heggedal Hovedgård Heggedal Hovedgårds 
venner

Heggedal Hovedgård

Ons 31.okt kl. 11.00-12.00 ”En snartur bak murene” - foredrag om fengselsvese-
net ved Rolf B.Wegner

Heggedal Seniorsenter Heggedal Seniorsenter

Ons 7.nov kl. 11.00-12.00 ”Sparing, aksjer og investering” - foredrag ved Albrecht 
Eika 

Heggedal Seniorsenter Heggedal Seniorsenter

Lokale arrangementer i perioden 14.september - 10.november 2007

Dag Henning Sæther

Savner du ditt arrangement i kalenderen?
Meld inn alle typer av arrangementer til d-hen-sa@online.no, el. tlf. 66 79 71 04. 

Kalenderen ligger også på Heggedals-postens hjemmesider: www.heggedalsposten.no. 
Endringer som meldes inn, blir fortløpende lagt ut på hjemme-sidene.

Eventyrstund på Heggedal Bibliotek hver tirsdag kl. 10.30 for barn fra 3 år.

Alle kulturinteresserte lag, foreninger, en-
keltpersoner og skoler inviteres til å delta 
i den lokale kulturuka i Heggedal, som vil 
foregå fra fredag 2.november til søndag 
11.november. Programmet blir fortløpende 
lagt ut på Heggedalspostens hjemme-
sider. Samlet program vil bli presentert 
i Heggedalsposten nr.5-2007, som blir 
distribuert 30.-31.oktober.
Invitasjon til planleggingsmøte kommer.

Fra Gjellumfestivalen 
lørdag 12.mai

Kulturuke i Heggedal
2.-11.november
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ADVARSEL!
STERKT VANEDANNENDE

Slemmestadvn. 428-440 åpent tirsdag-søndag. Kafé Oscar åpen 7 dager i uken, tlf 66 77 19 10.

32  Annonse Vollen Handelssted.i1   1 30.08.2007   23:00:44


	1 Forside-4-2007 - rev.pdf
	10-11 Asker kommune.pdf
	12- 13 Heggedal Menighet.pdf
	14-15 Sigernes og Trialklubben.pdf
	16-19 Hallenskog.pdf
	20-21Samferdsel og Seniorsenteret - rev.pdf
	22-23 Baker Larsen og Smånytt.pdf
	24-25 Sætre Terrasse.pdf
	2-5 Leder og idrettslaget.pdf
	26-27 Heggedal Vel rev.pdf
	28-29 Heggedal Hovedgård stiftelsen og venner.pdf
	30-31 Konkurranse og arrangementskalender.pdf
	32  Annonse Vollen Handelssted-rev.pdf
	6-7 Ute-scene og Blandakoret og Fridrettsklubben.pdf
	8-9 Per Hvesser og Helselaget - rev.pdf
	6-9.pdf
	1 Forside-4-2007 - rev.pdf
	10-11 Asker kommune.pdf
	12- 13 Heggedal Menighet.pdf
	14-15 Sigernes og Trialklubben.pdf
	16-19 Hallenskog.pdf
	20-21Samferdsel og Seniorsenteret - rev.pdf
	22-23 Baker Larsen og Smånytt.pdf
	24-25 Sætre Terrasse.pdf
	2-5 Leder og idrettslaget.pdf
	26-27 Heggedal Vel rev.pdf
	28-29 Heggedal Hovedgård stiftelsen og venner.pdf
	30-31 Konkurranse og arrangementskalender.pdf
	32  Annonse Vollen Handelssted-rev.pdf
	6-7 Ute-scene og Blandakoret og Fridrettsklubben.pdf
	8-9 Per Hvesser og Helselaget - rev.pdf




