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I siste nummer av Heggedalsposten 
nevner Terje Martinsen det gode 
miljøet i Heggedal og Stein Berge 
skriver om Sætre Beboerforening 
som er et eksempel på nettopp det-
te. 
 Det burde ikke være noe 
i veien for å få til liknende aktivi-
teter i sentrum. Jeg har alltid vært 
av den mening at det 30 mål store 
”Transformator-området” som eies 
av Asker Kommune måtte kunne 
utnyttes bedre enn å la det vokse 
igjen av unyttige trær og ugress.
 Det er snart 15 år siden 
H.I.L. foreslo for Asker Kommune 
at det ville være et fi nt sted å an-
legge et nærmiljøanlegg for barn 
og unge. H.I.L. presenterte et fullt 
ferdig prosjekt med detaljerte teg-
ninger av anleggene, men den gang 
ei. Asker Kommune har dessverre 
prioritert andre oppgaver. Nå som 
Heggedal for alvor er satt på kartet, 
er det kanskje på tide å tenke på noe 
annet enn blokkhus i sentrum.
 Flere steder i Norge har 
lokale foreninger som idrettslag, 
velforeninger, skoler og andre i 

samarbeid med kultur-, helse- og 
sosialetat i de respektive kommuner 
satset på nærmiljøanlegg for barn.
 Nå som vi har fått et ”Bru-
kerforum” i bygda, synes jeg at det 
burde engasjere seg i nettopp et 
slikt anlegg. Utbyggingen av sen-
trum vil de kapitalistiske krefter ta 
seg av, men et sted der barna kan 
boltre seg med ulike fysiske aktivi-
teter, det ser det ut til at de frivillige 
må drive fram.
 For dere som ikke er ori-
entert om hva et nærmiljøanlegg 
består av, kan nevnes ball-løkker, 
skibakker, akebakker, lysløype, 
løype med trimapparater, skileik 
med mindre trekk, rullebrettrampe 
etc. Kulturdepartementet og Nor-
ges idrettsforbund sier nå at vi i 
større grad enn tidligere må prio-
ritere nærmiljøanleggene i forbin-
delse med idrettsanleggsutbygging 
i kommunene. 
 Hva må til for at utbyggin-
gen i Heggedal tar hensyn til dette?
 Og hva kan vi gjøre for at 
saksbearbeiderne i kommunen vår 
innser nødvendigheten av slike ak-
tivitetsplasser?

OLV
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nærmiljøkonferanse 

lørdag 27. sept. 
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Dag Henning Sæther
d-hen-sa@online.no
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Fisås - Heggedals Las Vegas
Stedet der høyt pokerspill kunne loppe deg for penger, klær og eiendom... Men som også 
kunne gjøre deg formuende for en kveld eller to! Tekst og foto: Odd Lars Vanberg

Går du stien rett 
opp fra jernbane-
bommen, krysser 
Heggedalsveien og 
klatrer opp fjellsi-
den ved Eben-Eser 
kommer du til Fisås. 
På toppen er det et 
fl att parti hvorfra det 
er fi n-fi n utsikt over 
bygda og Oslofjorden. 
Toppenkan du også 
nå fra Gamle Heg-
gedalsvei eller fra 
Sætre-området.

Gamle steinhogger 
Nils Janson var også 
på Fisås på leiting et-
ter drivverdig granitt-
stein, men han fant 
ikke noe passende og 
etterlot seg bare et par 
prøvesprengninger. 
Lite ante han at det 
lille bruddet ga opp-
hav til Heggedaqls 
største spillebord!

En av de største 
steinene var det 
perfekte pokerbord 
med naturlige groper 
for pengene. Steiner 
omkring tjente som 
sitteplasser for spil-
lere og bakspillere. 
Stedet lå nokså skjult 
for inntrengere, som 
koner og barn som 
ventet på fars løn-
ningspose.

Her oppe møtte 
Heggedals lidenska-
pelige pokerspillere 
hverandre i som-
merhalvåret til lange 
spillekvelder. Jeg vet 
ikke om spillerne 
så på kortleiken på 
samme måte som 
André Bjerke, men 
også han var fascinert 
av kortene:

Det var en gang en edel kløverknekt,
og meget fornem var han, skjønt hans slekt
for hjerter, spar og ruter sto i skyggen.
Han bodde i en liten kortstokk-stat,
som var av prima lerret-fabrikat,
og kårdemerke hadde han på ryggen.

Men knekten ble, tross all sin poesi,
behandlet som en simpel kløver ti.
”Nei vet De hva! Man kan da ikke gifte
seg med en knekt!” lød svaret. ”Tenk: En knekt,
som er så vidt et billedkort! Så frekt!”
Hun målte ham hofferdig bak sin vifte.

Men neste gang de møttes, vant vår knekt
tilbake all sin tapte selvrespekt,
for da var kløver trumf  i bridge! O, smerter
som lindres i et salig øyeblikk:
Nu ble jo hjerterdame knektens stikk, 
da Syd i bakhånd satt renons i hjerter.

Ti urettferdig var jo verden hvis
det ikke gikk en såkalt Nemesis
igjennom livets bridge og livets poker.
Og derfor ble da også enden god,
for nu er damen spak som kløver to,
mens knekten triumferer som en joker!

Særlig var lørdags- og fredagskveldene populære. 
Da var lønningen i havn. Et raskt besøk i en for-
retning for å bunkre opp og så opp fjellsiden til 
spillebordet. Var det for mange spillere, måtte du 
fi nne plass som bakmann til en var blakk.

Det gikk vel ikke alltid ærlig for seg, men 
poker er nå engang et spill som gir det smarte et 
fortrinn. En god bakspiller med skjevt blikk til 
sidemannen var til god hjelp. Avtalte blikk og 
bevegelser var nyttig ved vanskelige valg. 

Knut var nokså ny i spillet og spurte om 
han kunne bruke esset som ener. Ja, sa de 
andre. Da skal jeg ikke kjøpe kort, sa Knut. 
Resultatet var at de andre kastet seg. Knut 
hovet inn potten uten noen ting!

Norsk-amerikaneren Jens hadde lært seg 
amerikansk poker og ville introdusere den 
på Fisås. Spillet gir deg fl ere muligheter 
for gode kort fordi du kan samspille med 
åpne og lukkede kort på bordet. Jens kjente 
mulighetene bedre enn heggedølene. Han 
loppet alle for det de hadde. En ga seg ikke 
og satset klærne han gikk og sto i. Det gikk 
ikke bra. Han måtte fi nne seg i å gå hjem 
i bare underbuksa. Dette var selvfølgelig 
lite populært hjemme. Som straff lagde 
kona hans nistepakke med pappskiver som 
pålegg!

Det hendte også at det ble spilt høyt. His-
torien sier at ved noen anledninger skiftet 
jordstykker og hytter eiere. 

Og steinen det ble spilt på står der enda 
og kunne nok fortelle litt av hvert: 

Du hvisket så meget til felles glede
kortet der oppe og stenen der nede.

Og aldri kan stenen og kortet forenes
stenen kan ikke spille og kortet ikke stenes.

Men likevel har du en gave å gi meg
sa stenen til kortet. Forsvinn aldri fra meg.

Og har du en gave sang kortet av sommer
tilbake til stenen. Ligg fast når jeg kommer.

Et par ble de aldri; men verden forsøtes
av vennskap når stenen og kortet møtes.

Det siste pokerspillet på Fisås, 18. juni 2003.

postenpostenpostenHeggedals 3
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Et bosnisk fl yktninge-ektepar bodde i Heggedal i 5 år.  De har omsider     ”reist seg” igjen, og fått bygget opp sitt hjem på ny - i Stolac i Bosnia.  

postenpostenpostenHeggedals

Laila og Mirza bodde i sidebygningen hos oss; 
Randi og Stein Berge (på ”gamle sentralen”) - fra 
1994 til 1999.  De fl yttet så til Asker, og snart et-
ter til sin datter i Sverige. I 2003 startet de gjen-
oppbyggingen av sin tidligere fl otte, men ødelagte 
eiendom hjemme i Stolac.  Fra huset sto ferdig i 
2004 har de hvert år invitert sine tidligere husver-
ter for å besøke dem i sitt nye hjem.  For et 1/2 år 
siden bestemte vi oss: nå er det på tide å reise.  I 
midten av mai reiste vi med billig, Norwegian fl y 
til Dobrovnik - og videre med rimelig leiebil til 
Stolac i Bosnia, og vi angrer ikke at vi dro!  Det 
er Stein som skriver denne teksten. 

Laila og Mirza Prendl fotografert i sin hjemby Stolac i Bos-
nia, som er 3-4 mil øst for Mostar, ca 5 mil fra den Kroatiske 
kysten og omtrent 10 mil fra den berømte byen Dobrovnik.  

Over ser du Laila og Mirza sitt nye hus på 80 m2 grunnfl ate i 
2 fulle etasjer - altså 160 m2 bofl ate.  Huset har god standard, 
med et harmonisk ytre - en fi n romdeling, og bl. a. med et 
smakfullt bad i 2. etasje.  Huset kostet 10-15 % av et tilsva-
rende hus i Asker.  Noe av den erstatning de fi kk fra myndig-
hetne, sammen med oppsparte, og noe lånte midler - greide de 
å få reist huset.  De fl este nybygde eller restaurerte husene i 
området har tilsvarende eller høyere standard, (studer spesielt 
huset på neste side - med de 13 pipene!).

Deres tidligere hus og eiendom var langt større og fl ottere, 
men de er veldig godt fornøyd etter å levd som fl ykninger i 
mer enn 10 år.  Men mulighetene for næringsvirksomhet og 
arbeidsinntekt er enda svært beskjedne i Bosnia. Landet er 
under utvikling, men det går sakte fremover.  De og fl ere vi 
møtte ønsker å legge krigen bak seg - for å konsentrere seg 
om fremtiden.  Men glemme - det er ikke mulig!    

Vi er alle blitt minnet om 
krigen på Balkan og i Bosnia, 
etter at den beryktede Serber-
lederen; Radovan Karadsic, 
ble arrestert i Beograd.  Som 
kjent hadde han også ansvaret 
for den grusomme beleir-
ingen av hovedstaden i 
Bosnia; Sarajovo.  

Når vi kom til Kroatia 
var det få spor etter krigen 
(nesten alt er reparert), men 
straks vi kom inn i Bosnia 
var sporene mye tydeligere.  
Her hadde gjenoppbyggingen 
kommet mye kortere.

Vi var usikre på hva som 
ville møte oss på hjemstedet 
til Laila og Mirza.  Men vi 
ble svært overrasket, både 
over den fantastiske dalen 
de bodde i - og ikke minst 
huset og eiendommen de 
hadde bygd opp igjen.  Deres 
inntekter er små - og derfor er 
det ekstra imponerende å se 
resultatet.  Og ikke minst den 
stolthet og glede de viste oss 
- både over huset, men også 
at vi tok oss tid til å besøke 
dem.  Og det siste angret vi 
ikke på - etter 4 fl otte dager 
sammen med dem.   

Noe om fl yktningene fra krigen på Balkan i 1992-
1995 - og de som kom til mottaket på Dikemark.

Det kom nærmere 10.000 fl yktninger til Norge - spesielt 
fra Bosnia - de fl este i 1992-93.  De fl este kom først til en 
transitt-leir - og så videre til et mer permanat sted.  Flere 
100 av disse fl yktningene ble innstallert på Dikemark - 
våren og sommeren 1993, (i et tidligere stort hybelhus som 
lå/ligger syd-vest for elva - øverst i området), .  Hyblene var 
små (20-40 m2), nedslitte og av tidligere standard.

For Laila og Mirza var det en brutal overgang fra deres bo-
lig i Bosnia, (i dag vet vi mer om hvordan de bodde i Bos-
nia), som det var for de fl este, andre fl yktningene.  Bo-tiden 
på Dikemark kunne være opp til et år - før de fi kk tildelt en 
kommune, som ga dem en fast bolig med normal standard.   

Jeg har prøvet å sette meg inn i hvordan en slik fl ykning-
tilværelse er, men jeg har gitt opp.  Det jeg har forstått er 
at det er meget ydmykende - både å få alt du trenger, og så 
være totalt avhengige av fremmende folk og myndigheter.
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Et bosnisk fl yktninge-ektepar bodde i Heggedal i 5 år.  De har omsider     ”reist seg” igjen, og fått bygget opp sitt hjem på ny - i Stolac i Bosnia.  

Til høyre ser du den fi ne og frukt-
bare dalen hvor Laila og Mirza 
bor. Dalen er det mest attraktive 
området i Stolac, hvor sentrum lig-
ger nederst i dalen, og resten av be-
byggelsen (bak til høyre) ligger på 
en tørr, åpen slette. Stolac har som 
Heggedal - ca 5.000 innbyggere.  

Bildet over viser et stort, nybygd 
hus i tradisjonell stil - bygget på en 
ruin etter krigen. Til høyre på bildet 
ser du forsatt ruiner etter krigen 
på 1990-tallet. Huset ligger øverst i 
dalen - og eieren er en vinninde av 
Laila.  Legg merke til alle pipene 
- ialt 13 med ulik størrelse.  Taket 
er også laget av uregelmessige og 
tykke steinheller - uhyre sjarme-
rende - og fasinerende.

Bildet til venstre 
viser at Islam  fort-
satt er nerværende 
i dette fl er-reigiøse 
samfunnet. Midt på 
bildet ser du en mi-
naret (bønnetårn).  

Bildene over og under, viser ulike partier av den fl otte 
og attraktive elven, hvor det også fi nnes bra med ør-
ret. Jordlappene med bær, frukt og grønnsaker ligger 
tett i tett langs hele elven. Elven - med sitt klare vann 
- er avgjørende for at denne dalen er så fruktbar og 
innbydende.

De hadde lagt opp et program på 4 
dager, hvor vi besøkte Mostar (med den 
berømte, gjenoppbygde broen fra 1500-
tallet), Medjugorje (det hellige stedet for 
katolikker), Blagai (stor elv som kommer 
rett ut fra fjellet) og Sarajevo (hos en 
søster av Mirza som hadde bodd midt i 
bomberegnet under hele krigen!!!).

Vi brukte også en del tid til å utforske 
dette stedet de bodde på - denne fan-
tastiske dalen, som må egne seg til en 
annerledes ferie, for oss som prioriterer 
fl ott natur og gjestfrie mennesker, (se 
bilder og tekst under).

De 4 siste dagene av vår ferie i mai 
i år, gikk til Dubrovnik - helt syd på 
Kroatia-kysten.  Der tilbrakte vi noen 
nydelige dager på en øy noen km syd for 
den fl otte middelalder-byen (kalles også 
lille Venezia).  Øya heter Kolocep - og 
den er noe av det mest sjarmerende og 
fruktbare øya vi har vært på - med kun 
et hotell - ved en stor sandstrand.

Randi og jeg tok en oppsumering av 
ferien; 4 dager i Bosnia og 4 dager på 
en mer tradisjonell sydenferie.  Men vår 
konklusjon er; natur er fl ott, ferie er fi nt, 
men det er menneskene som teller mest!

Flere av oss stiller spørs-
målet; hvilken betydning 
hadde oppholdet i Norge?
Laila sier: Bosnia er mitt hjem-
land, Norge er mitt ferdreland nr 2 
- og deretter kommer Sverige.
Laila og Mirza har norsk statsbor-
gerskap, de bor fortsatt i Sverige 
om vinteren - og i sommer-halv-
året bor de i Bosnia.

Alternativet for Laila og Mirza 
var å bo i Sarajevo - hos slekt-
ninger i overfylte leiligheter, med 
fare for eget liv.  Vi skal være klar 
over at i den 3 år lange krigen 
ble i størrelsesorden 10.000 sivile 
drept av kuler fra snikskyttere og 
granater fra tanks. Og 1000-er 
av leiligheter ble sprengt i fi ller 
- spesielt på Bosnisk side.

Ønsker du en tur til dette 
området - kontakt Stein; 
stein.berge@c2i.net
En ide som slo ned i meg under 
besøket hos Laila og Mirza, var 
at dette kan være et godt sted å 
feriere - gjerne for folk fra Hegge-
dal.  Laila og Mirza mente at dette 
kunne la seg gjøre, ved at folk i 
dalen kunne tilby ”Bed & Break-
feast”.  Det fi nnes ikke noe hotell 
- og turismen er konsentrert langs 
Kroatia-kysten - og i Mostar, 
Sarajevo og andre kjente steder i 
Kroatia og Bosnia. 

Dere som ikke kjenner folk fra 
dette området skal vite at det er 
svært små, kulturelle forskjeller 
på en bosnisk muslim, en kroat 
(katolsk) eller en serber (orto-
doks).  De store forskjellene går på 
holdningene til krigen/konklikten.
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HIL INFORMERER
Høsten er over oss og den nye 
kunstgressbanen på Gjellum begynner å 
ta form. Vi gleder oss.
 Som det ble bestemt på 
ekstraordinært årsmøte i fotballgruppa, 
blir det ikke opplegg for undervarme på 
den nye banen. For å kunne holde banen 
åpen om vinteren, trenger vi penger til 
kalddrift. 
 Et av tiltakene for å sikre 
vinterdrift er salg av ”andelsbevis”, der 
man kan ”kjøpe” en kvadratmeter av den 
nye kunstgressbanen.
 For kr 100 kroner vil du få et 
”andelsbevis”, og et mini-cruise med 
Stena Line for 4 personer.
Mini-cruiset har en verdi på 1500 kroner. 
Kjøper du ”andelsbevis” for 500 kroner, 
kan 20 personer dra på tur – verdi 7500 
kroner. Danmarksbilletten er utformet 
i Heggedals-fargene, med Heggedals-

logoen og med bilde av noen av våre 
spillere født i 1998.
 ”Andelsbevisene” kan du få 
kjøpt av alle fotballspillere i Heggedal og 
på følgende utsalgsteder: Shell Heggedal, 
Ica Nær Heggedal, Kiwi Heggedal, 
Nelly`s Heggedal Stasjon, Hårstylisten 
på Gjellum, Pikene ved broen, Heggedal 
Seniorsenter, Rustad Meieri og Gullsmed 
Lars Hellman Asker.
 Salgsperioden vil være fra 
slutten av august og ut september. Her har 
alle en unik mulighet til å støtte opp om 
lokalidretten, i tillegg til at man faktisk får 
et båtcruise for fi re personer. Gå gjerne 
inn på hjemmesiden til fotballgruppa for 
mer info: www.hilfotball.no. 
 Da er det bare å glede seg til 
ferdigstillelse av kunstgressbanen som 
alle i Heggedal kan bli ”medeiere” i.

Gaute Kvarme

Salg av ”Andelsbevis” i kunstgressbanen på Gjellum

Andelsbevis*

Kunstgresset på Gjellum

Dette er et bevis på at jeg har bidratt til at Heggedal 
Fotball kan drifte det nye kunstgresset på Gjellum. 

Koordinatene på min m2 er:

Sign. Tom Hermansen
Leder HIL fotball

Sign. eier

* Dette er ikke et juridisk bindende dokument – men en del av en markedsaktivitet som skal sørge for kalddrift av kunstgresset på Gjellum.

Heggedal idrettslag informerer
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og utenfor banen. Vi har allerede fått 
invitasjon til neste års turnering. Prestrud 
skole vil også da stå til vår disposisjon.
 Det er veldig bra å kunne bo 
samlet i så trivelige omgivelser. Takk 
til alle spillere og foreldre som gjorde 
turneringen til en vellykket happening!

Dana Cup 
Deltakelsen i årets Dana cup kan vel 
sies å ha vært et høydepunkt for jentene 
i 13- og 14-årsklassen, samt guttene 
i 13-årsklassen fra Heggedal fotball. 
Dana cup foregikk i Hjørring i Danmark 
i perioden 21.-26. juli, og samlet i år 
25.000 deltakere fra 45 nasjoner.
 En stor gjeng med spillere, 
trenere, lagledere, foreldre og søsken 
fra alle lagene satte kurs mot Danmark 
21. juli. Målet med Dana Cup er tosidig. 
En sportslig deltakelse samt en sosial 
del mellom spillerne og lagene. Jenter 
94 og gutter 95 spilte 11-er, mens jenter 
95 spilte 7-er- fotball. I utgangspunktet 
er 13-års jentene også et 11-er lag, men 
hadde ikke mange nok spillere med.
 Alle lagene hadde både norske 
og utenlandske lag som motstandere i 
sine puljer. I de innledende runder endte 
det både med både tap og seier, som 
ledet til B-sluttspill, der alle utrolig nok 
klarte å spille seg frem til kvartfi nale. 
 Det kan nevnes at i i puljen hvor 
jenter 95 spilte, møtte vi lag som senere 
vant både A- og B-sluttspillet, samt et 
lag som gikk videre til semifi nalen og 
fi kk sølv. 
 Jenter 94 spilte i innledende 
runde mot det laget som senere vant 

A-sluttspillet. Dette laget tapte de 
kun 1-0 for. Det er viktig å nevne at 
jenter 94 vant en av sine kamper på 
straffesparkkonkurranse, som ble en 
triller av de helt store. Riktignok var 
jentene slitne etter denne kampen, men 
det så ut som sidelinjen av foreldre, 
trenere og lagledere også hadde spilt 
denne kampen. Innlevelsen var stor. 
 Gutter 95 hadde en litt trang 
start, men så gikk det bedre og bedre, 
suveren åttendelsfi nale og kanskje aller 
best i kvartfi nalen der vi ble slått ut av 
Fram Larvik to minutter før slutt. Fram 
Larvik som vant fi nalen i B-sluttspillet, så 
det kunne fort vært Heggedal som hadde 
blitt DanaCup B-sluttspillmestere! 
 Det ble generelt spilt mye fl ott 
fotball. Både i lagene som helhet og 
enkeltprestasjoner. Det var tydelig at 
lagene hadde trent godt på forhånd, og 
at her var det spillere med ambisjoner. 
Dette var ikke bare en ferietur – her 
skulle det vinnes!
 Den sosiale biten var også 
veldig bra, spillerne bodde på Højene 
skole i Hjørring og ble fort kjent med 
andre spennende lag (mange nye 
mailadresser og mobilnummer), så dette 
frister nok til gjentagelse. 
 Det var på forhånd gjort et godt 
stykke arbeid hjemmefra før Dana Cup, 
både med planlegging av reise og hva 
som skulle skje under oppholdet, samt 
vaktplaner hvor foreldrene stilte opp og 
tok sin tørn. I etterkant kan det trygt sies 
at Dana Cup har vært svært vellykket 
både sportslig og sosialt. 

Tom Hermansen

I Heggedal Fotball har både de eldre og 
yngre spillerne fått prøve seg på cuper i 
sommer. De yngste lagene dro til Hamar, 
mens de eldste dro til Danmark. I begge 
cupene var det veldig mye å glede seg 
over spillemessig. For Heggedal er 
det spesi-elt morsomt å se den store 
oppslutningen blant foreldrene. Selv 
om det er langt å reise og midt i ferien, 
prioriteres deltagelsen på cup. Heggedal 
blir veldig synlig på en positiv måte 
med mange spillere og supportere. 
Glimrende!

Maxiturneringen
Alle 5-er og 7-erlag i Heggedal var 
invitert med til årets Maxiturnering på 
Hamar 8-10 august.
 Vi stilte med totalt åtte lag 
fordelt på de forskjellige årsklasser. 
Spillere født i 1996 eller senere var 
med. Kampene startet lørdag morgen, 
og hvert lag fi kk spille totalt fem 
kamper i løpet av helgen. Innsatsen fra 
våre spillere var upåklagelig, selv etter 
en lang sommer-ferie. Alle kampene ble 
spilt på gressbanene ved Ankerskogen. 
Fotball-anlegget ved Ankerskogen var 
meget bra, og værgudene var stort sett 
på vår side.
 De fl este av spillerne og en del 
foreldre var innkvartert på Prestrud skole, 
cirka tre kilometer unna Ankerskogen. 
Her ble det arrangert felles grillkveld 
lørdag kveld.
 Mange sultne barn og voksne 
koste seg i strålende sol. Det er på sin 
plass å berømme spillerne i Heggedal 
for eksemplarisk oppførsel både på 

Heggedal Fotball 
på cupeventyr

Jenter 95 Jenter 94 Gutter 95
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Kontaktinfo
Leder:   Terje Bøe  900 30 914 terje-boe@c2i.net
Fotball:  Tom Hermansen  906 89 754 tom_hermansen@hotmail.com
Langrenn:  Eva-Lill Kvisle 918 77 043 evalill.kvisle@hotmail.com
Volleyball:  Borghild Istad 913 53 512 b.istad@online.no
Trim:   Laila Samuelsen 915 66 932
Medlemsskap: Lars Wigen  958 40 280 l-wigen@online.no
Blåfjellhytta:  Morten Eriksson 66 79 59 97
Driftsstyret Gjellum: 
  Karl Gulliksen 920 20 809
Bane- og vaktmester Gjellum: 
  Simon Johansen 918 54 434  (booking av Gjellum, send SMS)

Volleyballtreningen starter igjen 
for høsten, og nye og gamle 
spillere ønskes velkommen.
 Volleyballgruppa trener 
i Heggedalshallen torsdager kl 
2000. De starter for fullt torsdag 
4. september
 Damelaget stiller lag i 
2. divisjon i kommende sesong. 
De er en glad gjeng med damer i 
alderen 18-40, men de vil svært 
gjerne ha med seg fl ere. De ønsker 

seg fl ere spillere til alle posisjoner 
på banen, men er også interesserte 
i deg som kanskje bare har spilt  
litt før, men som tror volleyball er 
noe for deg. De har en liten  
drøm om å melde på et rekruttlag 
i seriespill i tillegg, dersom de får 
mange nok nye spillere som har 
lyst til å satse.  
 Trener kommende sesong 
blir Rob Mulder, som forøvrig har 
trent laget gjennom fl ere år.

Bak fra venstre: Laila 
Eriksen, Tone Rosvoll, 
Rob Mulder  (trener), 

Trine Faaberg. Foran fra 
venstre: Anita Rudningen 
, Malin Eriksen, Martine 
Espeseth, Borghild Istad, 

Rakel Hamre.

Volleyballtreningen starter igjen 
for høsten, og nye og gamle 
spillere ønskes velkommen.

seg fl ere spillere til alle posisjoner 
på banen, men er også interesserte 
i deg som kanskje bare har spilt  

VOLLEYBALL
 Når det gjelder herrelaget, 
så deltok de ikke i seriespill, men 
har ambisjoner om å få laget 
tilbake i serien. Nye spillere er 
velkomne!
           Er du interessert, eller har 
spørsmål, ta gjerne kontakt med 
Borghild Istad på telefon 913 53 
512. Du er også velkommen til å 
komme innom på treningen og ta 
en titt!

Borghild Istad

Heggedal idrettslag informerer
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Heggedal Vel informerer

Bli medlem
og du må gjerne ergasjere deg

Send kr 200,- i dag
til konto; 0533.02.25086
Husk å skrive navn og 

adresse    

Medlemmer
Send din mailadresse
til: stein.berge@c2i.net  

Kun relevant info om 
Heggedal - ingen reklame. 

Tekst og foto: Stein D Berge

Heggedals-TSP: Du må bli med å markere fartsgrensene i Heggedal! 

I tidligere nummer av Heggedalsposten (HP 
nr 2 og 3-2008) skrev jeg om Heggdals-TSP 
- og at vi ikke fi kk noe penger til dette prosjekt.  
Men jeg gir meg ikke.  Vi skal få frem dette, 
eller deler av dette prosjektet på en eller annen 
måte.  Men vi trenger hjelp fra DEG.

Mange i Heggedal (FAU’ene, Vel-foreninger, 
Sætre beboerforening m.fl .), er opptatt av å 
øke  trafi kksikkerheten, ved bl.a. å jobbe for 
fysiske forbedringer som GS-veier, undergan-
ger, trafi kkøyer, fotgjenger-overganger og fl ere 
trafi kk-humper.  Dette og mer til er tatt med i 
Heggedal-TSP - og dette skal vi også jobbe for. 

De som har lest om Heggedal-TSP, har fått 
med seg at det sentrale i dette prosjektet er: 
Hvis de fl este av oss lærer å holde fartsgren-
sene, vil trafi kksikkerheten garantert øke.  Det 
er forlengst bevist at 50 km i en 30 sone kan 
resultere i en dødsulykke.  Og det er klare 
grunner for årsakene til de fartsgrensene vi 
har - og som myndighene setter.  Hypotesen i 
Heggedal-TSP er at når de fl este av oss hol-
der fartsgrensen, vil også trykket mot råkjø-
rerne øke vesentlig - og det blir langt lettere å 
”presse” disse (også ved ulike midler og tiltak), 
til å holde moderat/lovlig fart.    

Stein D Berge
stein.berge@c2i.net  
  Tlf: 66 79 70 75 
Stein ønsker å 
starte opp H-TSP, 
ved å markere 
fartsgrenene i 
Heggedal.

Heggedals-TSP = Trafi kk-Sikkerhets-Prosjektet i Heggedal

Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - kontor: Gjellum

Men de fl este av oss holder ikke fartsgrensene - det har vi klare 
tall for.  Jeg - også som formann i Heggedal Vel - er en av 3 i Heg-
gedal som har endret min sløvhet, (og som offentlig har gitt utrykk 
for det), og som i løpet av det siste 3/4 året har holdt fartsgrensene.  
Ja, vi opplever at det blir køer etter oss - og noen raske forbikjø-
ringer.  Men vi har vel alle 3 erfart at det etterhvert blir en vane å 
holde fartsgrensen - og at vi blir respektert!

De som ønsker å være med på dette tiltaket, kan sende en mail til 
meg, og gi uttrykk for sin deltagelse.  Og om du som er villig kan 
få ditt navn (og bilnummer) i HP?  Hvis dette etterhvert omfatter 
mange, kan vi f.eks lage et klistremerke for å sette på bilene våre.  
Vi vet også at det er en del i Heggedal som holder fartsgrensene, 
og som har gjort dette lenge - og som akter å fortsette med det.  
Kunne ikke dere også være med i denne aksjonen?

Jeg er overbevist om at det å kjøre 5-15 km over fartsgrensen, som 
mange av oss gjør, skyldes ikke annet enn sløvhet.  Det har ingen 
rasjonelle grunner - utover at det gir en falsk følelse av å komme 
fort frem.  Og mange jeg har snakket med støtter min erkjennelse.

Men det er sikkert noen som ikke er enig dette opplegget, og som 
går imot min overbevisning og hypotese.  Da utfordres du til å 
skrive en mail, så starter vi en debatt i HP.  Jo fl ere som engasjerte 
seg i spørsmålene om trafi kksikkerhet, jo større sjanse er det for 
at Heggedal virkelig kan bli et bedre lokalsamfunn - også når det 
gjelder trafi kksikkerhet.  Det er vel ingen som går i mot målet om 
større trafi kksikkerhet, men vi kan være uenig om midlene.  Men 
jeg tror at de fl este er enig i at dette har mye med sløvhet å gjøre 
- eller hva mener du?   
       Stein        

Dette bildet ble tatt for kort tid siden - og det viser 
den veistrekningen i Heggedal (rett nedenfor barne-
skolen), hvor vi har registrert den høyeste farten; 
110 km (mot Kloppedalen) - og denne veistreknin-
gen er skiltet med 40 km!!!  Det kan heller ikke være 
et utrykningskjøretøy - så uansvarlig er ikke en pro-
fesjonell sjåfør, (sjangsen for å velte i Kloppedalen 
er stor).  Bilen på bildet holdt fartsgrensen! Denne 
veistrekningen ligger tett opp til navnet farts-stipa 
- og dette kan fort bli til døds-stripa!

Målingene ble tatt for nesten et år siden - og ca 
10 registreringer var over 100 km.  Og de som leste 
vår offentliggjøring i tidligere nr av HP, husker 
at vi hadde målinger 4 steder samtidig, rundt om i 
Heggedal.  Overskridelsene var av samme kaliber, 
men noe lavere - og typisk var det 10-15 kjøretøyer 
over 90 km - riktig nok bare i 50-sonen!!!   

10 postenpostenpostenHeggedals
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Heggedal Vel informerer

Nytt styremedlem:
  Åsmund Sutterud 

Åsmund bor i Heggedalsbakken 28, mobil: 
9119 5334, og han er født 14.08.63 - altså er han 
45 år.
Han er vokst opp på Tofte på Hurum - gift med 
Laila, og har to barn – Håvard på 10 og Ingrid på 
7.  Søsteren bor 2 hus unna - i Heggedalsbakken 
70.  Flyttet til Heggedalsmarka 28 fra Oslo i 1991.  
Bygde hus i Heggedalsbakken 28 i 1999.  Han an-
ser Heggedal for å være passe stort og oversiktlig, 
og det er et bra oppvekstmiljø for barna.  Det er 
sentralt ift. Hurum, Oslo og Drammen hvor jobb, 
venner og familie fi nnes. 

Åsmund er assistenttrener for gutter 98 i HIL og 
nå også styremedlem i Heggedal Vel. Tidligere H\
hobbies var bordtennis, fotball, squash – men nå 
tar barn/familie, jobb og engasjementet i Heggedal 
det meste av tiden.  I tillegg er han blitt medlem av 
Brukerforum for utbygging av Heggedal sentrum.  
Og hans ønsker i forbindelse med dette er: gene-
rell forskjønning av Heggedal sentrum og nærlig-
gende områder - og han er rimeligvis opptatt av 
oppvekstrelaterte temaer. 

 Åsmund er automatiseringsteknikker av utdan-
nelse, og han jobber nå i Amesto Solutions (på 
Lysaker) med ansvar for salg til store kunder, og 
han sitter i ledergruppen  Han har vært gründer, 
eier og leder i både elektro- og IT-bedrifter.

Hva er hans drøm/visjon for Heggedal som lokal-
samfunn?
Drømmen er å få et Heggedal sentrum som vi alle 
kan dra til for å gjøre ”lørdagshandelen”, samt at 
vi kan få et sentrum som blir mer attraktivt for 
folk i alle aldre – og slik at det blir brukt. Videre 
at servicetilbud (for folk i alle aldre) blir opp-
rettholdt og videreutviklet – som igjen genererer 
bruk. At infrastruktur (vei og kollektivtilbud) har 
høy standard, som muliggjør enkel transport til 
Oslo - og en løsning for gjennomgangstrafi kken.

Heggedal vel jobber konti-
nuerlig med spørsmål som 
angår deg og alle andre som 
bor i Heggedal. Heggedal 
Vel er ditt talerør til Asker 
kommune og andre offent-
lig myndigheter i saker som 
berører Heggedals utvikling 
og bomiljø - og nå med fokus 
på Heggedal sentrum. 

Vi arrangerer jevnlige ”fol-
kemøter” for å informere om 
utviklingen og andre viktige 
saker for Heggedal, og på 
den måten hele tiden få gitt 
god informasjon og samtidig 
være oppdatert på hva som er 
viktig for Heggedølen.

For å virkelig høre Heggedø-
lenes mening om sentrums-
utbyggingen har vellet vært 
med å opprette ”Brukerfo-
rum” som er vellets og kom-
munens sparringspart i disse 
spørsmålene.

Heggedal Vel jobber blant 
annet med dette:
•     Bomiljø
•     Trafi kksikkerhet
•     Veiutbygging
•     Utvikling og utbygging
       av Heggedal Sentrum
•     Samarbeid med nærings-
       liv
•     Samarbeid med kunst og
       kultur
•     Samarbeid med ulike
       organisasjoner i bygda
•     Heggedalsposten
•     Heggedals-dagene
          -  og vi vil samarbeide 

Heggedal vel var initiativta-
keren til å starte Heggedals- 
posten, og vi er stolte over 
hva vi har fått til - sammen.

Heggedalsposten er et viktig 
verktøy for Heggedal Vel i å 
nå ut med informasjon både 
til medlemmene og til alle 
som bor i Heggedal.

Heggedal og Heggedal Vel er inne i en avgjørende 
tid - med store planer for Heggedals  utvikling.
Heggedal Vel har i dag 130 betalende medlemmer og vi sat-
ser på en dobling, for å bli mer slagkraftig overfor Statlig 
og Kommunale instanser.  Vi trenger derfor deg som med-
lem av Heggedal Vel.  Støtt oss i vårt arbeid og betal med-
lemskontingenten på kr. 200,- til konto 0533.02.25086.

Heggedal Vel er medlem av Asker Velforbund og 
Norges Velforbund - hvorfor skal vi være det?

Asker Velforbund er et koordi-
nerende organ for de mer enn 60 
Vel’ene i Asker kommune.  De job-
ber profft og engasjert, med mange 
spørsmål som går direkte på loka-
lområdene.  Et tradisjonelt område 
er Vel-veiene (private veier som 
støttes av kommunen - via Vel-for-
eningen).  De er også et bindeledd 
mellom Asker kommune og Vel-
foreningene i større regulerings-
saker.  Et relativt nytt område er 
integrering av fl yktninger. 

Norges Velforbund er den nasjo-
nale enheten for alle Vel i Norge.  
Her snakkes det om nærmere 3.000 
Vel, og omtrent det samme antall 
av andre lokalforeninger, som er 
medlemmer av Norges Velforbund.
De jobber i forhold til sentrale 
myndigheter for å gi Vel’ene mm, 
i Norge større status - og mer 
handlekraft.  De jobber også med 
spørsmål som felles forsikringer, 
(ansvarsforsikring av Vel’enes ar-
rangementer) - og mye annet.
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Program Heggedal menighet
Dag Dato Kl Aktivitet Sted Opplysninger

AUGUST
Mand 25 Menighetspleiens 

sommertur
Mand 25 18:00 Speidere
Tirsd 26 19:30 Bibelgruppe Heggetun Voksne, åpen for nye
Onsd 27 18:00 Overhørings-

gudstj.
Heggedal kirke

Onsd 27 19:00 Overhøringsguds-
tjeneste

Heggedal kirke

Torsd 28 19:00 Korøvelse Heggetun Voksenkor
SEPTEMBER

Mand 1 11:30 Kirkefrokost Heggetun Ta med matpakke
Tirsd 2 17:30 Heggetroll Heggetun Barnegospelkor (fra 5 år)
Tirsd 2 19:30 HK-møte Privat Menn, åpen for nye
Onsd 3 11:00 Babysang Heggetun Påmelding menighetskontoret
lørdag 6 12:00 Konf.gudstj. Heggedal kirke
Sønd 7 11:00 Konfi rm.gudstj. Heggedal kirke
Sønd 7 13:00 Konfi rm.gudstj. Heggedal kirke
Mand 8 18:00 Speidere Se terminliste
Tirsd 9 17:30 Heggetroll Heggetun Barnegospelkor
Onsd 10 11:00 Babysang Heggetun
Torsd 11 19:00 Korøvelse Heggetun Voksenkor
Lørd 13 12:00 Konf.gudstj. Heggedal kirke
Lørd 13 14:00 Konf.gudstj. Heggedal kirke
Sønd 14 11:00 Gudstjeneste Heggedal kirke Dåp/nattverd
Mand 15 18:00 Speidere Se terminliste
Tirsd 16 17:30 Heggetroll Heggetun Barnegospelkor
Tirsd 16 19:30 HK-møte Privat Menn, åpen for nye. Kontakt men.kont.
Onsd 17 11:00 Babysang Heggetun
Onsd 17 19:00 Innfl ytterkveld Heggetun Påmelding Menighetskontoret

Sønd 21 11:00 Country-messe Heggedal kirke Høstmarked etter gudstjenesten
Tirsd 23 17:30 Heggetroll Heggetun Barnegospelkor
Tirsd 23 19:30 Bibelgruppe Heggetun Voksne, åpen for nye
Torsd 25 19:00 Korøvelse Heggetun Voksenkor
Sønd 28 19:00 Kveldsmesse Heggedal kirke Team Heggedal
Tirsd 30 17:30 Heggetroll Heggetun Barnegospelkor
Tirsd 30 19:30 HK-møte Privat Menn, åpen for nye. Kontakt men.kont.

OKTOBER
Sønd. 5 11.00 Gudstjeneste Kirken
Mand. 6 11.30. Kirkefrokost Heggetun
Mand. 6 18.00 Speidere Se terminliste
Tirsd. 7 17.30 Heggetroll Heggetun
Onsd. 8 11.00 Babysang Heggetun
Torsd. 9 19.00 Korøvelse Heggetun
Sønd. 12 11.00 Gudstjeneste Kirken
Mand. 13 18.00 Speidere Se terminliste
Tirsd. 14 17.30 Heggetroll Heggetun

12
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Bluegrass, country, gospel. Tøffe bred-
beinte menn og vakre kvinner. Fyrrige 
hester og drevne ryttere. Boots og buk-
seseler…  

Søndag 21. sept. kl.11 er det COUN-
TRY- MESSE I Heggedal kirke. Gjest er 
Norges svar på Dolly Parton, Synnøve 
Aanensen. Hun sang også i fjor og gjorde 
stor lykke. Og bandet er som vanlig ”Litt-
le Country Church Band” med forsterk-
ninger. Prest er Toralf Dehli.

Dag Dato Kl Aktivitet Sted Opplysninger
Tirsd. 14 19.30 HK (mannsklubb) Privat Kontakt men.ktr.
Onsd. 15 11.00 Babysang Heggetun
Sønd. 19 11.00 Gudstjeneste Kirken
Mand. 20 18.00 Speidere Se terminliste
Tirsd. 21 17.30 Heggetroll Heggetun
Tirsd. 21 19.30 Bibelgruppe Heggetun Åpen for nye, møt frem
Onsd. 22 11.00 Babysang Heggetun
Onsd. 22 19.00 Medarbeiderfest Gjellum
Torsd. 23 19.00 Korøvelse Heggetun
Sønd. 26 19.00 Kveldsmesse Kirken Team Heggedal
Mand. 27 18.00 Speidere Se terminliste
Tirsd. 28 17.30 Heggetroll Heggetun
Tirsd. 28 19.30 HK (mannsklubb) Privat Kontakt men.ktr.
Onsd. 29 11.00 Babysang Heggetun
Onsd. 29 18.00 MILK Heggetun Lederkurs fjorårskonf.

Babysang – Tid og sted
Vi samles onsdager fra 10.30 til 11.15 
på Heggetun.

Etter sangstunden er du velkommen 
til å spise matpakke-lunch, vi serve-
rer te og kaffe.

Onsdag 3. september starter vi opp med kurs i babysang. Tilbudet er for foreldre, eller 
en annen omsorgsperson, med barn mellom 0-1 år.

Det er kirkens organist Grethe Laugerud som vil holde kurset. Påmelding til me-
nighetskontoret  eller ved fremmøte. Semesteravgiften er 200 kr for 10 ganger. Det er 
dessverre bare plass til 10 barn med foreldre så her blir det førstemann til mølla! Om 
du ønsker å starte etter 3. september, og det er ledig plass, er det mulig.

Ta kontakt med menighetskontoret (66907180) eller Grethe (92455971)

Velkommen til babysang

Heggedal menighet
Postboks 76, 1380 Heggedal

Tlf:  66 90 71 80
e-post:

dagligleder.heggedal@asker.kirken.no
www.heggedalkirke.no

Country – messe og 
Høstmarked 
21. september

Synnøve Aanensen

Etter gudstjenesten er det Utekonsert 
med Synnøve og band i kroken ved Heg-
getun. Hun synger fra sin siste cd. 

Da blir det også Linedance og Hester 
i fri dressur!

Samtidig har vi Høstmarked – der vi 
viser og selger litt av markens grøde. Spis 
sundt eller usundt: vi har også hambur-
gere og pølser og kaker..eller brennesle-
suppe..?

Ta med hest hvis du har. Det er opp-
stallingsplass og vanningstro utenfor 
kirken. Kom gjerne i country-antrekk, 
og hvis du føler deg tryggere tar du med 
seksløperen. Men den må du legge igjen 
i kirkens våpenhus. Sist hang det opptil 
fl ere revolvere ved siden av salmehylla. 
Og vær tidlig ute!

Da ses vi den 21. september litt før 
kl.11. Og vi rir hjem mot solnedgangen 
ca.13.30.

 Hey-oh Silver!

Heggedal kirke kl. 11 – 13.30
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Heggedal Bruk A/S er en spesiell industri-
eiendom i Heggedal - med en spesiell historie!

Bildet viser Heggedal Bruk A/S da A/S 
Hardmetall og Norsk Presstoff A/S holdt 
til her.  Bygningene nærmest jernbanen 
inneholdt Norsk Presstoff.
Jernbanesporene øverst til høyre i bildet 
er i dag parkerings-plassen for Hegge-
dal stasjon. Veien gjennom området er 
Underlandsveien - og på tomta på andre 
siden av veien - mot fjellskrenten - ligger 
i dag ”Sivilforsvaret” eller ”nusb”.
I dag er området helt gjengrodd - og 
hvis du i dag ser området fra Åmotåsen, 
ser du bare jernbane-overgangen til 
høyre for bygningene - og litt av ”Sivil-
forsvaret”.  Bygningene som tidligere 
inneholdt Hardmetall er i bruk - resten 
er til nedfalls - og rivingsklare.     

Tekst og foto: Terje Martinsen
Redigering og billedtekst: Stein Berge

A/S Hardmetall og Norsk 
Presstoff A/S
Både før og under krigen hadde Heg-
gedal Bruk A/S holdt til mellom Un-
derlandsgårdene og jernbanen. Under 
krigen produserte bedriften blant 
annet ”ferdighus” i laftet plank. Den 
eldste delen av hotellet på Leangkol-
len – Quislings norske ”ørnerede” 
– ble for eksempel laget på Heggedal. 
I Heggedal står ellers fortsatt et par 
hus produsert på ”Bruket”. Etter 
krigen ble det naturlig nok stans. Alf 
L. Whist, som på den tida eide både 
Sætre, Gjellum og Hovedgården, 
hadde nemlig vært minister i Quis-
lings regjering. Eiendommene ble 
derfor konfi skert av Direktoratet for 
fi endtlig eiendom. Bortsett fra Heg-
gedal Bruk kjøpte Asker kommune 
de andre eiendommene etter Whist i 
Heggedal i 1947 for kr. 410 000.

Under krigen arbeidet Karl Ander-
sen på Heggedal Bruk som formann. 
En av arbeiderne har fortalt at An-
dersen hadde slik respekt for Whist, 
at han reiste seg og sto nærmest i 
”giv akt” når telefonen ringte og han 
hørte det var Whist. I mange år etter 
krigen var Karl Andersen tilsyns-
mann for Asker kommunes eiendom-
mer i Heggedal.

Allerede 19. juni 1946 etablerte A/S 
Hardmetall seg på tomta etter Hegge-
dal Bruk A/S ved Underland. Bedrif-
ten var den første i sitt slag i landet. 
Her lagde man de fl este sorter hard-
metallverktøy, som dreiestål, freser 
og spesialverktøy samt fjellbor. 
Disponent Einar Rødland ble regnet 
som ekspert i metallurgi og varmebe-
handling av ulike stållegeringer. Han 
hadde blant annet vært sveiselærer og 
var spesialist på kompliserte svei-
searbeider. Denne kunnskapen kom 
godt med i utviklingen av fjellbor 
med hardmetallskjær. Produktet fi kk 
navnet ”Steinbit”, og på Heggedal 
ble det produsert mellom 25 000 og 
30 000 bor i året. I tillegg ble det 
”retippet” mellom 5 000 og 7 000 
bor – dvs at det ble satt nye kroner på 
gamle bor. Bedriften hadde et nært 
samarbeid med ”Kontoret for fjell-
sprengningsteknikk”. Borene ble tes-
tet i bergveggen på Underlandsåsen. 
Alle borehullene kunne nærmest 
minne om en sveitserost. Sammen 
drev Hardmetall og ”Kontoret for 
fjellsprengningsteknikk” en prøve-
tunnel i Underlandsåsen. Den ble 
senere ervervet av Direktoratet for 
sivilt beredskap da det ble bestemt 
at blant annet Sivilforsvarets sen-
tralskole skulle fl yttes til Heggedal. 

Fjellborene fra Heggedal ble brukt 
over hele landet. De fl este ble fraktet 
med tog fra Heggedal stasjon. 

På 1960-tallet besto kontorstaben av 
disponent Einar Rødland, ingeniør 
Nils Lindvik, stiger John Ormåsen 
og kontordame Ruth Yggeseth. De 
hadde tilhold i den laftede kontor-
bygningen etter Heggedal Bruk. 
Dette huset, som sto like ved inn-
kjøringen til fabrikkområdet, er for 
øvrig senere solgt og satt opp som 
privatbolig i Røyken. Den øvrige 
arbeidsstokken besto av: formann 
Arne Flatebø, Olaf Ormestad, Eugen 
Kjenner, Otto Sunde, Marius Petter-
sen, Olaf Flatebø, Bjørgan Gjellum, 
Daniel Hellum, Erling Underland og 
Leif Johnsen.
Nærmest daglig kunne Erling Under-
land observeres på sin ”gråtass” trak-
tor med bor på hengeren. De skulle 
bort til stasjonen for å bli sendt med 
et av de mange godstogene som 
den gang stoppet i Heggedal. Erling 
var ellers nærmeste nabo og drev i 
tillegg gårdsbruket på Vestre Under-
land. I 1980 ble A/S Hardmetall slått 
sammen med Fagersta Haak. Gradvis 
ble produksjonen trappet ned til full 
stans i mars 1983. Olav Thon overtok 
eiendommen med påstående bygnin-
ger i august 1983. I mange år har den 

Dette er et fl yfoto tatt av Arne Flatebø.  Han har lånt oss bildet.  

14 posten
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Heggedal Bruk A/S eies idag av Thon - og de planleg-
ger bygging av boliger - og muligens noe småindustri.

vært preget av forfall og gjengroing.

Nærmeste nabo til Hardmetall var 
Norsk Presstoff A/S. Da bedriften 
etablerte seg her i 1947, hadde den 
allerede drevet produksjon av pro-
dukter i bakelitt, og senere plastpro-
dukter fra 1935. Bedriften, som i dag 
holder til på Bjerkås Næringspark, er 
for øvrig Asker eldste produksjons-
bedrift, og samtidig Norges eldste i 
bransjen som fortsatt er i drift.
I 1952 hadde bedriften 20 ansatte. I 
tillegg til Morten Kierulf var brø-
drene Alf og Håkon Kierulf aksjo-
nærer. Alf Kierulf var driftsleder på 
fabrikken i Heggedal. Produktene 
var fl askekorker, korker til tuber og 
lignende. Disse ble laget i bakelitt. 
Deretter ble naturkork satt inn i bak-
elittkorkene slik at de ble tette når de 
ble skrudd på fl asker og tuber. Dette 
arbeidet ble for en stor del utført som 
hjemmearbeid av husmødre og barn 
i Heggedal. (Dette skjedde faktisk på 
samme måte som i fyrstikkfabrik-
kens dager – da folk hentet etiketter 

og ferdigskårne materialer til esker 
på fabrikken. Arbeidet med å lime 
eskene ble utført i hjemmene av blant 
annet barn helt ned i 5-6 års alderen.) 
Per Kierulf, som begynte i bedriften 
i 1960, overtok ledelsen i 1968. Like 
etter fl yttet Norsk Presstoff A/S til 
ledige lokaler etter Arnestad Bruk i 
Vollen. Senere fl yttet den til nærings-
parken på Bjerkås.

”Da jeg gikk på gymnaset, hadde 
jeg sommerjobb på Presstoff. Jeg 
husker første gang jeg så Alf Kierulf 
ta telefonen. Han holdt telefonrøret 
vertikalt foran brystet og snakket 
i vei. Jeg forsto ingen ting før Nils 
Underland forklarte at det skyldtes 
at Kierulf brukte høreapparat. Det 
var festet til skjortebrystet med en 
ledning opp til øret. Ellers minnes 
jeg pulveret og støvet fra maski-
nene. Vi brukte ikke noen form for 
verneutstyr. Jeg følte at jeg nøys i 
alle regnbuens farger i dagevis også 
etter at jeg hadde sluttet der”. (Terje 
Martinsen)

Dette er kopi av en annonse som varsler 
om igangsetting av omregulering av Heg-
gedal Bruk A/S - primært til boliger, men 
det kan også bli noe småindustri her. 

Hvis du sammenligner det 
viste foto av Heggedal Bruk 
på motstående side, med kartet 
over grensene som vises i 
annonsen - kjenner du igjen 
formen på området.

Sivilarkitekt Kaja Melbye er  
engasjert av Thon, for å jobbe 
med denne reguleringsplanen. 
Hun opplyser at planen gjøres 
parrallelt med reguleringsplanen  
for Heggedal sentrum - slik at 
dette kan sees som en utvidelse 
av planen for Heggedal sentrum.
Denne eiendommen ligger også 
helt opp til det området som 
regeleringsmessig utgjør Heg-
gedal sentrum syd-vest.  

Det er ikke helt klart, hva som 
eventuelt kommer i tillegg til 

boliger.  Det har vært nevnt lo-
kaler for småindustri (kombinert 
kontor og lager for håndverke-
re), men det er selvsagt vurde-
ringen av markedet, og hvordan 
dette vil fungere sammen med 
boliger, som avgjør hva Thon 
bestemmer seg for å foreslå. 

I Brukerforumet for utbygging 
av Heggedal sentrum, vil vi 
nøye studere det forslaget som 
Thon vil komme med.  Dette 
området vil klart bli en del av 
Heggedal sentrum, og det vil 
også være med på å prege dette. 

Antagelig blir regulerings-
planene for Heggedal sentrum 
ferdigbehandlet og godkjent til 
neste sommer.  Så noe tid har vi 
på oss til å påvirke!

Rett over veien for Thon-tomta ligger det 
tidligere Sivilforsvaret, nå ”nusb”, som 
betyr: Nasjonalt utdanningsenter for 
samfunns-sikkerhet og beredskaskap.  

Her er et bilde av de gamle, nedfalne 
bygningene som ble brukt av Prsstoff

Tekst og foto: Stein Berge

Heggedal Bruk A/S eies idag av Thon - og de planleg-
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Rortunet - det 
vennlige handlesenteret
Nærmere enn Asker 
sentrum, nærmere enn 
Holmensenteret - Ror-
tunet på Slemmestad 
er et fullgodt alternativ 
når heggedøler skal på 
handletur. Her fi nnes det 
som trengs - 45 butikker 
med hyggelig betjening 
står klare med sine tilbud 
mellom ti om morgenen 
og åtte om kvelden.
 Det hele startet 
tidlig på åttitallet, da 
Rortunet ble bygget i 
fi re separate bygninger 
på et jorde litt sør for 
sentrum i Slemmestad, 
med Samvirkelaget og 
postkontoret som de vik-
tigste delene av anlegget. 
Senere er butikksenteret 
utvidet i fl ere omganger, 
og fremstår i dag som 
et helhetlig handlesen-
ter som dekker hele ti 

mål, men som likefullt 
har klart å beholde den 
intime sjarmen som alltid 
har vært karakteristisk 
for senteret.
 Her fi nner du 
servicetilbud som bank, 
postkontor, apotek og 
vinmonopol, foruten ei-
endomsmeglere, renseri, 
tre dagligvareforretnin-
ger og 40 andre butikker.
 I følge senterleder  
Christine Sjøvold øker 
både antallet kunder og 
omsetningen på senteret år 
for år. 
 - Flere og fl ere 
kunder, også fra Heggedal, 
har oppdaget at Rortunet 
er et fullverdig kjøpesen-
ter, sier Sjøvold. - Vi tilbyr 
et stort og godt varesor-
timent, og gir meget god 
service til våre kunder. 
På Rortunet får du alt du 

Presentasjonen er laget for Heggedalsposten   
 av Frode Th. Omdahl og betalt av Rortunet.   

trenger, på ett plan og med 
enkel, gratis parkering 
rett utenfor senteret. Så vi 

ønsker alle velkommen til 
Rortunet, smiler senterle-
der Christine Sjøvold.

Markedskoordinator Stine Engebretsen og senterleder 
Christine Sjøvold ønsker velkommen til Rortunet.

Det er ingenting å si på vareutvalget...

postenpostenHeggedals
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Lengst til høyre det siste skuddet på stammen, Meny Slemmestad er tilstede i eget bygg. Dermed er det tre velassorterte 
dagligvarebutikker på Rortunet.

Fersk og fristende - fi skedisken på Coop Mega

Kjempeutvalg av frukt og grønt hos Gurken...

... og ikke noe dårligere hos Kiwi.

Dagligvare/kiosk:
Coop Mega
Go’biten
Gurken Frukt og Grønt
Kiwi
Meny Slemmestad
Bakeri:
Baker Karl Nordby
Blomster:
Mester Grønn
Bokhandel:
Notabene
Foto:
Fotografene Jane og Guro
Gaver/Hobby/Interiør:
Bordchic
ByggMix Slemmestad
H&C Shop
Kremmerhuset
Princess
Rakkerungen Klær og Leker
Slemmestad Belysning
Nille
Gull/Ur & Optiokk:
Gull-Funn
Slemmestad Optikk
Helsekost:
Sunkost
Vita
Hud-/hårpleie:
Parfymelle
Rortunet Frisørsenter
Tendica Solarium

Saxen Hårteam
Vita
Kafé og servering:
Baker Karl Nordby
Klær/sko:
Aurora
Skalleberg Herreklær
H&C Shop
J.A.Magnussen Eurosko
Lailas
Mathea
Match Man
Match Woman
Mezzo
Popin
Rakkerungen Klær og Leker
Toscha
Musikk og fi lm:
Rortunet Videosenter
Selskapsmat: 
Annes Catering
Tele og Data: 
Mobildata Rortunet
Zoo:
Unnis Fór og Utstyr
Service: 
DnB Nor Eiendom
Eiendomsmegler Krogsveen
Røyken Rens
Slemmestad Apotek
DnB
Posten 
Vinmonopolet

Butikkoversikt Rortunet:

postenpostenHeggedals
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Kulturdagene
6 - 7 juni

Kom du også i 2009, så blir 
vi over 1.000 besøkende! 

Lørdag 7. juni åpnet ordfører Lene Conradi Kulturdagene på 
Heggedal Hovedgård. Det er 28 år siden Lions Club startet dette 
som er blitt en kjær tradisjon i Heggedal. Som vanlig var det 
variert underholdning på lørdag, mens det var gladjazz hele søn-
dagen. Vi takker alle som var med på underholdningen som går 
slag i slag begge dager.

Nytt av året var at Lions Club samarbeidet med Redningsselska-
pet som stilte med Elias-båtene sine på Gjellumvannet. Midt oppi 
avviklingen av seilingen med Elias-båtene fi kk Lions telefon fra 
Oslo hvor lille Elias fra Surrey i England var kommet til beste-
foreldrene i Norge, og ville kjøre Elias-båt, som er hans store 
interesse. Via Internet fant han fram til at stedet var Heggedal, og 
Lions fi kk ordnet det slik at han fi kk kjøre Elias-båt sammen med 
de mange norske barna.

I alt kom det 789 besøkende, som koste seg på Hovedgården. Mo-
nier på Slemmestad og REMA 1000 i Asker hadde sponset fl otte 
bord og stoler til Utecaféen, slik at det ble enda behageligere å 
nyte underholdningen og samvær med familie eller naboer og 
gode venner, etter å ha besøkt salgsbodene eller sett på utstillerne 
inne i Hovedgården. I år hadde også Lions innredet loftet på Lå-
ven hvor Bjørn Wiese og Preben Colstrup stilte ut. Dette var noe 
uvant for publikum og det var nok mange som ikke fant fram.

Neste år foregår Kulturdagene 6. og 7. juni, og planleggingen 
er allerede i gang. Satsingen i 2009 vil forsterkes med under-
holdning for barna og hele familien. I tillegg til at vi håper å at 
Eliasbåtene kommer tilbake til Gjellumvannet arbeides det med 
fl ere spennende opplegg for barna, og at dette blir så fristende at 
vi passerer 1.000 besøkende.

Programmet for de 29de Kulturdagene 6. og 7. juni 2009 vil være 
spikret i april, og vi gleder oss allerede til å kunne presentere 
opplegget for 2009 utpå vårparten.

Husk at jo fl ere som kommer, jo bedre 
attraksjoner kan vi få med.

Nydøpt Elias, Det Norske Veritas III var 
med å frakte 240 små og store Eliasbåtkjørere 
på Gjellumvannet. Foto: Line A. Peersen

Lille Elias kom helt fra Surrey i England for 
å kjøre sin favoritt båt med samme navn som 
han selv, og fant den på Gjellumvannet via 
Internet. Foto: Vivi K. Lundgren Schumann

Heggedal Hovedgård og Gjellumvannet var 
stedet for Kulturdagene 2008. Med variert 
underholdning og lokale utstillere ble det et 
fi nt familiearrangement. Foto: Kjell Nilsen
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Åpningstider: mandag-fredag 08.00-15.00. 
Kaffe, vafl er, smørbrød etc.  Middag 13.00-14.00

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

Elisabeth Lystad (daglig ansvarlig)

Heggedal seniorsenter
August-treff med introduksjon av høstens program kl. 11.00.
Idrettsdag, boccia, pilkast, ballkast, med mer kl. 9.30. 
Oppslag på senteret.
Sko shop kommer og selger sko. Fra kl 10.30 og ut dagen.
Bridge-kurs for nybegynnere kl. 13.00. Påmelding.
Høstens fårikål-gryte serveres kl. 13.00, ingen påmelding.
Kåseri ”Legge liv til eldre år” v/ Berit Ås. kl.11.00.
ELDRES DAG. Kåseri v/ Arvid Bryne: ”Erik Bye – fra kjendis 
til kompis” kl.11.00. Allsang.                 
Mannekengoppvisning kl. 11.00. Salg av høsten og vinterens 
klær, v/Anne Hellum Næss.
Bilfører 65+  Kurs 4g. teori + 2 kjøretimer 14.30 –17.00. 
Påmelding til Folkeuniversitetet: 66989900 / 04 - senest 1.okt.   
Skotsk aften kl 19.00. ”Oslo Scottish Dance Group” vil danse 
og underholde for oss. Enkel servering. Påmelding innen 8.okt. 
Pent brukt dametøy selges denne uken. Brukerådet står for 
salget. Kom innom for en hyggelig handel eller bare en prat.
”Prestekoner i gamle dager” v/ Ola Holst kl. 11.00-12.00. 
Lutefi sk-middag kl.13.00 - påmelding innen 29.okt. til middagen
Vi markerer 10 års allsang med Arne Sæther - fra kl. 11.00
”Integrering, involvering, mangfold” v/ Skjoldvor Fjeldvær fra 
integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Obs!!Kl .13.30.
Frivillighetssentralen v/ leder Heidi Thommessen kl. 11.00 – 12.00
Pinnekjøtt-middag m/pepperkaker og gløgg kl 13.00. 
Allsang. Påmelding innen 11.des.

Ons. 20.aug.
Tirs. 26.aug.

Tors. 28.aug.
Tirs. 16.sept.
Fre. 19.sept.
Ons. 24.sept.
Ons. 1.okt.

Tirs. 7.okt.

Ons. 8.okt.

Tors. 16.okt.

Man. 27.okt.

Ons. 5.nov.

Ons. 12.nov.
Ons. 19.nov.

Onsd. 3.des.
Fred. 19.des.

PROGRAM HØSTEN 2008: 

 - i Heggedalsenteret, 
inngang på baksiden

Gågruppe onsdag kl. 12.00 - 13.30
Bilfører 65+, start 8.oktober.
Påmelding - se programmet 

onsdag kl. 14.30 - 17.00

Dametrim torsdag kl. 10.00 - 11.00
Datakurs - foto/bildebehandling 
viderekomne, start 18.sept.

torsdag kl. 12.30 - 14.30

Bridge torsdag kl. 11.00 - 14.30
Treskjæring torsdag kl. 18.00 - 21.00
Bingo fredag kl. 12.00 - 13.00
“Hurra meg rundt”,  med Boccia, 
pilkast, spørrekonkurranser m.m.  

fredag kl. 13.30 - 14.30 
i ulike uker

FASTE KURS, GRUPPER OG AKTIVITETER:
Håndarbeidstradisjoner mandag kl. 10.00 - 12.30
Seniordans mandag kl. 13.00 - 14.30 
Slektsforskning kurs, start 16.sept
(litt bruk av PC kreves)

tirsdag kl. 11.00 - 13.00

Treskjæring tirsdag kl. 10.00 - 13.00
Bridgekurs for nybegynnere, start 
16.september (påmelding)

tirsdag kl. 13.00 - 16.00

Datakurs nybeg. - start 8.okt. onsdag kl. 10.00 - 12.00
Datakurs - internett for godt vok-
sne i hverdagen, start 24. sept.

onsdag kl. 12.30 - 14.30

Allsang onsdag kl. 12.00 - 13.00

Heggedal seniorsenter drives i nært samarbeid med Heggedal Pensjonistforening 
og Nasjonalforeningen Heggedal helselag

24. sept.

1. okt.

16. okt.
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Stiftelsen Heggedal Hovedgård
Styret, som for tiden består av 6 medlemmer og 2 vararepresentan-
ter med Per Sandbrekke som leder, hadde årsmøte 5. juni. Møtet var 
kombinert med en studietur til Tronstad Gård, som ligger mellom 
Filtvedt og Holmsbu. Styret hadde invitert varamedlemmene, forhen-
værende leder Tor Kr. Østeby og vår lokale ”Hovedgårdarkitekt”  Egil 
Christiansen.

Årsmøtet/Årsresultat 2007:
Stiftelsen økte utleieinntektene fra kr. 286.000.- i 2006 til kr. 
382.000.- i 2007. Sammen med årlig kommunal støtte på kr. 
250.000.-, andre inntekter og en engangsstønad fra Asker Kommune 
for rehabilitering av bygningsmassene ga dette en inntektspost på kr. 
1.548.000.-
Totale utgifter for vedlikehold og oppgradering av bygningene, lønn, 
nedskrivninger, anskaffelser, reklame, etc. var kr. 1.612.000.-, det vil 
si et negativt driftsresultat på kr. 61.000.-
Budsjettet for året er satt til kr. 870.000.-. Generell rehabilitering av 
bygningene er redusert.
Det søkes om ekstraordinær bevilgning til stabburet. Stiftelsen regner 
fortsatt med den årlige støtten fra Asker kommune på kr. 250.000.-.

Fra venstre: Svein Sivertsen, Jan Tore Johnsen (skjult), Svein Wilhelmsen, 
Steinar Fjærevoll, Eldar Atterås, Egil Christiansen, Wenche Ødegård, Tor 
Kristian Østeby (skjult), Per Sandbrekke og Jens Petter Blichfeldt.

Per Sandbrekke, leder av stiftelsen, til venstre, og 
Jens Petter Blichfeldt, eier av Tronstad Gård

Eieren av Tronstad Gård , Jens Petter Bli-
chfeldt fortalte om gårdens historie og 
framhevet spesielt det gode samarbeidet med 
Hurum Historielag. Deler av den store låven 
var reservert for oppbevaring av gamle gjen-
stander fra gårdsdriften på Hurumlandet.
Gården som i dag har ca. 300 mål ut- og 
innmark har historie helt tilbake til vikingeti-
den. Kjente personer som Admiral Huitfeldt 
og Anth. B. Nilsen ( Elias Kremmer ) har 

vært eiere.
Inntekten på gården i dag baseres på korndrift og visninger med fore-
drag og bevertning.

Heggedal Hovedgård kunne kanskje gjøre noe liknende?
Lokale foredragsholdere har vi, stedets historie mangler ikke , 
kjøkkenet er bra.
Det skorter bare på tillatelse til å servere noe attåt!

Foto og tekst: Odd Lars Vanberg

Studietur til Tronstad Gård

Stabburet trenger en oppgradering
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Den varme sommeren har satt oss litt ut av funksjon, men nå som høsten nærmer seg vil vi igjen være i 
gang. Her er planene for høsten:

Vi forsøker å få Finn Erik Vinje (mannen fra NRK`s  språkrøret) ut til Hovedgården. Han skulle ha litt å 
fortelle om språket vårt.

Vi satser på en interessant foredragsholder om Island, en som kjenner landet svært godt etter uttallige 
besøk der.

Så har vi den tradisjonelle kunstsalgsutstillingen i oktober med kjente kunstnere som:
  Dag Hol, bilder
  Svein Solem, bilder
  Tron-Eilert Holst-Pedersen, bilder
  Anne Vindalen, bilder
  Tone Snarud, glass design
  Hilde Fostveit, smykker

Og til slutt: Odeon Jazz Quintet som gjester oss for andre gang i år, 4. november kl. 19.30

VEL  MØTT  PÅ  HOVEDGÅRDEN !

D
Heggedal Hovedgårds venner

Tekst: Odd Lars Vanberg

Lørdag 24. mai kom Heggedal ett skritt 
videre i retning av et nytt, spennende 
sentrum, da Kunstfabrikken åpnet dørene for 
publikum.

- Jeg får  igjen en bekreftelse på at det 
neppe er noe annet sted man får en sterkere 
fornemmelse av positiv forventning enn 
akkurat her i Heggedal, sa Lene Conradi 
blant annet i sin tale under innvielsen.

I et intervju med Budstikka forleden, sa 
en av de tidligere elevene ved kunstfag-
skolen, Marthe Berger Walthinsen, at 
det utenom Tøyen i Oslo neppe fi nnes 
et så tett kunstnermiljø som i Hegge-
dal. Og Heggedal har kunstskolen, det 
har ikke Tøyen. Vi kommer til å ha to 
kunstnerdaler i Asker i fremtiden.

Kunstfabrikken Heggedal åpnet

Til venstre: Ordfører Lene Conradi taler

Foto: Arnljot Tveit.
Tekst fra Asker kommunes hjemmesider

Til høyre: Lyse og stilige utstillingslokaler
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Påmelding alle kurs på Dansesonen: tiriland@broadpark.no
For informasjon: 917 38 632DANSESONEN

Mandag - oppstart 25. august  Pedagog
16:45 -17:30 Jazzdans 1. klasse Tiril
17:30 -18:30 Jazzdans 2. klasse Tiril
18:30 -19:30 Jazzdans 3. klasse Tiril
19:30 -20:45 Pilates - voksne  Heidi

Jazzdans, barnedans og minidans 2-4 år  
Tiril Andøl leder Dansesonen. Hun har bred erfaring 
fra undervisning og koreografi  og er utdannet ved Den 
Norske Balletthøyskole, Statens Balletthøgskole og 
har videre studier fra Tisch School of Art og Broadway 
Dance Center i New York.
Jazzdans   Anna Carin Isaksson Lunde har danset 
i ledende dansekompanier i Norge, Europa og USA. 
Anna Carin er en ettertraktet pedagog blant profesjo-
nelle dansere.
Hip hop  Thomas O. Olsen. Hip hop er for mange en 
livsstil og slik har det alltid vært for Thomas. Ved siden 
av å undervise hip hop i Heggedal og Drammen, setter 
Thomas opp egne hip hop forestillinger. 
Pilates   Heidi Rydjord er sertifi sert pilates-instruktør 
og har ‘Pilates Advanced  Course’ fra ITT. Denne tre-
ningsformen passer for alle voksne uansett fysisk form.

Priser i Heggedal:  Pris 13 ukers kurs: 1.290 kr.  
20% søsken rabatt.
Dansekortet: Ta to til fi re klasser pr uke i Vollen 
og Heggedal! Pris: 2.300 kr.

Torsdag - oppstart 28. august  Pedagog
15:00 -16:00 Hip Hop ungdomsskolen Thomas
16:15 -17:15 Hip Hop 5. - 7. klasse Thomas
17:15 -18:00 Hip Hop 5 - 7 år  gutter Thomas
18:00 -19.00 Hip Hop 2. - 4. klasse Thomas

Tirsdag - oppstart 26. august  Pedagog
16:30 -17:15 Barnedans 4 - 5 år Tiril
17:15 -18.00 Minidans 2 - 4 år  Tiril
18.00 -18:45 Barnedans 5 - 6 år Tiril
18:45 -19:45 Jazzdans 4. - 7.klasse Anna Carin
19:45 -20:45   Jazzdans/bodywork 
  voksne over 16 år    Anna Carin

Kveldssonen startet høsten 2007, og 
samler ukentlig over 200 deltakere!
Målet med kursserien er blant annet å 
gjøre ungdomskolen vår til en hyggelig 
møteplass også utenom vanlig skole-
tid, og for fl ere enn elevene. 

Ta kontakt med en av oss i styret for forslag og ønsker :
Tor Peter Barfod, tlf. 400 11 339, tor.peter.barfod@iss.no
Hilde Skramsett, Hovedgården.u.skole, tlf 66 76 15 10,

 hilde.skramsett@asker.kommune.no 
Tiril Andøl, tlf: 917 38 632, tiriland@broadpark.no 
Dag Henning Sæther, tlf: 977 40 617, d-hen-sa@online.no

Taekwondo             Lær selvforsvar i trygge omgivelser - av 
profesjonelle instruktører! Master Tommy Kamp, Sort belte 5. Dan WTF 
Onsdager og fredager 17:00-20:00 
17:00-17:45  Barn 5-8 år
17:45-18:45  Junior 9-12 år
18:45-20:00  Senior - over 13 år
Priser: 2 ukers starttilbud kr.490,- 
                                 - inkl. Taekwondo-drakt!
Deretter fra kr. 350/400/450 pr. mnd.
Oppstart: onsdag 27.august / fredag 29. august.
Mob.tlf.: 93 05 54 39  -  epost: asker@hwarang.no

Fakta om Taekwondo
Taekwondo er en koreansk selvforsvarsform med røtter 
fl ere tusen år tilbake. Taekwondo har utviklet seg til å bli 
en moderne, internasjonal kampsport, og har nå også 
blitt en olympisk gren. Det er i dag over 40 millioner 
utøvere av sporten på verdensbasis. Les mer på våre 
hjemmesider www.hwarang.no

K
ve

ld
ss

on
en

H
ov

ed
gå

rd
en

 k
ul

tu
ra

kt
iv

it
et

er

 Tilbudet er gratis for alle opptil 20 år som er interessert i motor og mekking! 
Ta med deg noe du trenger å fi kse! Her får du låne verktøy og får råd og 
veiledning. Vi planlegger tema/teori-kvelder, besøk på bilverksted, andre 
motorsentre, ulike bilarrangement og biltreff, gokart-kjøring mm. På disse 
turene vil det eventuelt bli en egenandel for reise osv. 
Følg med på www.hovedgarden.com og oppslag ved Motorklubben. 
Kontaktpersoner: Dagfi nn Brekstad, tlf: 900 89 387 og Tom Erik Fredriksen, tlf: 917 61 464, tomef@online.no

MEKKING / MC - TREFF Motorklubben er åpen hver MANDAG fra kl 
18-21. Oppstart mandag 25. august. 

- et lokalt kurstilbud til barn og voksne i alle aldre 
H
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Tai chi - en annerledes work-out
Styrke. Balanse. Smidighet. Avspenning. Bli sterk og svett uten å hoppe!
Tai chi er en ’myk’ kinesisk kampsport som består av en serie flytende, 
sammenhengende bevegelser. Nybegynnerkurs som passer for kvinner 
og menn i alle aldrer. Du trenger bare flate innesko og behagelige klær. 

Torsdager 19.10-20.30. 
14 uker - Pris: 1,400 kr – Kursstart: 28. august
Kurset ledes av Ann Danaiya Usher, som har praktisert tai chi siden 1983.
Påmelding: ann_danaiyausher@hotmail.com For informasjon: 47450549

Lyd og Fryd                Tilrettelagt musikkundervisning for alle!
Gitar • Bass • Trommesett i grupper og Band 

Tirsdager 14:00-19:00 - Oppstart tirsdag 26. august - 12 ukers kurs
Individuell/ gruppe undervisning kr. 2.600,- pr.semester (12 ganger). 30 minutter pr. time.
Påmelding og informasjon: Espen Stenhammer, 413 30 336 eller espen@lydogfryd.no 

Espen Stenhammer er utdannet musikkpedagog fra Norges Musikkhøyskole, og artist/ 
trommeslager i popgruppen Di Derre. www.lydogfryd.no

 Patchwork i regi av Folkeuniversitetet i Asker
Tema for høstens kurs er “Hjerter”. Vi syr hjerter i fl ere varianter, og i forskjellige teknikker og størrelser. 
De kan settes sammen til fl otte og nyttige produkter som passer til denne årstiden, eller brukes enkeltvis 
som juletrekurver eller til juleposten. Lærer: Kari Skyberg

Torsdager kl. 18:00 - 21:00     Kursstart torsdag 4. september. 
Kurs RF9H     Varighet: 6 ganger.    Pris: kr. 1525,- 
Påmelding til Folkeuniversitetet i Asker, tlf. 66 98 99 00  - eller på nettet: www.asker.fu.no

Sirkusteknikker er ypperlig og morsom trening, og det gir deg bedre koordinasjon, 
kroppskontroll, refl eks og balanse. Alle mestrer noe, man gjør ting sammen med 

Mandager kl. 14:00 - 16:00
Kursstart mandag 25. august. Varighet: 14 ganger.
Pris pr. kurs pr. semester: kr. 1400,- 

Nysirkus

Påmelding til Asker kulturskole, tlf. 66 76 81 00, www.asker.kulturskole.no

andre, samtidig som man kan velge å drive mer med det man synes er morsomst. Det blir undervist i 
sjonglering med baller og kjegler, enhjulssykling, rolarola (balanse), stylter, klovneri og forskjellige typer 
akrobatikk, parakrobatikk og luftakrobatikk. Instruktør: Sergio Pilar.

Alle kursene foregår på Hovedgården Ungdomskole. 
Spørsmål og påmelding til kurs og aktiviteter rettes direkte til kursleder!

Oppdatert info om aktiviteter i KVELDSSONEN fi nner du på www.hovedgarden.com

TEGNEKURS OG MALEKURS  i regi av Asker Kulturskole
Knut Thorstensen er billedkunstner og bosatt i Heggedal. Deltakerne på 
kurset får sjansen til å  delta på utstillinger med sine bilder i kursperioden 
og kan også bli plukket ut som bidrag til kulturskolens årlige kunstkalender. 

Påmelding til Asker kulturskole, tlf. 66 76 81 00, 
www.asker.kulturskole.no  (påmelding kan skje via nettet) 

Kursstart tirsdag 9. september (NB! Feil i brosjyre!)
Pris pr. kurs pr. semester: kr. 1400,- 
inkl. materialkostnader.  Varighet: 12 ganger.

Tegnekurs (fra 8 år) tirsdager kl. 17:00 - 18:30
Malekurs (fra 10 år) tirsdager kl. 18:30 - 20:00
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Lasse Mortensen er dagens rørleggermester. Han tok over 
fra faren; rørleggermester Bjørn F Mortensen i 1992, som 
etablerte seg i Heggedal i 1968. Bestefaren til Lasse og far til 
Bjørn startet rørleggerfi rma; Moseby & Mortensen et Co, rett 
etter krigen. De hadde bl.a. større jobber på Dikemark. Dette 
fi rma eksisterer fortsatt, men det er nå ute av familiens eie.

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

3 generasjoner med rørleggermestre - hvor punktlighet og kvalitet er kjennetegnene

Kristoffer har job-
bet 2 dager pr uke 
siden jul - og full tid i 
sommer. Han er helt 
overbevist om at rør-
legger er topp. Han 
er ferdig rørlegger-
svenn om 2 1/2 år.

Håvard startet i 
rørleggerlære 1989  
- og han ble ferdig 
svenn i 1996.  Nå 
jobber han med mes-
terbrevet. Han synes 
også det er topp å 
være rørlegger. 

RØRLEGGERMESTER   
Lasse F. Mortensen
Gjellum Terrasse 5 c, 1389 Heggedal
Telefon:   66 79 74 12 - 
Mobiltlf.:  908 98 701
Mail: lasse@bf-mortensen.no
Internett: www.bf-mortensen.no

Lasse vil ikke ha det for stort, så 3 mann er 
foreløpig nok.  Fra venstre:
*   Lærling Kristoffer Holtet Helwig (18 år)
*   Lasse Mortensen - sjefen sjøl (50 år)
*   Håvard Windelstad - snart mester (36 år)

Dette innlegget sto i Budstikka 
lørdag 19.07.1997. Den har Lasse 
tatt godt vare på!    

Dette innlegget sto i Budstikka 
en uke etter innlegget over. Men 
Lasse har aldri vært i kontakt med 
Rolf Bangseid?    

Svært mange av oss som har bodd i Heggedal 
noen 10-år, har hatt både Lasse og faren til å ordne 
med rør-opplegget vårt - både nyinnstallasjoner og 
reparasjoner.  Hos faren Bjørn var det klar tale; slik 
og slik skulle det være, så mye og ikke noe mer 
skulle det koste - og da og da var det ferdig. Og slik 
ble det - aldri noe slinger der i gården.

Og faren Bjørn var nok en god læremester for 
begge sønnene - for kvalitet, punklighet og moderate 
priser har fortsatt i RØRLEGGERFIRMA BJØRN F. 
MORTENSEN.

Lasse forteller at de nå jobber mest med rehabili-
tering.  En jobb de nå holder på med er alt rør-
arbeidet i forbindelse med en større ombygging 
av Heggedal barneskole.  Og både Lasse, Håvard 
og  Kristoffer skryter av - sammen med de andre 
håndverkerne - at personale på skolen er så 
hyggelige og forståelsesfulle.  De forstår godt at det 
må bores og bankes for å gjøre jobben ferdig.  Det er 
ikke alle steder folk tenker slik.  

Lasse startet selv i lære hos faren i 1974 - noe 
senere enn broren Morten.  I 1978 var Lasse ferdig 
med svennebrevet - og i 1982 tok han mesterbrevet. 
10 år senere overtok han fi rma etter faren, og han 
har nå drevet rørleggerfi rmaet i 16 år.  Han stortrives 
med dette - og han liker veldig godt å skru selv - det 
er langt bedre enn å administrere!

Det er noe vi i Heggedal skal være stolte over - og 
det er at Asker kommune kun har rammeavtale 
med 2 rørleggerfi rmaer (under EU-ordningen).  Det 
ene er fi rmaet til Lasse og det andre er; Andersen 
og Aksnes AS, som ble presentert i HP nr 1-2008.  
Både Lasse, Håvard og Kristoffer er fra Heggedal - 
og som noen lesere kan huske, så er begge eierne av 
det det andre fi rmaet også fra Heggedal (Jan Arne 
Andersen og Roger Aksnes) - i tillegg til at fl ere av 
de øvrige ansatte er fra Heggedal.  

Hva slags fritidsinteresser har disse gutta?  Håvard 
forteller at han har kjørt Birkebeiner-løpet i 10 år.  
Lasse er engasjert i Lion og på Hovedgården - og 
Kristoffer synes rørleggerarbeidet er inspirerende 
nok.  

Vi avslutter samtalen med - hva de tenker om 
fremtidens Heggedal.  Da sier Lasse; håper at det 
kan bli et trivelig Heggedal sentrum med leiligheter 
på 100 m2 med heis - og ”rullatoravstand” til det 
mest nødvendige som pol, dagligevarebutikker og 
det mest nødvendige.  Blir det slik, da kjøper han 
leilighet i Heggedal sentrum!  
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Ca. 09.00  Bygging av Ola-biler starter
Ca. 10.00 - 16.00 Salgsbodene åpne
Ca. 12.00 Spannhiving - kanopadling
Program på/ved scenen 12.00 - 16.00
    Oppvisning i bueskyting
    Vikingjordet Barnehage synger
    “Dominant” og “Skitne Aper” (band)
    Heggedal Blandakor
    Heggedal Barnekor
    Asker Trial Klubb - oppvisning
    Finaler spannhiving
    Olabil-løp
    Skitthegga Swing.
    Bilparade – Street Cars
Ca.16.00  Salgsbodene rigges ned

Program lørdag 14. juni

09.00 - 14.00 Boder og aktiviteter.
     Spannhiving - “Djerv-stafett” - og mye mer
     Bygging av Ola-biler
Ca. 09.30 - 14.00 Konserter m.m. fra scenen:
    “New Breed” - “Black Ace” - “What’s Up” -
    “Anmerkning” - “Epic” -  “Distinguished”
     Innslag fra Heggedal Barneskole
   “OnklP” rapper
    Nysirkus med Sergio Pilar
    Scenekamp v/ Joar Gustavsen
Ca. 14.00 Vi går hjem

Program fredag 13. juni
9-14 Skolene og barnehagene “ruler”

18-23 Fredagshandel med noe attåt
18.00 - 22.00 Salgsbodene åpne
18.00  Inngang kr. 180,- til sceneområdet.
    Konserter fra scenen:
    “OnklP” rapper
    “Generators”
  “Mulens Portland Combo”
Ca. 23.00  Konserten slutt

12-16 Lørdag med boder og musikk

19-23 Steinar in concert
19.00  Inngang kr. 250,- til sceneområdet:
    Autumn Whispers

    Steinar Albrigtsen
    m/Andrew Nesblom (bass/kor) og 
    Monika Nordli (gitar/sang)
23.00 Godnatt

Forhåndssalg av billetter til kveldskonsertene på www.billettservice.no og på Rustad Meieri. Billettsalg ved inngangen.

NB! Det kan bli mindre endringer i programmet!

Autumn 
Whispers

Steinar Albrigtsen

Bildekavalkade fra Heggedalsdagene 2008. Arrangementskomiteen var fornøyd med dette 
første forsøket, og er innstilt på å gjøre Heggedalsdager til en tradisjon. 

Komiteen takker alle som bidro økonomisk og på annen måte.    

Tekst: D.H.Sæther - foto: Frode Th. Omdahl 
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Stasjonsbyen Heggedal – det ideelle tettsted bygget på trivsel og kvalitet.

HEGGEDAL - DET IDEELLE TETTSTED 
   

   BYGGET PÅ TRIVSEL 
   OG KVALITET

JM Byggholt har sammen med 
Arkitektkontoret GASA jobbet 
med forslag til utbygging på 
Heggeodden siden avtalen med 
grunneiere ble inngått høsten 
2007. Prosessen går raskt og med 
stor villighet til å fi nne gode løs-
ninger hos alle parter. 

JM Byggholt ønsker å presentere for 
Heggedalspostens lesere de tanker 
vi har for sentrumsutviklingen i 
Heggedal som helhet, og for vårt 
område på Heggeodden spesielt. 
   I tett samarbeid med Asker kom-
mune og Tandberg Eiendom ønsker 
JM Byggholt å utvikle Heggedal til et 
livlig tettsted med et eget sentrum for 
handel og sosial aktivitet slik vi ser ut 
i fra historiske bilder at Heggedal var 
for noen tiår siden. 
   Vår visjon er at Heggedal skal bli et 
moderne tettsted, bygget på trivsel og 
kvalitet og med stort fokus på miljø. 
Målsetningen er høy og engasjemen-
tet er stort, sammen gjør dette at vi 
har stor tro på Heggedal sin fremtid.
   JM Byggholt har i den pågående 
reguleringsprosessen, på vegne av 
grunneierne, ansvaret for det om-
rådet som omfatter Heggeodden, 
nordvest for Heggedalsveien. Regu-
leringsplanen skal tilrettelegge for at 
Heggedal sentrum får en sterk 
posisjon som et sentralt tettsted i 
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Illustrasjon

Asker kommune. For å oppnå dette 
trenger sentrum urbane kvaliteter 
og gode boliger. Heggeodden er en 
viktig brikke i dette på fl ere måter. 
   Ser vi på gamle kart ser vi tydelig 
at aktiviteten i bygda tok i bruk hele 
det fl otte området mellom Skithegga 
og kirken både til landbruk, bolig og 
Trevarefabrikk. Senere har området 
blitt delt av Heggedalsveien på tvers.
   I dag er det noe næring mot Kiste-
fossdammen, mens Odden er privatis-
ert med boliger. Sentrumsutviklingen 
som pågår vil legge vekt på å binde 
disse to områdene sammen til et hele. 
   Mellom de to sentrumsområdene 
legges en miljøgate i Heggedalsveien, 
med bredt fortau/sykkelvei og gode 
krysningspunkter for fotgjengere. På 
begge sider av gaten vil det bygges 
boliger med urbane tettstedskvaliteter 
som skaper gode byrom. Fasadene 
mot veien vi være fulle av liv i form 
av næring, leiligheter og annen akti-
vitet.Vi vil bidra ved å skape et grønt 
bomiljø på Odden som skaper over-
gang mellom et mer urbant sentrum 
og den fl otte naturen rundt Gjellum-
vannet. Kanskje er det nettopp her du 
skal realisere drømmen om kombi-
nasjonen bolig – galleri? Vi håper 
vi kan få plass til de funksjoner og 
behov Heggedal har. 
   Tilgang til vannet sikres via of-
fentlig turvei rundt hele Odden. Deler 
av turveien ønsker vi å legge som 
brygge gjennom sivet. På varme som-
merdager kan man gå tørrskodd helt 
ut til tuppen av Odden, og på Bry-
gga kan man ta med fi skestanga en 

gråværsdag og håpe ørretten biter. 
   Vi har allerede opplevd en enorm 
tilhørighet og positivitet hos alle vi 
treffer i nærmiljøet. Dette er viktig, 
og en stor motivasjonsfaktor for oss 
og vårt arbeid med å skape gode 
bomiljøer slik Heggedal fortjener.
   Skal vi bygge et sentrum trenger 
vi næring, skal sentrum blomstre 
trenger vi boliger og folk i gatene.
   Denne jobben kan ikke vi som 
planleggere og utbyggere gjøre alene. 
Trivsel og kvalitet ligger ikke bare i 
uterom og bygningsfunksjoner. Det 
engasjement Heggedøler viser og den 
utålmodighet vi fi nner i befolknin-
gen til at planer nå snart må bli mer 
enn store ord, er en pådriver for det 
arbeidet vi gjør. Vi bygger sentrum 
sammen!

Illustrasjonsplan for nye Heggedal sentrum

Illustrasjon av tenkt konsept for bebyggelse

Tekst: Cathrine Heneide, JM Bygghot

Skjematisk plan for nye Heggedal sentrum

friområde
siktlinjer siktlinjer

siktlinjer

gangforbindelse

NSB

siktlinjer

Gjellumvannet

Miljøgata

HEGGEDAL - DET IDEELLE TETTSTED
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Vikingjordet Borettslag

Det ble den gang opprettet 
et eget Eldreboligene 
Borettslag med 24 leilig-
heter i Åmotveien 6.  Kom-
munen etablerte også en 
ungdomsblokk med 24 
leiligheter i Åmotveien 8. 
Senere ble Eldreboligene 
Borettslag A/L kjøpt av 
kommunen som dermed har 
to blokker med til sammen 
48 leiligheter. 

Vikingjordet Borettslag A/L
Vikingjordet Borettslag A/L 
omfatter 60 andelsleiligheter 
fordelt på tre blokker i 
Åmotveien 26, 30 og 32.

Borettslagets styre består i 
2008 av Oddmund Gunnes, 
Anne Lise Visnes, Randi 
Eidem, Odd Magne Bakken 
og Tore Engebretsen.

Styret legger vekt på å 
ivareta et trygt og trivelig 
bomiljø for alle beboere, å 
sørge for en god økonomi i 
driften, bl.a. gjennom godt 
vedlikehold av blokkene og 
utearealene og ikke minst en 
god vaktmestertjeneste, samt 
å samarbeide med Asker 
Kommune og andre eiere av 
eiendommer på Vikingjordet.           

Bomiljøet preges av at 
mange har bodd i borettslaget 
i mange år, og kjenner 
hverandre. Flere familier er 
opprinnelig fra Heggedal og 
noen er oppvokst i den gamle 
bebyggelsen på Vikingjordet. 

I de senere årene har 
det fl yttet inn en del eldre 

andelseiere som ønsker 
store leiligheter med god 
planløsning, garasjeanlegg 
og vaktmestertjeneste. 

Også leiligheter på 
60-70m2 er etterspurt av små 
barnefamilier og enslige. 
Kort avstand til barnehage, 
skole og tog/buss samt 
nærhet til Heggedal sentrum 
er jo en fordel. 

På borettslagets eiendom 
er det opparbeidet en stor 
lekeplass med lekeapparater 
m.m. Denne benyttes av 
unger fra hele nabolaget. 
Med sine lekemuligheter 
og skjerming fra trafi kk 
gir dette et godt miljø for 
ungene. Lekeplassen blir 
også et kontaktsted for 
foreldrene.

Helt siden 1989 har boretts-
laget hatt beboere som er 
av utenlandsk opprinnelse.
Det virker som om de fl este 
trives og glir naturlig inn i 
bomiljøet. Især er det fi nt å 
se hvor raskt ungene fi nner 
hverandre på lekeplassen. 

I en boligblokk lever man 
tettere på naboen og må ta 
mer hensyn enn når man bor 
i enebolig eller rekkehus. Når 
naboer i hver enkelt oppgang 
prater sammen, så ordner det 
meste seg, og det er sjelden 
styret blir involvert.

De første årene etter 
etableringen var borettslaget 
preget av unge barnefamilier. 
Det var god dugnadsånd 
med mange sterke og 

villige hender. Bl.a. ble 
blokkene malt og beiset 
på dugnad. Vedlikeholdet 
av uteområdene, inklusive 
lekeplass, ble også utført av 
andelseierne. 

I de senere år har mange 
andelseiere blitt eldre, og en 
større del av vedlikehoildet 
utføres av innleide fi rma 
og vaktmester. Men fortsatt 
har vi dugnad hver vår og 
høst med opprenskning etter 
vinteren og med klargjøring 
av busker og hekker før 
vinteren. I tillegg har enkelte 
andelseiere stilt opp med 
planting og stell av bed og 
liknende. 

Vi har prioritert og 
brukt betydelige midler på 
vedlikehold, og er faktisk 
litt stolte over at blokkene og 
den øvrige eiendommen er i 
meget god stand. Dette ser vi 
på som en av forutsetningene 
for trivsel og godt bomiljø. 

En av de viktigste 
faktorene for å skape 
et godt bomiljø er 
vaktmestertjenesten. 
Vår vaktmester Runar 
Høili har vært ansatt i 
Vikingjordet Borettslag 
siden etableringen i 1989. 
Gjennom avtale mellom 
borettslaget og kommunen 
har Høili også ansvaret for 
vaktmestertjenesten for de to 
kommunale blokkene.

Hans hjelpsomhet, og måte 
å utføre vaktmesterarbeidet 
på, har gjennom snart 20 år 

betydd mye for beboerne på 
hele Vikingjordet, ikke minst 
for beboerne i de kommunale 
blokkene.

Samarbeide
I 2008 eier kommunen to 
blokker med 48 leiligheter, 
i tillegg kommer eierskap 
til 15% av andelene i 
Vikingjordet Borettslag. 
Slik konsentrasjon av 
utleieboliger på et relativt 
lite område krever betydelig 
innsats dersom man ønsker å 
ivareta et godt bomiljø. 

Kommunens forvaltning 
av boliger har derfor stor 
betydning for bomiljøet 
på hele Vikingjordet. I 
vårt samarbeid vektlegger 
vi ansvaret kommunen 
har for leietakerne i de 
leieforholdene som forvaltes. 

Blant annet gjennom avtale 
om felles vaktmestertjeneste 
har borettslaget og 
kommunens boligforvaltning 
utviklet et meget godt 
samarbeid. 

Ønsker for fremtiden
Vårt ønske er at vi i 
Vikingjordet Borettslag, 
sammen med Asker 
Kommune og andre naboer, 
klarer å bevare et trygt og 
trivelig bomiljø for alle som 
bor på Vikingjordet. 

(Tekst og bilder ved styret i 
Vikingjordet Borettslag)

Presentasjon av Vikingjordet Bortettslag

I november 1989 ble det i 
regi av Asker Boligbyggelag 
og Asker Kommune ferdig-
stilt fem boligblokker med 
tilsammen 108 leiligheter 
på Vikingjordet. Dette var 
de første boligblokkene i 
Heggedal. To av blokkene 
er nå kommunal eiendom 
og tre blokker eies av Vi-
kingjordet Borettslag A/L.
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Som et resultat av nedskjæringer i As-
ker kommune, vil Heggedal bibliotek nå 
være stengt onsdag og fredag. 
Åpningstidene fra 18. august er: 
Mandag  kl 12.00 - 19.00
Tirsdag  kl 09.00 - 16.00
Onsdag  Stengt
Torsdag  kl 12.00 - 19.00
Fredag               Stengt
Lørdag   kl 09.00 - 14.00

Beate Norgaard er nå tilbake som fag-
ansvarlig/avdelingsleder, og vil beman-
ne biblioteket sammen med Anne Lise 
Terjesen og Erlend Eik. 

Heggedal bibliotek
stengt 2 dager i uka! Heggedal og Blakstad skolekorps

har for tida best rekruttering av alle skolekorpsene i Asker, med 
29 aspiranter fordelt på 19 fra Heggedal og 10 fra Blakstad skole. 

Korpset har tatt initiativ til økt samarbeid med de andre skole-
korpsene i. I slutten av november vil aspiranter og juniorer fra 
fl ere skolekorps framføre ”Jonas i jungelen” i Heggedalshallen. 

Hovedkorpset kan du høre sammen med fl ere andre korps søndag 
14. sept kl.18.00 i Asker kulturhus. Forestillingen ”Music Wave” 
er en del av ”Internasjonal uke” i Asker.

Årets tur for hovedkorpset gikk til Weissenhäuser Strand i Tysk-
land (bildet under), mens de yngste var på festival i Skien.

Årets julegave! (1)
Terje Martinsens bok om Heggedal skal 
foreligge fra trykkeriet  første uke i novem-
ber. Med sine 320-350 sider innside-stoff 
og bilder fra en dyktig lokalhistoriker, bør 
dette verket fi nnes i bokhylla i alle møbler-
te hjem.

CoreliaKoret 
er det nye navnet på Heggedal Blandakor. 
De ønsker seg nye medlemmer, spesielt 
menn. Ta kontakt med Rigmor Rovelstad, 
tlf. 66 79 76 33.

Kystkulturdag i Vollen 31. august
Søndag 31. august fra klokka 11.00 arrangerer ”Matrosene” Kystkulturdag 
i Vollen. ”Matrosene” er venneforeningen til det planlagte trebåtmuseet i 
Vollen. 
 Arrangementet skjer hovedsaklig i og omkring Kystkultursenteret 
i Selvikvillaen, men alle butikkene og serveringsstedene i Vollen forøvrig 
holder også åpent denne dagen. 
 Her lokkes med besøk av Børøysund, som kommer innom på sin 
100-års jubileumstur. Det blir anledning til å bli med en tur på fjorden med 
den staselige veteranbåten, den går fra hurtigbåtbrygga ca. klokken 13.15. 
Turen tar omkring halvannen time, og koster kr. 150 for voksne og 50 for 
barn.  Ellers stiller redningsselskapet med Eliasbåter for barna, og det blir 
krabbefi ske og ro- og seileaktiviteter. 
 I Selvikvillaen blir det servering av vafl er og fi skesuppe, demon-
strasjon og salg av tauverksarbeider, vise-gruppa “Par i hjerter” holder 
konsert, og “Styg-gen på låven” spiller også opp. Den faste utstillingen i 
Selvikvillaen er selvfølgelig også åpen.

Eliasbåtene til redningsselskapet er en av mange 
aktiviteter man kan delta på. 

(Foto: Berit Skogli Wiik)

Av Frode Th. Omdahl

Årets julegave! (2) 
Heggedalsposten vil i november gi ut en lokal kalender for 2009, 
og håper den blir like populær som 2008-utgaven. Kalenderen for 
2009 vil bli solgt separat, og desember-utgaven av Heggedalspos-
ten vil bli delt ut på vanlig måte.
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Vi er 19 barn, som alle er født i 2003, og 
går på avdeling Vilje/Vikingjordet barne-
hage. Hvert år går vi på topptur. Turen i år 
gikk til toppen av Bergsåsen, Asker høyeste 
punkt. 459 m.o.h. Vi besøkte også taterhu-
lene.

I fjor gikk vi til Utsikten/Hagahogget og 
bjørnehiet. Vi er en gjeng som liker å gå på 
tur. Vardåsen bestiger vi gjerne 2 ganger i 
året. Vardåsen som i gamle dager var kjent 
som Fattigmanns-Geilo. 

Vi er en avdeling som jobber mye med 
lokalhistorien i Heggedal. Her er det mange 
gamle hus og fl ott turterreng, med mye his-
torie. Særlig liker barna historien om Gutta 
på skauen. Det handler om Kjekstadmarka, 
krigen og nordmenn og tyskere. Vi syntes at 
vi er kjempefl inke til å gå på tur, så derfor 
hadde det vært hyggelig om vi kom i Heg-
gedalsposten.

Mvh Vikingjordet barnehage
Mona Hornmoen og Bente Nordum

Vikingjordet barnehages årlige topp-tur

postenpostenpostenHeggedals 29Smånytt

Hei, tidligere medlemmer av Heggedal Barnekor! 
Koret fyller 65 år i 2009 og planlegger stor feiring med bl.a. et jubileumskor av ”veteraner”. 
Vil du være med? Ta kontakt med dirigent Adele Guttormsen Moe, tlf 478 23 222 / moe.adele@getmail.no. 
Sommerturen gikk i år til Fagerli leirskole, i buss sponset av NUSB (tidl. ”Sivilforsvarets Sentralskole”).

Visste du at:
Ikke alt var bedre før. Fester på Gjellum gikk i sin tid under betegnelsen ”Heggedal kniv, stikk • 
og skade. Lik sorteres ved utgangen”. 

Det er startet et ”Hallenskog Spelemannslag”. Initiativtager er Kjell Markussen.• 

Den samme Markussen sysler med planer om et ”Heggedalsspill”.• 

I Kloppedalen ligger et nedgravd, kommunalt deponi som er registrert hos Statens Forurens-• 
ningstilsyn som ”middels farlig”.

Heggedalsposten har redaksjonslokaler i Gjellum samfunnshus?• 

Heggedal stasjon ligger 29,34 kilometer fra Oslo S, og høyden over havet er 99,2 meter.• 

Gullhella holdeplass ligger 26,96 kilometer fra Oslo S. Holdeplassen ble åpnet i 1937.• 

Selv om det bare er 2380 m fra Heggedal til Gullhella langs jernbanen, er det tryggere å gå • 
langs veien.

263 personer i Norge er så heldige at de har Heggedal som etternavn.• 
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Heggedalspostens økonomi Av Dag Henning Sæther

Regnskap
2007

Budsjett
2008

Organisasjonenes betaling for faste sider 50000 55000
Asker kommunes betaling for faste sider 10000 14000
Organisasjonenes betaling for enkeltsider 7000 7000
Annonser og bedriftspresentasjoner 94000 110000
Salg kalendere 75423 70000
Støtte til HP fra private lesere 2600 2600
Div.inntekter 1036 800
SUM inntekter 240059 259400

Trykking av blader og kalender 141310 165000
Redaksjonsarbeid 0 36000
Driftsutgifter 16804 15500
SUM utgifter 158114 216500

Driftsoverskudd 81946 42900

Heggedalsposten har god økonomi. 
Overskuddet for de 6 utgavene i 
2007 var på 82000. Av dette var 
37500 overskudd fra kalenderen. 
Det gode resultatet skyldes mye 
dugnadsarbeid i redaksjonen, gratis 
distribusjon ved gode hjelpere og 
momsfritak. I 2008 bruker vi 36000 
på en redaksjonssekretær, og har 
budsjettert med et overskudd på 
ca. 43000.  Kostnadene pr. side pr. 
nummer ligger på ca. kr 1000, som 
er prisen foreningene betaler. 

Redaksjonen ønsker at bladet skal 
leve i mange år, og prøver å fi nne 
en driftsform som gjør det både 
interessant og levelig å være redak-
sjonsmedlem.

Heggedalskalenderen 2008
Det ble i alt solgt ca.1000 eksem-
plarer av Heggedalskalenderen 
2008. Organisasjonene fi kk 50,- 
pr. kalender, og hadde inntekter 
på ca. 75000,- av salget. Hegged-
alsposten hadde et overskudd på 
37500,- på kalenderen.

- er en karakteristikk som har nådd 
redaksjonen mer enn en gang. Vi 
forstår den godt, og vi prøver å bli 
bedre. Redigeringen av hver enkelt 
side gjøres av redaksjonen, som er 
«glade amatører». Den positive siden 
er at amatørene jobber gratis, slik at 
utgiftene begrenses til trykkingen. 
Redaksjonen bruker samlet ca. 150 
timer pr. nummer.

Fra januar 2008 har redaksjonen  
engasjert en redaksjonssekretær 
(på deltid). Det koster penger, og 
for 2008 er det budsjettert med at 
bladene går i balanse. Overskuddet 
kommer fra andelen av salget av 
kalenderen. 

Inntektene kommer fra organisa-
sjonenes kjøp av sider, annonser og 
bedriftspresentasjoner. Tabellen ned-
enfor viser regnskapet for et enkelt 
nummer. 

Det er et begrenset antall bedrifter 
i vårt nærområdet, men bladet har 
nå så stort opplag at også bedrifter 
utenfor Heggedal viser interesse for 
bladet.

Heggedalsposten fi kk ved opp-
starten i 2007 kr. 55000 i tilskudd 
fra Asker Kommune og 23000 fra 
Norges Velforbund. Til nå er ca. 
halvparten av disse midlene brukt, i 
hovedsak til datautstyr og program-
vare. Disse midlene er ikke tatt inn i 
regnskapet over.

I 2007 kom Heggedalsposten ut 
med 5 ordinære numre som ble delt 
ut gratis. I tillegg kom det et jule-
nummer med kalender for 2008, som 
ble solgt for kr. 100,-. I 2008 vil det 
komme 6 ordinære numre.  Kalende-
ren vil bli laget separat, og solgt på 
samme måte som i fjor.

Budsjett for et enkelt nummer:
Sidetype Antall sider Inntekter Utgifter
Organisasjonenes sider (inkl. Asker kommune* ) 13 13 500 12 500
Redaksjonelt stoff (inkl. forside og side 2) 14,5 0 14 000
Annonser og bedriftspresentasjoner 4,5 18 000   4 250
SUM 32 31500 30 750
* Asker kommune betaler kr 2000 pr. side.

«Et hyggelig, men litt rotete blad»
Drift og videreutvikling av Heg-

gedalsposten vil bli et av temaene på 
nærmiljøkonferansen 27.september.
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Heggedals
postenDette nummeret av Heggedalsposten har ikke annonser og faste sider fra 

organisasjonene - dvs ingen inntekter. Det inneholder bare redaksjonelt sto�  

og 2008-kalenderen. Men vi ønsker at kalenderen skal gi inntekter til organ-

isasjoner som vil selge, og de får 50% av utsalgsprisen i fortjeneste.
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TEKNOSERV er  total leverandør av IT tjenester . Firmaet ble etablert 
i 1992 og har siden den tid servet små og store bedrifter i Akershus. 
Med fokus på å yte topp service og effektivitet overfor kundene 
er TEKNOSERV meget konkurransedyktig innenfor IT-sektoren.  
TEKNOSERV er i dag IT-SUPPORT AVDELINGEN til mange større og 
mindre firma i Asker og Bærum. Dette er bedrifter som trenger en 
fast IT kontakt, som kommer raskt  til stede ved problememer.  
Tilgjengelighet er nøkkelordet når det gjelder bedrifter-IT og 
support. Raskt på stedet, også i helger og som svarer på telefonen 
hele døgnet. 

PC SERVICE-
SUPPORT
i Heggedal 

TEKNOSERV
 For bedrifter og private

TEKNOSERV    
Vollenveien 144B
1389 Heggedal 
Tel. 909 303 79 
erik@teknoserv.no For private:

• Får fart på treige PCèr!

• Fjerning av virus 

• Trådløst nettverk

• Flying av data mellom  

 gammel og ny PC 

• ISDN, ADSL og IP telefoni

•  Oppgradering  

• Salg av ny PC

• Telefonsupport

For firma:
• Vi er DIN IT avdeling!

• Brukerstøtte 24 timer. 

• Rask support, på dagen

• Bred erfaring

• Opplæring

• Nettverk og servere

30 - 31 HP økonomi og annonse Hovdahl.indd   3 18.08.2008   05:18:46



Radon-gass betyr radioaktiv stråling - og det 
er en helsefare der konsentrasjonen er høy

Det området Heggedal befinner seg i, har gjennomgående høyere radon-
tall enn resten av landet.  Det kan være ”føre var” å ta en måling!

Norske Radonkontroll utfører profesjonell 
radonmåling av din bolig eller virksomhet på 
dagen!  Radon er en naturlig, luktfri radioaktiv 
gass som finnes i inneluften i de fleste hjem 
i Norge.  Norske Radonkontroll har utført en 
rekke radonmålinger i Asker syd.  Radongass 
kan forårsake lungekreft, og Norske Radonkon-
troll anbefaler radonmåling av din inneluft. 

Gjennomsnittlig radonkonsentrasjon i norske boliger er på 
89 Bq/ m3, og en anbefalt grense for tiltak er 200 Bq/ m3.

Ta radon på alvor. Kontroller huset ditt i dag.  
Enkle tiltak kan forhindre helseskade.  Ta 
kontakt med oss på tel: 
        458 05 166 / 458 06 411 

Minstepris er kr 1.260 - full konfidensialitet 

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: 66 79 68 18 -  901 24 432 - rask levering - tilbud gis - referanser kan skaffes.   

Garantert bra sluttresultat

FARGERIKE ASKER
RØYKENVEIEN 136 A, 1386 ASKER

Tlf. 66 78 10 01   Fax: 66 78 11 03
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