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Et prosjekt man kan lære av
Vi er heldige som har fått en ny og moderne barneskole 
i Heggedal. Ny skole har vært etterlengtet, både for å øke 
kapasiteten og bedre standarden. At Heggedal skole skulle bli 
bygget ny har ikke vært en selvfølge. I 2012 ble det foreslått 
permanente modulbygg for å møte et økt kapasitetsbehov. 
Mange har vist stort engasjement – og skal ha sin takk for at 
skolen ble slik den er i dag.

Prosessen har imidlertid vært krevende. Foruten lang politisk 
behandling, har prosjektet vært preget av dårlig prosjektering, 
mangelfull anbudsutlysning og sviktende prosjektstyring. 
I denne utgaven setter Heggedalsposten søkeløys på 
prosessen frem mot nye Heggedal skole. Prosjektet ble to 
år forsinket og resulterte i store kostnadsoverskridelser. Da 
er det betimelig å spørre: hva gikk egentlig galt? Og enda 
viktigere; hva kan kommunen lære av prosjektet?

Anders Lie Hagen
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Tekst: Terje Martinsen
Layout: OleHerman Bjor

På 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet var samfunnet preget av skarpe sosiale skiller. I 
jordbrukssamfunnet var det skiller mellom store og små gårder på den ene siden og mellom 
bonde, husmann og dagarbeider på den andre siden.

Blant husmannsfamiliene var det forskjell på de som had-
de jord og de som ikke hadde jord. Fram til 1852 var det 
ingen faste regler for avtale mellom husmann og bonde. 
Loven fra 1851 regulerte dette fram til husmannsvesenet 
ble avviklet tidlig på 1900-tallet.

Folkeveksten gjorde at mange gårder var blitt delt på 
1700- og 1800-tallet. Slik var det også i vårt distrikt, som 
for eksempel på Gjellum, Yggeset, Rustad, Torp, Gisle, 
Gui, Skjellestad, Underland, Vinnulstad, Sebjørnsrud og 
Hauger. Men det var grenser for hvor mye en gård kunne 
deles. Derfor vokste husmannsvesenet sterkt. Til å begyn-
ne med var det gjerne yngre sønner på gårdene som fi kk 
seg tildelt et lite areal under gården. Derfor var det ofte 
slektskap mellom bonde og husmann i starten. Men med 
generasjonene økte avstanden, og husmannen ble en sta-
dig fjernere slektning, eller det kom nye familier på plas-
sen. Det oppsto en egen sosial klasse. Folketellingene fra 
1800-tallet viser at mange husmannsfolk var født andre 

steder, og ofte fl yttet en familie fra en plass til en annen. 
Dette skjedde på «faradagen», den 14. april eller den 14. 
oktober. 

Til gårdene i Heggedal hørte en eller fl ere husmanns-
plasser, alt etter gårdens størrelse. Husmannen eide ikke 
jorda han dyrket på den vesle plassen han hadde, men han 
kunne dyrke mat til eget bruk. Enkelte husmenn hadde så 
mye jord at de kunne skaffe fòr til ei ku og opp til fi re sau-
er. Ofte var det også en gris på slike plasser. Det var vanlig 
at kua og sauene fi kk beite sammen med bondens dyr og at 
husmannen fi kk ta ved og gjerdematerialer i bondens skog. 
Husmannen, og ofte også kona hans, hadde arbeidsplikt på 
gården når bonden krevde det. Dette betydde at særlig on-
nene ble slitsomme for husmannsfamilien da det var arbeid 
både på plassen og gården. Han fi kk låne hest av bonden, 
men først etter at arbeidet hos bonden var unnagjort. Bare 
for å betale leien for plassen måtte husmannen arbeide ca 
to måneder i året hos bonden.

3 generasjoner på Gjellumhaugen (ca. 1918) Fra venstre: Andreas Andersen, kona Karoline, Karl Aasly, kona Therese 
med sønnen Reidar på fanget. Deretter barna Erling, Sverre og Anny. Andreas og Karoline kom visstnok fra Vestre Aker. 
De bygget ”Rundløkka” ved Røykenveien, og deretter kjøpte de Gjellumhaugen og bygget der. I Heggedal heter stedet 
på folkemunne ”Gjellumhagan” (Asker bibliotek)
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Noen av plassene er fortsatt bebodd, som småbruk eller 
eneboliger, gjerne med større hager. Andre er for lengst 
forsvunnet, bare grunnmuren og kjellergropa vitner om 
tidligere bosetting. Dette gjelder særlig de plassene som 
ligger ulendt til i utmarka, som for eksempel Eikestubben 
og Madseløkka i Kjekstadmarka og Knorteberget i Bømar-
ka. Jordveien som hørte til plassene som lå nærmere går-
den, er gjerne lagt til hovedbølet der det er naturlig. Andre 
plasser er frikjøpt fra gårdene.

Her er navnene på noen av husmannsplassene i vårt dis-
trikt:

Nyhus (ved Røykenveien), Kverna med Kvernahaugen 
(i Heggedal sentrum, nå revet), Haugen (ved Underlands-
veien) og Stokkerskauen/Marklund (ved Røykenveien) 
tilhørte alle Heggedal Hovedgården. Gjellumhagen, Rund-
løkka og Madseløkka (ruin) tilhørte Gjellum. Eidbråten, 
Nordal (ruin), Kodalen og Rabakken lå under Blakstad. 
Eiddalen (under Eid, revet). Lauvhaugen (revet og ut-
bygd), Guiberget og Guienga lå under Gui. Grodalen, Kø-
labånn (fjernet), Stokkerskauen og Dæler(fjernet) hørte 
under Stokker. Kvevollen og Eikestubben (ruin) hørte un-
der Kjekstad/Hallen. Skjellestadhagen (under Skjellestad, 
revet og utbygd) Slåttebråtan og Torsbråtan (i Kjekstad-
marka).  Råtadalen (under Hauger, ruin).

De siste tiåra av 1800-tallet ble det færre husmenn. Det 
må ses i sammenheng med den gradvise omleggingen av 
jordbruket – med maskiner som gjorde arbeid som tidli-
gere ble utført av folk. Behovet for arbeidskraft i det gamle 
jordbrukssamfunnet var stort. I Heggedal het det for ek-
sempel at en bonde trengte en voksen mann dersom han 
hadde to hester, og en voksen kvinne dersom han hadde 
seks kuer. Husmannsvesenet skaffet bøndene billig og sta-
bil arbeidskraft. Overgangen fra naturalhushold til penge-
hushold gjorde at mange søkte arbeid i den nye industrien 
som vokste fram mot slutten av 1800-tallet. På 1880-tallet 
satt for eksempel ca 150 personer rundt om i hjemmene, i 
hovedsak på plassene, og limte fyrstikkesker for Christia-

Leif Bøhmers bilverksted i Guibekken (ca 1938),  samme sted som bensin
stasjonen i Guibekken ligger i dag. Vi ser huset på Lauvhaugen i bakgrunnen, 
dette er nå revet. (Asker bibliotek)

Øverst: Lauvhaugen. ca 1875 med 
Røykenveien i forgrunnen.  
Nederst: Lauvhaugen 1978.

nia Tændstikfabrik som hadde etablert seg på Heggedal i 
1875. I denne perioden utvandret også mange til Amerika. 
Den første emigranten fra Heggedal var hjulmaker Hans 
Gulbrandsen fra husmannsplassen Skjellestadeie. Han ut-
vandret allerede i 1863 med kone og fire barn, midt under 
den amerikanske borgerkrigen, og håpet vel å oppnå større 
velstand der enn han hadde på Skjellestad.

Ser vi bort fra de nedlagte og fjerntliggende plassene, 
er mange tidligere husmannsplasser i dag både ombygd, 
påbygd og utbygd. De tilhører ikke lenger hovedbølet. Jeg 
tror mang en husmann og husmannskone ville snudd seg i 
grava om de hadde fått se dagens velstand på de plassene 
hvor de sleit for å holde liv i seg og sine.

Kverna i Heggedal sentrum 1978. Bygningen ble satt opp 
igjen etter at den gamle ”Kværna” brant omkring 1930. 
Til venstre i 1.etg. ”Heggedal Elektriske”, drevet av Harry 
Kise. Til høyre ”Sport og Manufaktur”, drevet av Ralph 
Gjersøe. Inntil ca. 1960 hadde Sverre Solberg sitt bakeri 
i kjelleren. Huset er nå revet for å gi plass til nytt torv i 
Heggedalsområdet.

Heggedalsposten4
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Karl Andersen var husmann fra 1903 til 
1911 og var fra Sarpsborgområdet. Her 
fra 100års feiringen til Kalnes Jord
bruks skole i 1970. Etter krigen var han 
kommunens oppsynsmann i Heggedal 
(Budstikka).

Eidsbråtan ved Gamle Røykenvei 1955. Røykenveien 
skimtes til høyre, Kodalsveien går ned mot venstre. 
(Widerøe’s flyveselskap AS — Asker bilbliotek)

Nyhus var opprinnelig en plass under Hovedgården, og 
ligger ved delet mot den gamle Gjellumeiendommen. I 
bakgrunnen skimtes litt av Statens forsøksgård  Dal. 
Låven på Nyhus brant på slutten av 1980tallet. Snekker 
Ole Kristiansen på ”Trevar’n” kjøpte Nyhus i 1929. (Asker 
bilbliotek)

Kristian Stokker (f. 1891)som eide Grodal mølle og 
sag, husket godt husmennene omkring år 1900. Jeg hus-
ker han fortalte: 
Husmenna hadde det ikke så verst.  Dom hadde jo kos
ten. Det var verre for dom som satt hime. Dom hadde 
som regel ei ku og en gris tel sjølberging. En grisunge 
kosta 56 kroner. Kua beita i skauen om sommeren, ikke 
på husmannsplassen, ellers hadde det itte gått.

Eidbråten

Kodalen

Marklund

Kverna

Nordal

Madseløkka

Kølabonn Stokkerskogen

Nyhus

Gjellumhagan

Knorteberget

Husmannsplassen Nordal slik Sverre 
Hella tenkte seg det basert på rester 
etter grunnmurene.
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Asker kommune planla å sette 
opp modulbaserte skolebygg for 
å gjøre plass til fl ere elever ved 
Heggedal skole. Massiv motstand 
gjorde at det ble vedtatt å bygge 
nytt. Byggeprosjektet har vært 
endret fl ere ganger, hatt stadige 
forsinkelser og kostnadsoverskri-
delser. I dag er prislappen 380 
millioner.

Beregninger viste at det fra 2015 
ville være behov for 3-parallell 
barneskole i Heggedal (tre klasser 
på hvert trinn). Kommunestyret 
vedtok derfor i 2010 å utvide Heg-
gedal skole. Investeringsbudsjettet 
i handlingsplanen vedtatt samme år 
budsjetterte 90 millioner kroner til 
prosjektet. 
 I handlingsplanen vedtatt 2011 
økte budsjettavsetningen med yt-
terligere 30 millioner, til totalt 120 
millioner kroner. Utvidelsen av 
Heggedal skole ble planlagt ferdig 
til skolestart 2014.

Ulike løsninger
Flere muligheter for å øke kapasite-
ten til 3-parallell skole ble vurdert. 

Utbyggingsalternativer for Heg-
gedal skole var planlagt til politisk 
førstegangsbehandling høsten 2011. 
Saksbehandlingen ble utsatt en 
rekke ganger; først til februar 2012, 
deretter juni og så utsatt til over 
sommerferien.

Mulighetsstudien som vurderte uli-
ke utbyggingsalternativer ved Heg-
gedal skole kom mai 2012. Et av 
alternativene var å gjøre en større 
ombygging. Nytt skolebygg og fl er-
brukshall ble kostnadsberegnet til 
230 millioner kroner. Et annet al-
ternativ var å lage en frittstående 
paviljong slik at inngrepene i eksis-
terende bygningsmasse reduseres 
til et minimum.  En slik løsning ble 
kostnadsberegnet til 137 millioner 
kroner.

 Rådmannen skriver i et innspill i 
Budstikka 28. juni 2012: 
«Ulike løsninger vil bli vurdert og 
lagt frem for politisk behandling i 
august. Det blir ingen ‘brakkeløs-
ning’, men en permanent skole av 
god kvalitet innenfor en forsvarlig 
økonomisk ramme.»

 En lang prosess

Faksimile, Budstikka 18. august 2012. 
FAU reagerer på forslaget om permanent 
modulbygg på Heggedal skole.

Nye Heggedal skole står ferdig, 
men prosjektet har vært krevende.

Foto: Anders Lie Hagen
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Foto: Anders Lie Hagen

Formannskapet var 4. september 2012 på befaring på Heggedal skole før de skulle 
vedta skolens fremtid.                          Foto: Budstikka v/ Hakon Holtan

Teknisk avdeling i Asker kommune 
ga anbefaling om å rive deler av sko-
len, for å så bygge helt nytt. 
 Overfor formannskapet anbefalte 
rådmann Lars Bjerke å heller sette 
opp modulbaserte bygg på syd- og 
østsiden av kunstgressbanen.

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) 
ved Heggedal skole kritiserte forsla-
get om at kapasitetsutfordringen ved 
barneskolen skal løses med perma-
nent brakkebygg. Utvalget hevdet 
at kommunen forskjellsbehandler 
når de forslår en slik løsning i Heg-
gedal, da det to år før ble vedtatt at 
Nesøya skole skulle rehabiliteres og 
utvides med en kostnadsramme på 
350 millioner kroner. 
 Rådmann Lars Bjerke opplyste at 
det er forsvarlig å drive undervis-
ning i modulbaserte skolebygg, og 
svarte at prosjektet i Heggedal må 
balanseres i forhold til kommunens 
økonomi. Rådmannen skriver i sin 
vurdering at han ikke kan forsvare 
et nybygg som har en forventet kost-
nad 100 millioner over kommune-
styrets bevilgninger. 

Det ble mobilisert aktiv motstand 
mot forslaget, blant annet i Face-
book-gruppen «Nei til brakkeløs-
ning på Heggedal skole». FAU-re-
presentanter uttalte at de føler barna 
i Heggedal blir en salderingspost i 
Asker-budsjettet. Foreldreutvalget 
poengterte at selv med brakkeløs-
ning til 137 millioner må eksiste-
rende skolebygg oppgraderes for å 
tilfredsstille krav til universell ut-
forming, brannsikkerhet og ventila-
sjon. Disse kostnadene var ikke tatt 
med i rådmannens kalkyle. FAU ved 
Heggedal skole skriver i et åpent 
brev til rådmannen: 
«Det er jo ikke rart brakkealterna-
tivet i Heggedal er billig når alle 
kostnader ikke tas med».

Vedtak
Formannskapet skulle opprinnelig 
behandle utbyggingsalternativene 
for Heggedal skole den 21. august 
2012. Det ble enstemmig vedtatt å 
utsette saken, da det var ønske fra 
de folkevalgte om å få befaring på 
skolen før vedtaket.

4. september 2012 gjennomføres 
befaring på Heggedal skole. Senere 
samme dag behandlet formannska-
pet saken. Politikere gikk imot råd-
mannens anbefaling - alternativet 
om nytt skolebygg vinner frem. 
 Bygg B (se illustrasjon) skal rives 
og bygges nytt. Eksisterende bygg 
C skal bygges sammen med det nye 
B-bygget. Bygg D skal rehabiliteres. 
 Prosjektet beregnes ferdig til 
skolestart 2015. Prosjektkostnaden 
på 230 millioner ble innarbeidet i 
handlingsplanen vedtatt 2012. Råd-
mannen gjorde et nytt estimat året 
etter, og ny kostnadsramme ble 240 
millioner.

Heggedal skole har gjennom årene blitt
ombygget og påbygget mange ganger. 
Det eldste bygget (A) er den opprinnelige 
skolen i Heggedal og ble bygd i 1906. 
I 1940 ble skolen utvidet med to bygg, som 
senere ble bygd sammen (B). I 1960 ble 
murbygningen bygd (D). I 1990 ble det gjort 
en større ombygging av bygg C, før deler av 
skolebygget igjen ble ombygd sist i 2008.

Illustrasjon: Asker kommune

I de siste dagene er det skapt et inntrykk i media og andre steder av at 
Asker kommune ikke prioriterer utviklings- og investeringsprosjekter i 
Heggedal. (...) Ingenting kunne være lenger fra sannheten.
- Lars Bjerke, innspill i Budstikka 28. juni 2012

Det kommunen foreslår er å gi elevene i Heggedal en stor, stygg, 
toetasjes monsterbrakke. (...) Vi føler oss dolket i ryggen. 
Kommunen sier de vil satse på Heggedal, men i praksis 
velges de billigste, dårligste løsningene for oss som bor her.
- FAU-leder Rolf Kristiansen i Budstikka 18. august 2012

Heggedal har stått lenge på ventelisten. Tettstedet er samtidig et av de 
områdene i Asker som skal utvikles mest i årene som kommer. Det skal 
kommunen og Tandberg Eiendom sørge for. Det er derfor på tide at 
kommunen viser alvor med å satse på Heggedal. Vi forstår befolkningens 
følelse av at ord aldri blir til handling. (...) Vi vil anbefale politikerne å grave 
dypt nok i lommene til å fi nne de millionene som skal til for å bygge nytt.
- Leder, Budstikka 21. august 2012

Sitater fra
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Flerbrukshall
Bygging av flerbrukshall er også 
med i prosjektet. Fra flere hold ble 
det argumentert for å gjøre hallen 
større, med spilleflate 25x45 me-
ter fremfor planlagte 22x25 meter. 
Endringen beregnes til en merkost-
nad på 50 millioner, og avvises av 
formannskapet mars 2013.

Budsjettkutt
Prosjekteringen startet juni 2013. 
Kalkylen til forprosjektet viste at 
bygging av ny Heggedal skole og 
flerbrukshall ville bli langt dyrere 
enn først antatt - totalt 290 millio-
ner. Rådmannen annonserte januar 
2014 kostnadsbesparende tiltak: 
det planlagte parkeringsanlegget i 
flerbrukshallen tas ut av planene. 
Lekeareal fjernes til fordel for par-
keringsplasser. Flerbrukshallen blir 
mindre, og skolekorpsets lagerloka-
ler reduseres til 11m2. Uteområdene 
skal utformes billigere; der det tidli-
gere var planlagt murer i naturstein 
foreslås nå betong. Til sammen kutt 
på 50 millioner kroner for å holde 
prosjektet innenfor de økonomiske 
bevilgningene.
 Heggedal Nærmiljøsentral og 
FAU hevdet at dersom rådmannens 
forslag vedtas, er det et løftebrudd 
fra politikerne. Igjen ytes massiv 
motstand, blant annet i Facebook-
gruppen «Stopp budsjettendring for 
nye Heggedal skole!» Flere kommu-
nepolitikere kom enda en gang på 
befaring til skolen.
 11. mars 2014 legges ulike for-
prosjekter for rehabilitering og ut-
bygging frem for formannskapet. 
Varaordfører Per Anders Owren 
(H) mente det var gjort en politisk 
vurdering som ikke var i tråd med 
budsjettet. 

 – Politikerne får en vanskelig 
jobb med å kombinere politiske øn-
sker med den økonomiske realite-
ten, sa Owren i sitt innlegg til for-
mannskapet. De folkevalgte valgte 
å skrinlegge kuttforslagene. Bud-
sjettet blir utvidet til 290 millioner 
kroner. Parkeringskjelleren kommer 
igjen inn i planene. Flerbrukshallen 
blir utvidet med én akse. Planlagte 
utearealer opprettholdes og mere 
trafikksikre løsninger vurderes.

Innsigelse fra fylkeskommunen
Rivearbeidet var planlagt våren 
2014, før byggestart i august. Med 
den fremdriften ville nye Heggedal 
skole vært innflytningsklar januar 
2016. Slik ble det altså ikke. 
 Akershus Fylkeskommune mente 
lærer- og vaktmesterboligen fra 1921 
hadde verneverdi, og rådet kommu-
nen til å la være å rive. Innsigelsen 
gjorde at rivearbeidene ble utsatt, og 
medførte et halvår forsinkelse i pro-
sessen. I slutten av september 2014 
ble det klart at bygningsrådet i kom-
munen trosset fylkeskommunens 
innsigelse, og godkjente rivning.
 Rivningen startet samme måned 
og pågikk til november 2014. Fer-
digstillelsen av skolen ble planlagt 
til juli 2016.

Midlertidig forføyning
Høsten 2014 blir byggeprosjektet 
satt ut på anbud. Blant åtte tilbydere 
til hovedentreprisen, ga ringeriks-
firmaet Tronrud Bygg det laveste 
tilbudet for bygging av nye Hegge-
dal skole. En av de andre anbyderne, 
Bermingrud Entreprenør, mente an-
budet for Heggedal skole var gjort 
på feil grunnlag og ønsket en retts-
lig avklaring før Tronrud Bygg fikk 
jobben. Bermingrud Entreprenør 
fremmet desember 2014 krav om 
midlertidig forføyning til tingretten. 
 Eiendomsdirektør Ragnar Sla-
astad Studsrød erkjente samme 
måned overfor Budstikka at kom-
munen burde gjort en bedre jobb. 
Asker kommune sin utlysning av 
hovedentreprisen var med feil kva-
lifikasjonskrav og mangelfull kunn-
gjøring.

Lærer- og vaktmesterboligen.

September 2014 startet rivingen. Her gymsalen.

Skolebyggene klargjøres før riving.

Rivearbeidet tok tre måneder.

B-bygget fra 1940 er revet.

Heggedalsposten8

06-10 - Byggeprosess Heggedal skole.indd   8 28.02.2017   22:31:23



9Heggedalsposten

Lærer- og vaktmesterboligen.

September 2014 startet rivingen. Her gymsalen.

Skolebyggene klargjøres før riving.

Rivearbeidet tok tre måneder.

B-bygget fra 1940 er revet.

Tingretten konkluderte med at kom-
munens utlysning for hovedentre-
prisen budre vært avlyst. Tross feil 
premisser i anbudskonkurransen, 
fikk Bermingrud Entrprenør ikke 
medhold i sitt krav. Dette fordi en 
ny utlysning av konkurransen ville 
innebære for store forsinkelser.
 Bermingrud rettet dermed krav 
om erstatning fra Asker kommune 
for brudd på anbudsregler under of-
fentlig anskaffelse. 
 Heggedalsposten har ikke lyktes 
med å få innsyn i kravet, da do-
kumentene er unntatt offentlighet. 
Saken endte i rettsforlik der Asker 
kommune måtte betale 650.000 kr.

Byggestart
Januar 2015 startet byggingen. 
Anbudskonflikten førte til tre må-
neder forsinkelser, og det ble vars-
let at elevene ikke kan flytte inn før 
høstferien 2016. Håpet var allikevel 
at 1.-klassingene og resten av små-
skoletrinnet skulle kunne ta i bruk 
skolen fra skolestart 2016. 
 FAU reagerte på de gjentatte for-
sinkelsene og anmodet kommunen 
om å iverksette tiltak.

Problemer i byggearbeidet
Forsering av byggearbeidet ble in-
gen realitet. Mangelfull prosjekte-
ring skulle bli årsak til flere utfor-
dringer i byggeprosessen.
  – Det var ikke blitt gjennomført 
undersøkelser av grunnforholdene 
under de eksisterende byggningene. 
Derfor kom det uventet på oss at det 
var fjell i tomta, forklarte tidligere 
prosjektleder fra Asker kommune. 
 – Atskillige større masser måtte 
graves ut enn det som var oppgitt 
i kontraktsdokumentet, sier bygge-
lederen for kommunen.
 Deler av skolen skulle også re-
habiliteres. Det viste seg imidlertid 
at den gamle bygningsmassen var i 
dårligere stand enn først antatt. 
 – Rehabilitering av eksisterende 
bygninger har blitt vesentlig dyrere 
enn forutsatt. Underveis i prosjektet 
ble deler av planene om rehabilite-
ring skrinlagt. Rett før sommerfe-
rien 2015 besluttet vi å rive hele C-
bygget (se illustrasjon, journ. anm.) 
og bygge alt på nytt. Opprinnelig 
skulle det eksisterende bygget byg-
ges sammen med det nye B-bygget, 
forteller byggelederen.

Ny prosjektledelse
Våren 2015 var det flere utskiftin-
ger i byggeledelsen. Høsten 2015 
fratrådte kommunens prosjektleder. 
Ny, ekstern prosjektleder fra firmaet 
Roar Jørgensen kom inn. Det ble 
straks klart at prosjektet ikke blir 
ferdig til skolestart, ei heller til høst-
ferien. Prosjektet vil bli klart først i 
2017.
 Et samlet FAU ved Heggedal sko-
le ga uttrykk for at forsinkelsene i 
prosjektet er til stor belastning for 
elever og lærere ved skolen. Forel-
dreutvalget opplevde dialogen med 
kommunen som krevende, og skri-
ver i et brev til formannskapet at 
"kommunens avdelinger skyver an-
svar over på hverandre".

Økte kostnadder
De stadige forsinkelsene førte til 
kostnadsoverskridelser; forlengelse 
av byggetid medførte økte rigg- og 
driftskostnader. Ved bytte av pro-
sjektleder høsten 2015 ble det utar-
beidet et revidert budsjett. Kostna-
dene anslås da til 335 millioner.
 Prosjektet med nye Heggedal 
skole har vært så problemforfulgt at 
representanter i formannskapet ba 
om en gransking av hele prosjektet. 
Sentrale kommunepolitikere uttryk-
te at de har mye å lære av prosessen.
 November 2015 ga formannska-
pet en tilleggsbevilgning på 39 mil-
lioner kroner. Rådmannen kritise-
rete intern administrasjon. Samtidig 
foreslås det å stille innleide eksterne 
rådgivere ansvarlig for tilleggskost-
nader, blant annet for å ha regnet ut 
feil mengder av masse som skal tas 
ut av byggetomta. Senere har kom-
munen kommet frem til at det ikke 
er grunnlag for å kreve erstatning 
fra rådgivere, da det ble avsatt for 
kort tid til prosjektering.

Mai 2015: Flerbrukshallen bygges på tomten der den gamle lærerboligen før lå.

Rehabilitering har blitt dyrere enn forutsatt.

Nytt skolebygg reises, her B-bygget.

Murbygningen (D-bygget) er rehabilitert.
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Tekst: Anders Lie Hagen
Foto: Terje Reier Gundersen

Forslag på nye kutt
I et forsøk på besparelser, annon-
serte prosjektlederen i mars 2016 
kutt på 2 millioner kroner i utom-
husanleggene. Fjerning av planlagt 
skatebowl, vanndekorasjoner, leke-
apparater og beplantning skulle gi 
en besparelse på cirka 0,6% av den 
totale kostnadsrammen for prosjek-
tet. Sparingstiltak ved å fjerne plan-
lagte lekeapparater fra skolegården 
skapte reaksjoner hos elevrådet 
på skolen. Ordfører Lene Conradi 
mottok over 50 e-poster om saken, 
ifølge Budstikka. Formannskapet 
gikk tilbake på kuttforslagene, og 
eiendomsdirektør Studsrød fastslår 
at skolens uteområde opparbeides 
som planlagt.

Budsjettsprekk på 84 mill.
Februar 2017 ble det klart at pro-
sjektet må tilføres mer økonomiske 
midler for å kunne bli ferdigstilt. 
Tilleggsbevilgningen gjort i 2015 
var ikke nok. Nye feil og mangler 
gjorde at det påløp betydelige kost-
nader. Formannskapet bevilget yt-
terligere 45 millioner kroner for å 
kunne gjennomføre sluttoppgjør 
med entreprenør.

Ekstern rapport
Rådmannen har nylig besluttet å få 
utarbeidet en ekstern uavhengig rap-
port for å avdekke feil og mangler i 
gjennomføringen av prosjektet ved 
Heggedal skole. Dette for å forhin-
dre slike overskridelser i fremtiden.

Etter to og et halvt år i midlertidige 
lokaler på Drengsrud, var elevene 
fra janaur 2017 tilbake i Heggedal.  
 Prosessen frem mot ny skole har 
vært kompleks. Det hele begynte 
som et rehabiliteringsprosjekt. Poli-
tiske vedtak gjorde store endringer 
underveis i prosjektet. FAU og an-
dres engasjement har vært avgjøren-
de for at disse endringene ble en re-
alitet. Etter vekselvise kostnadskutt 
og tilleggsbevilgninger står nå en 
flott Heggedal skole ferdig.

Sluttrapporten for prosjektet var 
enda ikke offentliggjort da Hegge-
dalsposten gikk i trykken.

Den opprinnelige Heggedal skole fra 1906 
er bevart.

Heggedal flerbrukshall.   Foto: Anders Lie Hagen

September 2015: Ny skole og flerbrukshall bygges.                                  Foto: Trond Øines

C-bygget (rett frem) var opprinnelig planlagt rehabilitert, men planene ble endret.
Foto: Anders Lie Hagen
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Heggedal Apotek
Heggedalsveien 304, 1389  Heggedal
Tlf 66 69 63 69, fax 66 69 63 70
epost: heggedal@dittapotek.no
Åpningstider: man-fre 9-17, lør 10-15

Tilbudene gjelder i perioden 06.03.17-02.04.17, eller så langt beholdningen rekker. 

Gode tilbud fra 
Heggedal apotek!

på Cosmica 
solkrem

-50%

2 1for
på utvalgte 
Nycoplus 
Omega-3

på utvalgte
Vichy-produkter

-30%
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Bærekraftige Liv i
Heggedal og Asker

Tekst og design 
Stein Dyre 

Berge 
Prosjektleder
T: 6679 7075 

mail:  
sdb @crust.no 

Bli med på Den Grønne Dagen 
lørdag 29. april 2017, kl 10 -16
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SAMARBEID

Samarbeid med flere organisasjoner. 

BL Heggedal og Asker, samarbeider med BL-Røyken (BL 
= Bærekraftige Liv i Røyken, leder Martin, ), og Så Et Frø, 
(SEF, kjent for biologisk dyrkning i palle-karmer, m.m., 
leder Sissel).  Vi samarbeider også med Solberg Andelsgård 
ved Dikemark, leder Helene), og Kirkerud Andels-
gård SA, ved Slemmestad (de har 50 medlemmer,  
leder: Kirsti Kirkerud).  Vi samarbeider også med 
Heggedal Nærmiljø-sentral, bl. a. om lokaler. 

 Vi følger opp Den Grønne Dagen fra 2016, og inviterer deg til 
lørdag 29/4.  Vi har 10 innledere; 4 innviterer dere til å lage 2 supper,  
flatbrød og rabarbra-dessert.  De 6 andre forteller om sine erfaringer  

fra grønn livsstil.  Alle innledere har hvert sitt bord, og alle deltagerne 
velger sine bord for samtaler. Vi nyter maten som er laget.  Program-

met står under, med de 10 innlederne.  Ramme er 50 deltagere.   
Inngangsbilletten er kr 100, til mat og drikke, og arrangementet.  

PÅMELDING TIL Stein: sdb@crust.no - SENEST 9/4.  

VET DU HVA DETTE ER?

 BESKRIVELSE AV INNLEGG - OPPLEGG - ORG 
 Forrett: dampede blåskjell.
Suppe: laget av blåskjell-kraften, grønnsaker mm.
Tilbehør: Rundstykker, flatbrød el. lign.  ORG: BL-H/A 
 Egenkomponert kraftsuppe med glutenfrie rundstykker.
ORG: SEF (Så Et Frø) 
 Bente har 2 egne takker (stekeplater) som hun tar med.  
Det kan smøres noe på flatbrødet? ORG: BL-Røyken.

Chris har rabarbra fra egen hagen (frosset), og lager dette etter 
egen oppskrift  Tilbehør: Krem eller annet?  Chris er kokk.

Ingvild spiste i mange år kun grønnsaker.  Hun ble syk.  Hun 
deler sine erfaringer med oss, og forteller hvilket kosthold hun 
nå har.  Hun er en kjent skribent, sammen med sin mann Olaf.  
De har sammen en fantastisk hage i Øvre Hallenskog.

Hvor og hvordan skaffer vi gratis epler? Hvordan lager vi eple-
saft og eplevin.  Planer for høsten 2017.  ORG: BL-H/A

Helene eier Solberg gård ved Dikemark, hvor hun har startet
andelslandbruk.  Hun har til nå fått 30 andelshavere.  Det er 
plass til flere.  Hun forteller fra sitt andelslandbruk.
 

Martin er opptatt av det meste av grønn mat, grøftemat (vilt-
voksende grønt), og alt som har med det grønne skifte å gjøre. 
Han fokuserer på god jord til grønne planter. ORG: BL-Røyken
 
Hva kan finnes av brukbar mat i søpla fra butikker?  
Frida henter mat fra søppel-containere i Oslo.
Fenomenet kalles Dumpster diving, eller på norsk: Skralling.  

Stein har et område som skal dyrkes opp til andelshager.  Hver 
hageflekk er noen m2 jord.  Dette tildeles enkeltpersoner/fami-
lier for 1 år ad gangen.  Stein legger frem en plan, for hvordan 
dette kan fungere, og anslag på hva hver andel kan koste pr år. 

                         
MILJØ-PROSJEKTET BL I HEGGEDAL OG ASKERpostenHeggedals12

* INNLEDER  TITTEL
 
* Ketil     Blåskjellsuppe 

* Sissel og Ingvild 
            Egen suppe

* Bente           Eget flatbrød

* Chris           Dessert med 
      rabarbra

* Ingvild        Livserfaring  
           med kun grønn mat
 
 
* Kjell Mye om eplesaft.

 * Helene   Andelslandbruk 
         på Solberg gård

* Martin   Hva er god jord?

 

* Frida            ”Søppelmat”

 
 
* Stein        ”Andelshager”
                      ORG: BL-H/A

  PROGRAM FØR LUNCH 
09.30: Registrering, navne-
        skilt, bet. kr 100, Kaffe/te,    
        drikke + grønn småmat.
10.30: Start innlegg - 5 innl.
11.20: Pause 15 min.
11.35: Nye innlegg - 5 innl.
12.30: Lage suppe og dessert;
        4 grupper lager på stedet.
12.30: Gruppearbeid for de som
        ikke lager mat.

PROGRAM ETTER LUNCH 
13.30: Lunch. Hver deltager 
        henter sin mat, og besøker  
        de bordene, og temaene de
        ønsker å samtale om.    
15.00: Oppsummering og 
        spørsmål til hver av de 10
        innlederne.  
Er det ønske om å ha en re-  
unien, f.eks lør. 3/6, 10 - 13?    

Hver av de 10 innlederne for tildelt 
et bord med info-plakat. Deltagerne 

velger sine innledere for samtale. 

Hva er KOMBUCHA? (K)  Sjekk Google? 
Innenfor temaet Grønn Mat, er det mange naturlige vekster 
som er helse-fremmende.  K er en bakteriekultur av gjærs-
opp, som lages ved gjæring med sukker, tilsatt te og en 
kombucha-kultur/scoby.  K skal være godt for magen,  
styrker imunforsvarer, og det skal redusere mange sykdom-
mer.  Det er kjent hva K består av, men det er lite dokumen-
tasjon av helsegevinster.  K er flere tusen år gammelt, og er 
i dag trendy.  SEND DINE ERFARINGER TIL STEIN?     

MÅL:
bli kjent

Bærekraftige Liv i
Heggedal og Asker

Tekst og design 
Stein Dyre 

Berge 
Prosjektleder
T: 6679 7075 

mail:  
sdb @crust.no 

Bli med på Den Grønne Dagen 
lørdag 29. april 2017, kl 10 -16
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ORG: SEF (Så Et Frø) 
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andelslandbruk.  Hun har til nå fått 30 andelshavere.  Det er 
plass til flere.  Hun forteller fra sitt andelslandbruk.
 

Martin er opptatt av det meste av grønn mat, grøftemat (vilt-
voksende grønt), og alt som har med det grønne skifte å gjøre. 
Han fokuserer på god jord til grønne planter. ORG: BL-Røyken
 
Hva kan finnes av brukbar mat i søpla fra butikker?  
Frida henter mat fra søppel-containere i Oslo.
Fenomenet kalles Dumpster diving, eller på norsk: Skralling.  
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Innenfor temaet Grønn Mat, er det mange naturlige vekster 
som er helse-fremmende.  K er en bakteriekultur av gjærs-
opp, som lages ved gjæring med sukker, tilsatt te og en 
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bli kjent
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LIONS CLUB HEGGEDAL

Lions årlige pensjonistaften på 
Heggedal Hovedgård
Andre onsdag i februar hadde Lions 
Heggedal sin årlige pensjonistaften. 
Da inviteres bygdas pensjonister til 
en hyggelig aften på Heggedal Hoved-
gård. Her serveres hjemmelagde snit-
ter med godt drikke til. I år var det 
også Quiz med spørsmål fra bygda.

Gjestene koste seg med kringle fra 
vår lokale baker og med kaffe avec. 
Genek og Egil underholdt og spilte 
under matserveringen, og etter maten 
spilte de opp til dans. 40 pensjonister 
deltok på årets pensjonistaften.

Lions Heggedal takker for besø-
ket, og vi gleder oss til neste år!

Hei alle Heggedøler og gode naboer:
Hold av 10-11. juni! 

Da er det Heggedal Lions kulturdager igjen.

Her blir det mye moro: 

• Ansiktsmaling

• Eventyrstund for de minste på loftet

• Kasting på blikkbokser

• Underholdning på scenen

• Loddsalg

• Salg av mat og drikke osv.

Heggedalsposten 13
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Aldri opplevd at søppelet ikke 
blir tømt

Det nærmer seg søppeltømming. Det 
slår meg -  jeg har aldri de årene jeg 
har bodd i Hallenskog opplevd at sø-
pla ikke har blitt tømt når det skulle 
tømmes, at plastposer ikke har blitt 
lagt ut når vi har bestilt nye og at de 
som sitter på kontoret ikke svarer 
raskt når vi har hatt spørsmål. Selv på 
de glatteste og mest uframkommelige 
dagene i åsen har søppelet blitt tømt 
som lovet hos oss. Vi regner vel nær-
mest med at det skal være sånn. 

Vi har hørt mest om kontrakter som 
ikke kan brytes men som kan brytes 
likevel – men historien i Oslo fortel-
ler også noe annet. Det å få et søple-
system til å fungere, krever kunnskap 
og erfaring. Erfaring som det åpenbart 
tar tid å bygge.  Kunnskap og erfaring 
som vi kanskje ikke legger merke til 
at er der, når alt fungerer.

Og det forteller at det er en jobb som 
må gjøres, og som gjøres også på de 
verste dagene. Ikke akkurat et nyttårs-
forsett, men jeg skal prøve, litt oftere 
å sende en vennlig tanke til de som 
sørger for at innhenting av søppel går 
på skinner i Hallenskog. 

Det er ikke det at vi ikke hører om 
søppel, men da mest fordi temaet kas-
ting er på dagsorden, eller bruk og 
kast.  En titt i tallene fra Statistisk sen-
tralbyrå – SSB, viser at den totale av-
fallsmengden i Norge økte med hele 
7% fra 2013 – 2014.  SSB sier at dette 
er en videreføring av en trend de siste 
årene. Se tabellen.  Denne viser også 
at avfallet fra de private husholdnin-
gene faktisk ikke økte, til tross for at 
vi hvert år har en liten økning i befolk-
ningen. Dette må være bra.

Fra fylling til avfallsstasjon

Fundamentet i søppeltømming i både 
Asker og Røyken er sorteringen. Man-
ge jeg kjenner sutrert ikke så rent lite 
da søppelsorteringen kom. Det var jo 
ikke sånn før. Jeg minnes  min barn-
doms by – Hønefoss. Søppelet ble 
definitivt ikke sortert – det ble trans-
portert til fyllinga sånn omtrent hver 
14. dag – en haug som fra tid til annen 
brant – stor stas for oss ungene å se 
brannbilene fyke forbi. En haug som 
garantert trakk til seg rotter – og som 
sendte uhumskheter i vannet. 

I dag har vi fått steder som Yggeset - 
en ren glede å besøke synes jeg, i alle 
fall hvis man kommer før den største 

Søppel – basale tjenester som MÅ være i orden
Tekst og foto: Elisabeth Schjølberg

køen på lørdagen. Alt kan i prinsippet 
leveres her, på en enkel måte – og det 
er lagt til rette for at man kan levere på 
en effektiv måte – alt nøye gjennom-

Søppelprosessen starter egentlig med kjøpet – men neste trinn er sorteringen, som vi 
alle er med på. Eksempelvis hos Bane NOR på Heggedal stasjon.

Lørdag formiddag kan være hektisk på 
Yggeset – og man kan få levert det meste.

Vi er ikke så vant med det i Norge – at søppel som flyter er tema på nyhetene uke etter uke. Vi hører 
om det fra tid til annen fra andre land, og vi hørte om det i Asker for noen år siden, da ny avfallsleve-
randør startet opp, men stort sett hører vi ikke så mye om søppel. «Basale tjenester som MÅ være i 
orden!» uttalte Raymond Johansen i nyhetene. Heggedalsposten setter fokus på søppel og søppel-
håndtering. Forteller dette noe om det samfunnet vi lever i?
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tenkt. Det ryddes fortløpende, så det 
ser ordentlig ut, og ikke minst: hygge-
lige medarbeidere veileder ved behov.  

Søppelhåndtering –  
lange tradisjoner

Det kommer ikke av seg selv. Slå opp 
«avfall» på wikipedia, og du får vite 
at den første organiserte resirkulerin-
gen av søppel i Norge faktisk kom alt 

Hvem fikk jeg sist en blomst fra? 
Denne «fikk» jeg på Yggeset.

på 1600-tallet. Da handlet det bl.a. 
om gjenbruk av papir og filler til nytt 
papir. Det å kunne håndtere avfall er 
rett og slett en forutsetning for at by-
samfunn kan eksistere. Tar vi en titt 
på historien, er det jo nettopp renhold 
og håndtering av søppel som var kjen-
netegnet på de gamle kulturstatene. Vi 
siterer wikipedia:

«Da menneskene ble stedfaste ble det 
mer opphoping av avfall, selv om det 
nok i all hovedsak var matavfall og re-
ster fra tilvirking av klær og ting. Det 
er kjent at Mayakulturen i Mellom-
Amerika, som varte fra ca. 2000 f.Kr 
og fram til 1500-tallet, hadde søppel-
fyllinger som av og til eksploderte og 
brant. I 500 f.Kr. ble den første kjente 
søppelfyllingen i den vestlige verden 
organisert i Aten, Hellas, hvor dati-
dens lover krevde at avfall ble kastet 
en viss avstand fra byen.» 

I Norge hadde vi fortsatt god plass, 
men etter hvert skjønte man også her 
at det var et poeng med å holde orden. 

Tabellen viser registrert mengde avfall i 2014 i Norge. Den viser hvor avfallet kom-
mer fra, og den viser endringen siden 2013. Spesielt stor vekst har det vært i gruppen 
«Annet eller uspesifisert» - som man dermed ikke vet hva dreier seg om. Kilde: SSB.

 2014 Endring i prosent 
1000 tonn Andel (%) 2013-2014 

Avfallskilder i alt 11 937 100 7 
Industri 2 623 22 0 
Bygge- og anleggsvirksomhet 2 476 21 9 
Tjenesteytende næringer 2 156 18 1 
Private husholdninger 2 439 20 0 
Andre eller uspesifisert næring 2 243 19 29 

 

Avfallsregnskap for Norge, avfallsmengde etter kilde.

Alt i 1276 kom eksempelvis Magnus 
Lagabøte med en bylov som bestemte 
at gatene i byen skulle ryddes før jul 
hvert år. 

Historien fra Oslo viser imidlertid at 
det skal lite til før systemene ikke fun-
gerer – alle delene av prosessen må 
være på plass. 

Jeg knytter sekken med plastsøppel og 
setter den ut.

Fillerya – en del av den norske folkesjel-
en? I alle fall del av en gjenbrukskulturen.

Heggedalsposten 15
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

Hjelp oss å ta vare på vår 
lokalhistorie – bli medlem!

Medlemsskap koster kr. 200.-pr. år, 
inkludert årbok. 

Innbetaling med navn og adresse til: 
Heggedal og omegn Historielag, 

Boks 96, 1380 Heggedal
kontonr.: 1503.13.55653

Program mars-april
Ons 15. mars kl. 19.00: 
Åpent årsmøte med foredrag av Rolf 
”Mulen” Karlsen: 
”Heggedal sett fra Slemmestad”.
Man 27. mars kl. 13.00: Forteller-
verksted på innbyggertorget, tema: 
”Røyken – naboen i sør”
Søn 23. april: Rundtur med buss 
på Hurumlandet - se egen omtale ->
Man 24. april kl. 13.00: Forteller-
verksted på innbyggertorget, tema: 
”Hva har sjøen betydd for Heggedal? 
Transport – fi ske – sjøfolk - bading”
Lørdag 29. april kl. 12-16: Dugnad 
på Damvokterboligen, med mat og 
underholdning.

Husk årsmøtet med foredrag 
på Heggedal innbyggertorg 
onsdag 15. mars kl. 19.00

19.00: Årsmøtesaker
Ca. 19.30: Foredrag 

v/Rolf “Mulen” Karlsen:
“Heggedal sett fra Slemmestad”

Enkel servering.

Fra arkivet:
Det fi nnes mange gamle postkort med motiver 
fra Heggedal. Blant utgiverne er Budstikka, 
kjøpmann Vanberg, og Chr. Kielland fra Asker. 
Dette kortet fra Heggedal stasjon er poststem-
plet 19. oktober 1913. Utgiver er ikke kjent, 
og men kortet er merket “109”. Dessverre har 
avsenderen skrevet også på bildesida.
Vi vil gjerne skanne gamle postkort!

Bli med Historielaget
på busstur rundt 
Hurumlandet 23. april
Går det som politikerne vil, blir Asker, 
Røyken og Hurum slått sammen til en 
kommune om tre år. Derfor kan det være 
lurt å gjøre seg litt kjent med nabobygdene på 
forhånd. Heggedal og Omegn Historielag inviterer til 
busstur søndag 23. april fra kl 10 til ca 16. Vi tar turen 
kysten rundt med innlagte pauser underveis for å se på 
severdigheter. Lunsjen inntar vi i Holmsbu.

Avreise fra Heggedal sentrum kl 10:00, med god tur-
buss. Gratis parkering på sentrumstomta. 
Tilbake ca kl 16:00.
Pris: kr 370 betales til konto nr 1503 13 55653,
ved bekreftelse. 
Prisen inkluderer lunsj på Privaten Cafe i Holmsbu og 
kaffestopp på hjemveien. Turen er åpen for alle.
Påmelding til Terje Karlsen:
terjekarlsen1@gmail.com eller tlf 901 21 650 . 
Påmeldingsfrist: 6. april.

Amerikabrev - utvandring
Opp gjennom tiden har mange utvandret fra vårt distrikt. Noen hørte 
vi aldri mer fra. Andre skrev brev og kort til slekt og venner og fortalte 
om livet i den nye verden. Kanskje har du noe slikt liggende? Histo-
rielaget vil gjerne få skannet slikt 
materiale, f.eks. fotografi er. Med 
tanke på å få laget en artikkel om 
utvandringen fra «vårt område». 
Kontakt gjerne Terje Martinsen, 
(te-m4@online.no) 
eller mobil: 90595943

om livet i den nye verden. Kanskje har du noe slikt liggende? Histo-
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Borch Fagerhaug Elektro AS
Åmotveien 44, 1389 Heggedal

  * Rehabilitering
  * Nybygg
  * Brannforebyggende El-kontroll

Kontakt oss på mobil 415 51 001 eller 
epost oborch@online.no

Film og Videokonvertering I hjertet av Heggedal
gjennom  30 år

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

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

Kunnskap gjennom 30 år 

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

www.jadu.no

Heggedalsbakken 6
1389 Heggedal

SMALFILM-VIDEO

Underlandsveien 72, 1389 Heggedal
Telefon: 997 86 846, E-post: post@malerninge.no

Selskap?   Fest?   Konfirmasjon?   Hyggekveld?

Vennely i Vollen!
Storsal hvor det kan dekkes til ca. 100 - ca. 60 med runde bord.

Peisestue/salong med plass for 30 - 50.
Dekketøy, servise og utstyr for 100.

Lydanlegg og fri wiÞ. TrŒdl¿s lydstyring via iphone.
Helgepriser mellom 3.800 og 6.400 - se prisliste pŒ nettsiden.

VENNELY GRENDEHUS A/S
Vennelyveien 14, 1390 Vollen.  post@vennely.no   www.vennely.no 

tlf. 918 36 651 (Knut Førsund)
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Lysløypa i Bødalen er en rundløype på 3 km og er et godt valg, ikke bare for 
skiturer på kveldstid, men med fi ne muligheter til å forlenge turen, enten til 
Damstua og Bårdsrudtjernet, eller følge løyper som går i mer åpent terreng 
over Skijordene. Flotte stier om sommeren også.
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Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Lysløypa starter fra Torvbråten skole.  Der er det gode par-
keringsmuligheter.  

Torvbråten skole ligger mellom Slemmestad og Bøda-
len.  Det er bare å følge Slemmestadveien fra Slemmestad 
og ta til venstre et lite stykke opp i bakken, skiltet Torvbrå-
ten skole.   Denne veien følger du til toppen hvor Torvbrå-
ten skole og Torvbråten barnehage ligger.  Veldig fi n vei 

også på vinterstid.
Dette er et fl ott område med fantastisk utsikt helt inn til 

Oslo, og for de minste er sikkert lekeapparatene ved sko-
len morsomme å boltre seg i.  En ekstra inspirasjon for de 
minste.

Lysløypa er en rundløype med enveiskjøring.  Dette er 
tydelig merket med piler og har til og med noen km. angi-
velser.Lekeapparater og start.

Skilt i lysløypa.

Heggedalsposten18

20-21 Tur 2017-1.indd   18 28.02.2017   20:48:26



Skiløpere i lysløypa. Vannmagasinet

Torvbråten
skole
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Løypa stiger opp mot vannmagasi-
net.  Den store kummen som er farge-
rikt dekorert, er fortsatt i anvendelse.  
Den ble tidligere brukt til å lagre vann 
fra Bårdsrudtjernet, men nå er det 
vann fra Glitrevann som går gjennom 
pumpeanlegget.

På den åpne plassen ved vannma-
gasinet er det også fin grillplass, og et 
fint sted å raste etter turen.

Litt forbi vannmagasinet går det en 
løype (og fin sti om sommeren) ned til 
Damstua (revet) og Bårdsrudtjernet.  
Du må slippe deg ganske langt ned i 
skogsterreng så den løypa krever en 
god del snø for å være tilrådelig på ski.

Men lysløypa går videre oppover.  
Her kan du ta en avstikker og tråkke 
deg opp til toppen av Aukeåsen, bare 
noen hundre meter fra løypa, og få 
en fantastisk utsikt til Oslofjorden og 
Hurumlandet.

Her er lysløypa på høyeste punktet 
og går deretter i lett nedoverbakke før 
runden er gjort og ringen er sluttet.

Før du er helt nede kan du også ta 
en ekstratur over Ski-jordene i åpne 
solrike løyper.

God Tur!

Randi viser  skilt med km. anvisning

Skilt Skijordene

Utsikt til Tryvannstårnet!
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Korpset på nett:
hbs.skolemusikk.no    

Tekst:
Layout:
Foto:

Mars måned, årets første vårmåned. 
Vinterferien er tilbakelagt, dagene 
blir lengre, og korpset forbereder alle 
vårens opptredener. Dette gjør vi i 
Heggedals nye fl erbrukshall, våre 
nye fi ne øvingslokaler. Innfl yttingen 
har gått bra, og korpset er en fl ittig 
bruker av lokalene. De fungerer bra 
til gruppeøvelser, fellesøvelser og 
sosiale arrangement, både ukedager 
og helger. 

Vinterens seminar ble gjennom-
ført i februar som en viktig forbe-
redelse til den årlige deltakelsen i 
Distriktmesterskapet, og legger det 
musikalske grunnlaget for vårens 
opptredener. Nytt i år var en sosial 
avslutning på lørdagens seminardag, 
der junior- og hovedkorpset samlet 
seg til pizza og sosiale aktiviteter på 
kvelden. Dette var en svært populær 
avveksling i en travel seminarhelg. 
Denne type samlinger, der musikan-
tene treffes til konkurranser, lek og 
moro på tvers av alder, er populært 
hos både de yngre og de eldre. Det er 
ingen tvil om at fl erbrukshallen kan 
benyttes til mer enn musikk!

Alf-Egil Lahn
Anders Lie Hagen
Anders Botnmark, Alf Kristian Lahn, Anders Lie Hagen

Loppelageret i 
Kloppedalen er åpent 
kl. 18-21 hver torsdag

(utenom skoleferier)

Få siste nytt: facebook.com/hbskolekorps
Lik Heggedal og Blakstad skolekorps på Facebook.

Neste opptredener
12. mars: Distriktmesterskap i 
Asker kulturhus med junior-
korpset og hovedkorpset.
7. mai: Oppmarsj i Asker sentrum 
med Hans Majestet Kongens 
Garde.
17. mai: På nasjonaldagen spiller 
aspirant- og juniorkorpset og 
hovedkorpset i nærmiljøet.
24. mai: Hovedkorpset marsjerer 
fra togstasjonen til Trans'matorn 
sykkelpark, og spiller utekonsert 
der. Arrangementet er i anledning
Asker kulturfestival.

18. januar 2017: Korpsets offi sielle åpning av Heggedal fl erbrukshall. 
Tidligere styreleder Erik de Mora fi kk æren av å klippe snor.

Korps er en morsom og 
inkluderende fritidsaktivitet. 

Når man kan spille et instrument 
har man en kunnskap og hobby 

man kan ha glede av resten av livet.

Når man starter i korpset, 
begynner man i aspirantkorpset. 

Her er det fokus på å ha det 
morsomt med musikk.

Det er oppstart av nytt 
aspirantkorps ved skolestart. 

Man kan begynne fra det 
året man fyller 7 år.

Ny fl erbrukshall

Stort loppemarked 
i Askerhallen

20. og 21. mai

Lørdag kl. 10-16
Søndag kl. 11-15

Har du, eller kjenner du noen som har 
lyst til å lære å spille et instrument?

Velkommen til åpen kveld
onsdag 10. mai kl. 18 

i Heggedal fl erbrukshall

Her blir det mulighet til å 
prøve forskjellige instrumenter.

Vil du registrere skolekorpset som 
mottaker av din grastorandel?

Send SMS:
Grasrotandelen 993809349 til 2020

Med full fart i 
fl erbrukshallen 
legges grunnlaget 
for vårens program.
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Innbyggertorgets program mars-mai 2017 

Blomsterstell og hagetips
Fred fra Sjøstrand gartneri gir oss gode råd og nyttige tips. Det 
blir også mulighet for å bytte planter. Ta med noe du kan avse. 
Kanskje får du med deg noe nytt og morsomt hjem igjen?
Onsdag 3.5. kl. 11

Programmet for resten av våren annon-
seres i neste nummer av Heggedals-
posten

Jens Book-Jensen
Finn Hauge og Alf Bergersen spiller 
og kåserer om den norske sangeren 
og revyartisten.
Mandag 15.3. kl. 11

Historielagets fortellerverksteder 
- siste mandag i måneden kl. 13.00

Mandag 27.3.: ”Røyken - naboen i sør”. 
Mandag 24.4.: ”Hva har sjøen betydd for Heggedal?”.

Mars Arrangement Tid
Tir. 14/3, 
21/3, 28/3

Strikk og lytt. Ta med deg strikketøyet – vi 
hører på lydbok. Kl. 17-18

Man. 13/3 Buttonverksted Kl. 18

Ons. 15/3 Finn Hauge og Alf Bergersen spiller og kåserer om 
Jens Book-Jensen Kl. 11

Ons. 15/3 
Åpent årsmøte i Historielaget med foredrag av                               
Rolf ”Mulen” Karlsen:                                               
"Heggedal sett fra Slemmestad"

Kl. 19

Man. 20/3 Edderkoppene kommer, besøk fra Oslo 
Reptilpark Kl. 18

Tir. 21/3 Innbyggertorgets årsmøte.
Tema: Nærdemokrati i Nye Asker Kl. 19

Man. 27/3 Fortellerverksted: Røyken – naboen i sør Kl. 13
Man. 27/3 Perleverksted Kl. 18
April Arrangement Tid

Man. 3/4 Mandala-verksted. Ta deg tid til å farge- legge 
en mandala til det blir et flott kunstverk Kl. 18

Ons. 7/4 Påskelunsj i kafeen, påmelding senest 31/3 Kl. 12.30
Ons. 19/4 Klargjøring av sykkel før sykkelsesongen Kl. 13 og 19

Søn. 23/4 Rundtur med buss på Hurumlandet.
Påmelding. Se historielagets program side 16.

Man. 24/4 Fortellerverksted: Hva har sjøen betydd for 
Heggedal Kl. 13

Lør. 29/4 Dugnad med pølser ved Damvokterboligen Kl. 10
Mai Arrangement Tid
Ons. 3/5 Blomsterstell og hagetips Kl. 11
Tir. 16/5 Kafeen serverer 17. mai-meny Kl. 12.30

Buttonverksted 
Lag din egen button med et morsomt motiv. På 
vårt kreative verksted kan du velge selv hva 
som skal være på din egen button. Hva med et 

smilefjes, eller en flott tegning eller 
kanskje bare navnet ditt? Du tegner 
og vi gjør det om til en button.
Passer fra 5 år i følge med en vok-
sen. Gratis.
Mandag 13.3. kl. 18

Edderkoppene kommer!
I kveld skal det kravle og krype på Innbygger-
torget. Oslo reptilpark kommer tilbake sam-
men med forfatter og illustratør Line Solheim 

Renslebråten. Her blir vi kjent med 
edderkopper, skorpioner, pinnedyr 
og annet kryp. Kanskje du kan få 
holde en ekte tarantella, hvis du 
tør? Passer fra 4 år
Mandag 20.3. kl. 18

Mandala-verksted 
Ta deg tid til å fargelegge en mandala til det 
blir et flott kunstverk. En mandala kan være for 

eksempel en sirkel eller firkant fylt 
med et geometrisk mønster. Når 
du fargelegger dette forvandler 
det seg til et vakkert kunstverk.
Passer for barn fra 6 år, gjerne 
sammen med en voksen. Gratis.
Mandag 3.4. kl. 18

Perleverksted 
Liker du å perle? Da er dette noe for deg!
Vi har kjøpt inn store og små perler i alle 
regnbuens farger. Vi har brett du kan perle på 
og lage fine figurer og bilder, og vi har tråd så 

du kan lage perlekjeder eller 
armbånd. Ta med deg en vok-
sen og kom, da vel! Passer 
for barn over 3 år pga små 
perler. Gratis.
Mandag 27.3. kl. 18

Ut å sykle, hipp hurra, 
sykkelen er i orden, ja
Klargjøring av sykkel før sykkelsesongen: Rensing og smøring 
av kjede, justering av bremser mm.
Ta med kost og fille. Vi kjøper inn 
rensemidler og olje.
Onsdag 19.4. kl. 13 og 19  
i SYKKELPARKEN
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Torsdag: Italienske biler
Et stort og interessert publikum hørte Ivar Stavs kåseri 
om «La macchina – den italienske bilen gjennom 120 
år». Det kom mange og kyndige spørsmål fra salen 
etter foredraget. 
Foredragsholderen avslørte forøvrig at han ikke ville 
kjøpe italiensk bil.

Brukerrådet ved Heggedal innbyggertorg inviterer til

Årsmøte tirsdag 21. mars kl. 19.00 
Tema: Nærdemokrati i Nye Asker

Hvordan øke samfunnsdeltakelse og samfunnsengasjement lokalt?
Hvordan bidra til å gi politikere gode beslutningsgrunnlag 

i saker med betydning for lokalsamfunnet?
Innledning ved Gyrid A. Mangersnes, rådgiver i avdeling 

Strategi og samfunn/lokalsamfunnsutvikling, Asker kommune

Deretter følger den mer formelle årsmøtedelen, med:
Valg av referent - brukerrådets årsberetning - regnskap - valg - eventuelt

Velkommen til Innbyggertorget - årsmøtet er åpent for alle!

Vellykket italiensk uke på innbyggertorget!
Mandag: Pastakokker in spe
Med melsøl og brede smil var stemningen satt da det 
ble arrangert pastakurs for barn på innbyggertorget. 
17 glade barn med foresatte fulgte godt med da den 
svensk/italienske kokken Magnus Morveto lagde 
vulkan av mel og skilte egg med hendene. Hundrevis 
av meter med spaghetti og tagliatelle ble bragt med 
hjem denne kvelden, og vi mistenker at stemningen 
var ekstra 
god rundt 
de mange 
middags-
bord dagen 
etter.

Tirsdag: Rene toner og smaker
At Even Brimi (bildet) kan sin vin, er vi som var med på 
tirsdagens vinsmaking ikke i tvil om. Med sjeldne dråper 
fra sin egen kjeller hadde han tatt turen til Heggedal for 
å dele litt av sin kunn-
skap med oss. Selv 
spyttet han i glasset, i 
motsetning til de fl este 
av deltagerne. 
Med operasangeren 
Gregg Santas italienske 
arier var stemningen 
komplett denne vinter-
kvelden på innbygger-
torget.

Onsdag: Italiensk kunst og kultur
Erle Wold fra det italienske kulturinstituttet  tok oss 
med på en spennende reise i Italia ved å presentere 
noen få, utvalgte steder. Historien bak kulturskattene 
vekket interesse, og bidrar kanskje til en aktiv “skat-
tejakt” neste gang en drar ut i 
verden? Rundt 50 mennesker 
fi kk med seg det interessante 
foredraget.

Tekst og bilder:
Bente Flygind, Marit F. Flåto og 
Dag Henning Sæther
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Heggedalsposten24 BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS 
FACEBOOK-GRUPPE

Bli med i Facebook-gruppen 
“Heggedalsposten” og del 
dine bilder fra nærmiljøet. 

Heggedal kirke.
Foto: Anders Botnmark (22. feb. 2017)

Gjellumvannet akkurat nå. Flott!
Foto: Kjetil Olsen Vethe (5. feb. 2017)

Søndagsposten.
Foto: Karl Einar Fjellheim (12. feb. 2017)

Rift om Larsen`s kneip i Fabrikkdammen.
Foto: Terje Reier Gundersen (11. feb. 2017)

Ny innbygger i Kistefossdammen.
Foto: Arild Haug Kaarmo (20. jan. 2017)

Bilde fra den fi ne marka 
vi har i Heggedal.

Foto: Svein Pettersen (13. feb. 2017)

Fantastisk dag i Kjekstadmarka.
Flott inngang til vinterferieuka.

Foto: Elin Bøe (17. feb. 2017)

Påskestemning i 
Kjekstadmarka i dag.

Foto: Thure Pettersen (24. feb. 2017)

Kistefossen.
Foto: Enno Swets (20. feb. 2017)
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Heggedalsposten 25SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN

Bli med i Facebook-gruppen 
“Heggedalsposten” og del 
dine bilder fra nærmiljøet. 

Påskestemning i 
Kjekstadmarka i dag.

Foto: Thure Pettersen (24. feb. 2017)

Gratulerer med knaken-
de � ott januarnummer av 
Heggedalsposten.

Petter Lystad

Et gammelt bilde av 
Heggedal Hovedgård før 
ildsjelene tok tak og � kk 
den reddet. All ære til de. 
Her gikk faktisk min be-
stemor på skole en gang.
Det er nå en praktbyg-
ning som Heggedal kan 
være stolt av.

Trond Flateby

Du Lars du Lars - mild-
vær og regn stopper ikke 
deg fra å lage perfekte 
skiforhold til oss sær-
inger som trosser den 
grønne vinteren og går 
på ski likevel. Nå også 
med kuleløype m.m. for 
de som trenger mer ut-
fordringer enn brattbak-
ka dine ned til stasjonen. 
Og med Skiforeningens 
skiskole med sine fan-
tastiske instruktører på 
plass blir det den reneste 
17.mai-stemningen.

Terje Albinson

Husker noen dette? Her 
kunne man få en tur for, 
tror det var kr 30,-.

Turid Lie

Asker CK har åpnet opp 
for påmelding til årets 
Terrengsykkelskole den 
første uken i skoleferien. 
Påmelding gjøres på 
www.terrengsykkelskolen.no

Sverre Aae

Velkommen til TINE 
fotballskole på Gjellum i 
uke 26.

Monica Øverbye

Jeg blir skremt av hvor 
mange barn som går 
til skolen uten re� eks, 
mørkkledde og gjerne 
med nesa ned i mobilen.

Tine Hildisch

I år er det 55 år siden 
Arne Larsen ble ver-
densmester i kombinert 
i Zakopane i Polen. Har 
funnet noen bilder fra 
da en del Heggedalsun-
ger var og overrakte han 
blomster etter han var 
kommet hjem. Sikkert 
noen som kjenner seg 
igjen.           Trond Flateby

Trevaren 16, 1389 Heggedal
Heggedal sentrum, det gule huset, 

frisør- og hudpleie-kjelleren

Clinic Michelle
Hudpleiesalong

45 61 56 31
Hudpleier Michelle Nuth

tilbyr hudpleie, hårfjerning med voks 
og farging av vipper og bryn, vippe 

extension og manikyr

Frisør
Anne Grethe Thune

48 47 65 47

Frisør

SENTRUM FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572
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Asker innebandyklubb (Asker IBK) 
startet i 1990 av en vennegjeng av 
gutter i 1. klasse på Asker videre-
gående skole. Opprinnelig startet 

av 2 gutter; Endre Naterstad og Tor Gunnar 
Framnes. Dette laget var med i NM hele 2 
ganger. Selv om de ikke nådde helt til topps, 
vant de enkelte turneringer og lå på toppen 
i Akershusserien. De var med på turneringer 
i både Sverige, Danmark, og Tsjekkia. Noen 
på laget bestemte seg for å satse høyere 
på innebandy. Dette førte til at laget splittet 
seg i 1997, og andre lag ble etablert.

I dag består Asker IBK av mange forskjel-
lige lag med både jenter og gutter i ulike 
målgrupper. Asker IBK ligger i 2.divisjon og 
klarer seg relativt greit. Klubben tilbyr både 
unge og eldre, jenter og gutter, damer og 
menn, en god innebandyaktivitet med et 
godt treningsmiljø.

Rita Skar Sæthre (42) er en av innebandy-
spillerne på damelaget som nå nylig slo seg 
sammen med jenter 00. Siden innebandy 
er en sosial lagidrett, velger Rita innebandy 
fremfor treningsstudio. Hun sier at det er 
et trygt og bra miljø, hvor man ikke trenger 
å være best for å delta. ”Det er idrett som 
er lett å lære, og som nesten alle kan være 
med på”. Rita spiller på et lag som spiller for 
gøy. ”Jeg er for gammel til å være med på 
et satselag”, sier hun mens hun ler litt for 
seg selv. Etter å ha spilt i et par måneder, 
stortrives Rita sammen med resten av laget. 

Godt samarbeid, godt miljø

Asker IBK
www.askeribk.no

Tekst av: Tina Axhami og Johanne Sollie

Rita før innebandytrening i Heggedalshallen.
Foto: Johanne Sollie
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        HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER        &  STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD

Odeon Jazz Quintet – fra Rio til New Orleans – tradisjonell jazz med røtter i New Orleans 
og Latin-Amerika, framført av en ragtimepianist i verdensklasse, Morten Gunnar Larsen,  

andre dyktige musikere som Øistein Isachsen, klarinett, Gunnar Gotaas, trombone,  
Børre Frydenlund, mandolin/banjo og vokal, og Svein Aarbostad, bass.

Heggedal Hovedgårds Venner
inviterer medlemmer og interesserte til

ÅRSMØTE
onsdag 5. april 2017 kl 19.00 på Heggedal Hovedgård

Billetter og kaffesalg fra kl. 18.30
Entré Kr 250,- ved inngangen

Nummererte plasser
VELKOMMEN !

Heggedal  Hovedgårds Venner arrangerer
JAZZ-KAFÉ PÅ HEGGEDAL HOVEDGÅRD

ONSDAG 15. MARS 2017

ODEON JAZZ QUINTET
spiller fra kl 19.30

Dagsorden:    
- Godkjennelse av innkalling
- Valg av møteleder og referent
- Årsberetning og regnskap
- Innkomne saker
- Valg.

Du er også velkommen til å bli medlem i Venneforeningen 
og til å hjelpe oss å ta vare på gården og området omkring. 

Medlemskontingent minimum kr 100,- pr. husstand. 
e-post: oebbesen@online.no 

Hovedgården skal være et sted der alle trives!
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  Heggedal idrettslag ønsker velkommen til 

           temakveld onsdag 19.04.17 kl. 1900

        Sted: Gjellum grendehus

          

      Tema: Frivillig engasjement og arbeid = god folkehelse

Frivillig arbeid er et grunnleggende element i Heggedal idrettslag. Hadde det ikke vært for alle de flotte 
menneskene som hver dag bidrar inn i klubben, hadde det ikke vært mulig og hatt et så velfungerende 

idrettslag. Dette gjelder nok ikke bare i Heggedal idrettslag, men i andre lag og foreninger også.                                     

Sektoren Frivillighet besitter unik kompetanse, og tilfører samfunnet store økonomiske verdier i form av 
arbeidsinnsats og produksjon av velferdstjenester.

I tillegg gir frivillig arbeid enkeltmennesker en meningsfylt hverdag, og skaper en verdifull identitet- og 
fellesskapsfølelse.

Vi er så heldig å få vår Ordfører Lene Conradi til å snakke om verdien av frivillighet, både for lag og 
foreninger men også hva den gjør for meg/deg som enkelt menneske.

Lene Conradi kjenner frivilligheten i Asker godt og som hun sier:  Innbyggerdeltagelse er fremtiden.

VEL MØTT!

Velkommen til temakveld

1

H v

 Heggedalsposten      29HEGGEDAL IDRETTSLAG

A-laget inviterer til fotballskole

Medlem i Heggedal Idrettslag?
Vi håper at alle Heggedøler vil være med å støtte idretten i bygda ved å bli støttemedlem i Heggedal 

Idrettslag.

Støttemedlemskapet koster 200,- og kan fornyes hvert år. Vi er glade for hvert eneste år du vil bidra.

Sett beløpet inn på kontonr. 5136.05.38382 og legg inn navn og adresse, gjerne også e-postadresse, under 
`Betalingsinformasjon`. Når det er gjort får vi registrert deg som medlem i idrettslaget. 

Dersom du ønsker fullt medlemsskap så koster det 275,-, mens familiemedlemskap koster 500,- pr år.

Ved spørsmål, ta kontakt på: post@heggedalil.no

Heggedalsposten28
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  Heggedal idrettslag ønsker velkommen til 

           temakveld onsdag 19.04.17 kl. 1900

        Sted: Gjellum grendehus

          

      Tema: Frivillig engasjement og arbeid = god folkehelse

Frivillig arbeid er et grunnleggende element i Heggedal idrettslag. Hadde det ikke vært for alle de flotte 
menneskene som hver dag bidrar inn i klubben, hadde det ikke vært mulig og hatt et så velfungerende 

idrettslag. Dette gjelder nok ikke bare i Heggedal idrettslag, men i andre lag og foreninger også.                                     

Sektoren Frivillighet besitter unik kompetanse, og tilfører samfunnet store økonomiske verdier i form av 
arbeidsinnsats og produksjon av velferdstjenester.

I tillegg gir frivillig arbeid enkeltmennesker en meningsfylt hverdag, og skaper en verdifull identitet- og 
fellesskapsfølelse.

Vi er så heldig å få vår Ordfører Lene Conradi til å snakke om verdien av frivillighet, både for lag og 
foreninger men også hva den gjør for meg/deg som enkelt menneske.

Lene Conradi kjenner frivilligheten i Asker godt og som hun sier:  Innbyggerdeltagelse er fremtiden.

VEL MØTT!

Velkommen til temakveld

1

H v

 Heggedalsposten      29HEGGEDAL IDRETTSLAG

A-laget inviterer til fotballskole

Medlem i Heggedal Idrettslag?
Vi håper at alle Heggedøler vil være med å støtte idretten i bygda ved å bli støttemedlem i Heggedal 

Idrettslag.

Støttemedlemskapet koster 200,- og kan fornyes hvert år. Vi er glade for hvert eneste år du vil bidra.

Sett beløpet inn på kontonr. 5136.05.38382 og legg inn navn og adresse, gjerne også e-postadresse, under 
`Betalingsinformasjon`. Når det er gjort får vi registrert deg som medlem i idrettslaget. 

Dersom du ønsker fullt medlemsskap så koster det 275,-, mens familiemedlemskap koster 500,- pr år.

Ved spørsmål, ta kontakt på: post@heggedalil.no
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Heggedalsposten30 HEGGEDAL IDRETTSLAG

Leder:  Tom Hermansen 906 89 574 tom_hermansen@hotmail.com
Nestleder:  Torgeir Kroken 913 40 310 t-bjarne@online.no
Fotball:  Torolf Bjerkem 456 08 049 tbjerkem@gmail.com
Friidrett:  Berit Marstein 971 81 309 berimar@online.no
Allidrett:  Svein Roar Aandal 934 47 017 sveinroar10@gmail.com
  Espen Rustad 982 69 314 
Langrenn:  Vidar Johansen 414 66 400 vidar73@gmail.com
Trim og trening:  Laila Samuelsen 915 66 932 Lssamuel@online.no
Blåfjellhytta:  Morten Eriksson 920 39 935 erikssonmorten13@gmail.com
Utleie Gjellum:  gjellum@heggedalil.no

Følg oss på facebook!

Bank fra A til Å

Hvis dere ønsker å feire bursdag, barnedåp, konfirmasjon 
eller rett og slett ha en hyggelig kveld med gode venner 
eller familie, hvorfor ikke velge Blåfjellhytta?                                     

Ca. 270 moh og 4 km fra Heggedal sentrum ligger 
Blåfjellhytta med panoramautsikt over hele indre 
Oslofjord. Det er kjørbar veg til døra og gode 

parkeringsmuligheter. 

I peisestua er det plass til maksimalt 50 
gjester, og det er overnattingsmuligheter til 
30 gjester. I tillegg er det TV stue 
m/bibliotek og 32 måls eiendom til lek og 
kos.

Gjestene kan kose seg utendørs med flere 
griller og sitteplasser, grillstue med 
sitteplass til 20 voksne og markas flotteste 
stein bord!

På vår hjemmeside finner dere alt dere trenger 
å vite:  www.blaafjellhytta.no                                                                                                                                                                                                                      
Blåbergveien 23, 1389 Heggedal

       
                                                         

Heggedal idrettslag v/ Morten Eriksson

Hvorfor ikke feire dagen på 
Blåfjellhytta i Kjekstadmarka?

Foto: Morten Eriksson

Heggedalsposten30

28-30 Idrettslaget 2-2017.indd   30 27.02.2017   22:24:10



Røykenveien 283, 1389 Heggedal - ved Esso-stasjonen

Nytt og moderne 
verksted åpner i mars.
Velkommen som kunde!

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

Santokh Singh og Geir Kirkhorn

OPPLÆRING PÅ MANUELL OG AUTOMAT
Opplæring til hyggelige priser med fordelaktige pakke-løs-
ninger. Vi har kjøretimer dag og kveld. Gratis henting og 
bringing til kjøretimer. Bærum - Asker - Røyken.
Kjøretimer dag kr. 500,- / kveld kr. 600,-
Trafi kalt grunnkurs inkl. førstehjelpkurs og 
mørke.demo.kurs kr. 3000,-
4 kvelder uke 11 - oppstart 
mandag 13. mars kl. 18.00 til 21.00
Telefonvakt alle dager frem til kl. 22.00
Tlf.: 404 14 008  www.heggedal-trafi kkskole.no

Heggedal	Bakeri	AS	er	
en	ekte	familiebedriF	
med	tradisjoner	helt	
6lbake	6l	1932.	Våre	
kjennetegn	er:		

Ferskvare:	Vi	leverer	
våre	brød	og	
bakervarer	rykende	
ferske	–	reB	fra	ovnen.	

Service:	Vi	håndterer	
din	bes6lling	effek6vt
og	leverer	på	kort	
varsel.			

Kvalitet:	Vi	har	kun	
faglært	personell	og	
benyBer	bare	de	beste	
råvarer.

Heggedal	Bakeri	AS	 	Heggedalsveien	309	–	Heggedal	

Telefon:	66	79	70	25	(06-16)	

Heggedal	Bakeri
Tradisjonsrike	og	kortreiste	bakevarer	!	
Vi	er	stolte	av	å	kunne	levere	både	rimelige	og	kortreiste	bakervarer	6l	lokalmiljøet.	
Brødene og kakene våre bakes samme dag og er dermed nylagde når de leveres i 
butikkene eller hentes i vårt bakeri.

Lang	heve6d	og	naturlige	råvarer	er	vik6g	for	oss,	og	våre	flinke	bakere og 
konditorer	er	avgjørende	for	at	du	skal	få	et	produkt	du	er	fornøyd	med.	

Vi lager standardkaker og spesialdesignede kaker på bestilling!

post@heggedalbakeri.no

ÅpningsHder:	mandag	-	fredag	0600	-	1300,	lørdag	0600-1100

	www.heggedalbakeri.no	

På hjemmesiden www.heggedalbakeri.no vår finner du alle typer 
kaker og brød, til alle anledninger, fra enkle sammenkomster til 
store jubiléer.

På hjemmesiden www.heggedalbakeri.no vår finner du alle typer kaker og brød,  
til alle anledninger, fra enkle sammenkomster til store jubiléer.

Heggedal Bakeri AS, Heggedalsveien 309 - Heggedal      Telefon: 66 79 70 25 (06-16)       post@heggedalbakeri.no 
Følg oss gjerne på facebook: HeggedalBakeri     Åpningstider: mandag - fredag 0600 - 1300, lørdag 0600-1100

Tradisjonsrike og kortreiste bakevarer !
Vi er stolte av å kunne levere både rimelige og kortreiste bakervarer i loka-
lmiljøet.Brødene og kakene våre bakes samme dag og er dermed nylagde 
når de leveres i butikkene eller hentes i vårt bakeri.

Lang hevetid og naturlige råvarer er viktig for oss, og våre flinke bakere og 
konditorer er avgjørende for at du skal få et produkt du er fornøyd med.

Vi lager standardkaker og spesialdesignede kaker på bestilling!

Heggedal Bakeri
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HEGGEDAL MENIGHET

Menighetens årsmøte
Husk menighetens årsmøte 12. mars et-
ter gudstjenesten!

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

FAMILIESAMLING 
31. mars i Pinsekirken i Heggedal  
kl 17:00

Lovsang, andakt og fredagstaco. 
Alle velkomne! 
Neste samling: 12. mai på Heggetun.

Søndag 23. april blir det Gospelmesse 
i Heggedal kirke kl 11.00. New Voices kom-
mer og synger for og med oss. Velkommen til 
en annerledes gudstjeneste med flott sang og 
musikk!

Vi trenger DEG som er glad i Heggedal kirke og vil 
være med og ta vare på den! Vi har oppgaver som 
passer for alle – alt fra raking, luking og maling, til 
sølvpuss og vindusvask. Fredag og/eller lørdag.

Søndag inviterer vi til skikkelig vårfest med hørespillet 
«Jesus i ord og toner» fremført av Hege Bålsrød og 
Heggetroll. Påfølgende kirkekaffe på Heggetun!

Påmelding: Skann QR-koden til høyre, eller kontakt 
Marianne på tlf. 952 84 767  /  ms885@kirken.no

Velkommen!

Påmelding:
Skann QR-koden

Bli med på:
STORDUGNAD 
5. og 6. mai 2017
med påfølgende

VÅRFEST  7. mai

Stordugnad
Fredag 5. mai kl. 18-21

Lørdag 6. mai kl. 9-15:30
med lunsj kl. 12

Vårfest/gudstjeneste
Søndag 7. mai kl. 11:00

med påfølgende kirkekaffe
https://goo.gl/AudTNd

Arr: Østenstad Y’s Men’s Club

LOPPE-
MARKED

i Østenstad kirke ønsker lopper
Her er vi igjen med anmodning om å få overta brukbare ting som dere 
kan tenke dere å bli kvitt.

Ring enten 66 78 46 16 eller 66 78 32 59 eller send e-post til  
aeeimh@gmail.com og en av våre kjørepatruljer vil hente loppene 
onsdag 19. eller torsdag 20. april etter kl. 18.00.

Aller best er det om dere har anledning til å levere loppene direkte ved 
Østenstad kirke onsdag 19. eller torsdag 20. april etter kl 18.00.  

Vi kan ikke ta imot TVer, hvitevarer, sofaer, veggseksjoner, madrasser, dyner/
puter eller trimapparater.

Selve loppemarkedet holdes i Østenstad kirke
	  fredag 21. april kl. 18.00 - 21.00
	  lørdag 22. april kl. 10.00 - 14.00

Pengene kommer godt med til barne- og ungdomsarbeide i Østenstad menighet, 
til Y’s Men’s internasjonale hjelpearbeid og til nytt orgel i Heggedal kirke.

Heggedalsposten32
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HEGGEDAL MENIGHET

FASTEAKSJONEN 
2017
Årets fasteaksjon går av stabelen 
tirsdag 4. april. Ta godt imot bøs-
sebærerne som i hovedsak er årets 
konfirmanter. 

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

Seniorarbeid
• Kirkefrokost 6.3, 3.4, 8.5 og 29.5. 
• Fredagstreff 21.4 kl. 11.00. Besøk av MAF (Mission 

aviation fellowship). Se omtale under.

DEN NORSKE KIRKE  
Heggedal menighet

Heggedalsbakken 8 
1389 Heggedal

Tlf:  66 90 71 80 
heggedal.menighet.asker@kirken.no 

www.heggedalkirke.no

Barn
• Søndagsskolen – bibelfortellinger og aktiviteter for 

alle barn parallelt med gudstjenesten. Det er søndags-
skole følgende søndager: 19.3, 2.4, 7.5

• Frokost for små og store og påskeverksted 9.4, 
palmesøndag

• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, tirsdager kl 
17.00-17.45.

• Familiegudstjeneste 12.3
Kontaktperson barn: Marianne Solheim, epost: ms885@
kirken.no, 66907187

Ungdom og kon firmanter
• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 19-21.30
• Konfirmantsamling etter egen oppsatt plan 

kl.19-21.30
• Kveldsmesse 30.4 og 28.5
Kontaktperson ungdom: Magnus Pettersen Kjellin, 
epost:mk493@kirken.no, 66907182

Gudstjenester
• 5.3  kl 11.00 Gudstjeneste
• 12.3  kl 11.00 Familiegudstjeneste, årsmøte, av-

skjedsgudstjeneste for Anna Grønvik
• 19.3  kl 11.00 Gudstjeneste
• 26.3  kl 11.00 Gudstjeneste, Maria budskaps-

dag 
• 2.4  kl 11.00 Gudstjeneste
• 9.4  kl 11.00 Gudstjeneste,palmesøndag, 

Søndagsskolefrokost
• 13.4  kl 19.00 Kveldsgudstjeneste, Skjærtorsdag
• 14.4  kl 11.00 Gudstjeneste i Østenstad, 

Langfredag
• 16.4  kl 11.00 Påskedagsgudstjeneste
• 23.4  kl 11.00 Gospelmesse, New Voices synger
• 30.4  kl 19.30 Kveldsmesse
• 7.5  kl 11.00 Gudstjeneste 
• 14.5  kl 11.00 Gudstjeneste
• 21.5  kl 11.00 Utegudstjeneste
• 28.5  kl 19.30 Kveldsmesse 

Nye e-post adresser!
Ansatte i Heggedal sokn har fått 
nye e-post adresser! 
Gå inn på menighetens hjemmeside:  
http://www.heggedalkirke.no   
og velg ”Våre  ansatte”. 

Nytt orgel 2019
307 049 kr!Det er så langt 

samlet inn

600400300200100 55045035025015050 500
Oppdatert: 27.02.2017

FREDAGSTREFF 21. APRIL 
KL. 11.00

Heggedal menighets seniorarbeid 
inviterer til Fredagstreff på Hegge-
tun fredag 21. april kl. 11.00. Willy 
Ludvigsen fra MAF (Mission Aviati-
on Fellowship) – verdens mest uvan-
lige flyselskap kommer og holder et 
innlegg «Med lukt av jungel og olje» 
og forteller om flyorganisasjonens 
arbeid. I tillegg blir det sang og mu-
sikk, åresalg, servering og andakt.

Hva med å prøve en ny type påske-
ferie i år? Gjennom å besøke kirken 
kan du følge Jesus dag for dag i den 
dramatiske påskeuken:

Palmesøndag, dagen da Jesus rir 
inn i Jerusalem på et esel for å feire jø-
disk påske, er det gudstjeneste i Heg-
gedal kirke kl 11. Allerede kl. 9.30 in-
viteres du til frokost for store og små. 
Velkommen dit også.

Skjærtorsdag, dagen da Jesus og 
disiplene var samlet til påskemåltid 
og han innstifter nattverden, er det 
kveldsgudstjeneste med nattverd i 
Heggedal kirke kl 19.

Langfredag, den dagen Jesus dør 
og alt blir mørkt, er det pasjonsguds-
tjeneste i Østenstad kirke kl 11.

Påskeaften, dagen og natten da Je-
sus lå i graven, kan du få med deg en 
helt spesiell gudstjeneste i Asker kirke 
når det kl 23 feires påskenattsmesse. 

1. påskedag feirer vi Jesu oppstan-
delse med høytidsgudstjeneste i Heg-
gedal kirke kl 11

2. påskedag byr Vardåsen kirke 
på en oppsummering av det hele med 
samlingen «Påskens sanger og tek-
ster» kl 18.00.

Påsken i Heggedal
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SMÅNYTT
En solrik plass ved Kistefossdammen
Nå har det blitt åpent og veldig fl ott ved Kistefossdam-
men! Men dette har ikke gjort seg selv. En STOR takk 
til Sverre Aa som har gjort en kjempejobb!
Nå er det snart bare JA-benken som mangler. 

Laila Samuelsen

Verdenskjent sensei besøkte Heggedal
19. januar fi kk Sunyata Aikido besøk av den verdenskjente 
senseien Hiroaki Kobayashi fra Japan. I aikido har man 
som i andre kamporter et graderingssystem. Det var i for-
bindelse med den årlige graderingen til svart belte at Hi-
roaki Kobayashi var invitert til Heggedal. En gradering til 
svart belte kan kun foretas av en graderingskomité. 

Sunyata Aikido Dojo i Heggedal har bygget seg opp til 
å bli en sentral møteplass for aikidomiljøet. Klubben har 
løpende opptak av nye medlemmer – både for barn, ung-
dommer og voksne +35. 
Sunyata Aikido Heggedal v/ Andrè Walgren
Foto: Sigur Rage

Benedicte Torget og Øystein Sevåg 
Har bodd i Hallenåsen siden 2015.
I tillegg til å drive lydstudio (som står ferdig i disse 
dager), er de musikere. Og de skal på turné med 
prosjekt “Karin Boye sånger” denne våren. 
15. mars gjester de Asker Kulturhus.

Gjøre en innsats i nærmiljøet?
Heggedalsposten har behov for fl ere bud som kan 
distribuere bladet i postkasser. 
Det er ledige ruter på Gullhella, langs Vollenveien, i 

Jonasmyra, samt i Bjerkås-området. 
Jobben tar cirka én time - 6 ganger i året. 
Budene får bladene som skal deles ut levert 
på døra. 
Ta kontakt med Stein D. Berge på mail: 
sdb@crust.no eller mobil 98695680. Hospitanter i Heggedalsposten

Tina Axhami (16) og Johanne Sollie (16) er denne våren 
praktikanter i redaksjonen til Heggedalsposten. Jentene 
går utdanningsprogrammet medieproduksjon ved Bleiker 
videregående skole. Engasjementet i Heggedalsposten 
er en del av praksisarbeidet i faget. Johanne og Tina vil 
jobbe sammen med redaksjonen i arbeidet med å utforme 
Heggedalsposten. De kommer til å lage egne saker, samt 
planlegge og gjennomføre en leserundersøkelse for lokal-
bladet.

på døra. 

Tina Axhami (t.v.) og Johanne Sollie.

Snekkerverkstedet på innbyggertorget 
Verkstedet er åpent for alle typer av snekring og 

forming 17.30-20.30 på tirsdager i ”like uker”, dvs:
7. mars, 21. mars, 4. april, 18. april, 

2. mai, 16. mai, 30. mai, 13. juni.
Ekstra olabil-dag lørdag 13. mai 10.00-14.00

Søndag 21. mai kl. 16.00 blir det nytt olabil-løp i Heggedal, 
i Gjellum terrasse. Årets ”Asker Grand Prix” for olabiler 
arrangeres på Asker Museum onsdag 24. mai (kl. 18.00).

Heggedalsposten34
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HEGGEDAL SENTRUM

I HJERTET AV HEGGEDAL SENTRUM

5 næringslokaler og 17 helt nye og moderne, nøkkelferdige 
selveierleiligheter!

Jarmund/Vigsnæs Arkitekter

HJØRNEBYGGET
KOMMER 
SNART FOR 
SALG!

 «Hjørnebygget» er under oppføring og vil være ferdigstilt medio november 2017. Adr: Trevaren 10, 1389 Heggedal
Visningsstart fra oktober/november 2017 og innflytning november/desember 2017

For nærmere informasjon se www.tandbergeiendom.no

For leie og mer informasjon om næringslokalene, ta kontakt på post@tandbergeiendom.no. 

Totalt 17 selveier leiligheter (11 leiligheter 
med Bra-s kvm fra ca 46 til ca 127 m2 og
 6 «rekkehus»leiligheter over 2 plan med 
Bra-s kvm 123 m2 med egen takterrasse). 

Flotte solforhold med utsikt til 
Gjellumvannet og beliggende midt i 
«nye» urbane Heggedal sentrum. 
Kun 3 minutters gåavstand fra toget. 
Garasjeanlegg i U1, bakhage og 
forretninger i 1. etg.

Alle leiligheter selges klare for 
innflytning!

Flotte næringslokaler til utleie! 
5 næringslokaler i 1. etg på gateplan til 
utleie fra 100 til 300 m2.
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Gjellum senter
Heggedalsveien 350 - Heggedal

AR arkitekter
arkitektur og interiør

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

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

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

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

Man-fre 7-23  lør 8-21

Skreddersydd
solskjerming

Norsol avd. Asker

Tlf. 66 79 77 00
asker@norsol.no

Stina Hopland
Tlf. 924 17 824 

Gjellum Tannlegesenter
Lillan Wikerholmen

Tlf 66 79 61 64  /  901 52 465

Tlf 02385
Akuttvakt 4127 4471
www.rygg-rehab.no

DAME- OG
HERREFRISØR
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