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Heggedalsposten er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad som tilbyr seg å være medlemsblad/
meldingsblad for organisasjoner i Heggedal. Organisasjonene er redaksjonelt ansvarlige for sine egne sider. 
Heggedalsposten er et prosjekt innenfor Heggedal nærmiljøsentral. Bladet trykkes av UnitedPress Tipografija 
i Latvia, og distribueres i Heggedal, Hallenskog, Askerbørskogen, Gullhella, samt deler av Blakstad og Vollen. 
Opplag: 5700 eks. Adresse: Heggedalsposten, Postboks 96, 1380 Heggedal.
E-post kan sendes til et av medlemmene i redaksjonen, eller til: post@heggedalsposten.no.
Alle nummer av Heggedalsposten kan leses og lastes ned fra nett: www.heggedalsposten.no.
Du kan også bli medlem av Heggedalspostens Facebook-gruppe.

Redaksjonen for bladet ble avsluttet 4. mai.

Annonsepriser 2017:
Annonseprisene er uforandret fra 2016.
Prisene gjelder for ferdigmateriell. Hvis 
Heggedals-posten skal produsere annon-
sen, må vi beregne et produksjonstillegg 
avhengig av arbeidets omfang.
1/8 side   kr.  1.000,-
1/4 side   kr.  1.650,-
1/2 side   kr.  2.750,-
1/1 side   kr.  6.000,-
Ved årsavtale og 6 innrykk gis 20 % rabatt. 
NB! Vi ønsker å begrense mengden av 
annonser i bladet, og må derfor i enkelte 
tilfeller avvise annonsører.  

Abonnere?   Du kan abonnere på Heggedalsposten, og få den til-
sendt pr. post. Det koster kr. 300,- pr. år, som kan innbetales til bladets konto 
2220.16.01332.  Husk å oppgi navn og adresse!
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Åpen - om sommeren
Nordmannen er både åpen og utadvendt fortalte en tysk 
forretningsmann i et intervju jeg leste for mange år siden – men 
la til: om sommeren. Skulle man gjøre forretninger i Norge måtte 
det skje om sommeren. Nå er vi der, sommeren er rett rundt 
hjørnet og sesongen for å bli kjent med nye naboer skal altså 
være på sitt beste. I Heggedal er mulighetene mange, enten 
man deltar i ett av de mange arrangementene som finner sted 
i området, man møtes i sykkelparken eller på sandvollybanen 
i Kloppedalen, eller man rett og slett bare tar en prat. Og er 
man lei av å snakke om været, så kan man jo snakke om 
alle utbyggingsprosjektene som foregår i Heggedal eller 
mimre litt om «gamle dager». Uansett kan du som vanlig finne 
inspirasjon og informasjon i Heggedalsposten. Redaksjonen 
ønsker alle lesere en fin vår og en riktig god sommer.

Elisabeth Schjølberg
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«Den er en liten luksus i dagens he-
seblesende virkelighet, og viktig en 
budbringer for historien og de lange 
linjene som er så viktig for å skape 
tilhørighet, slik at fremtiden kan 
skapes» fortsatte Conradi. Fra talen 
vil vi også trekke frem den rosen 
hun ga til Anders Hagen for «sin et-
terrettelige artikkel om byggingen 
av Heggedal skole. (Heggedals-
posten 2-2017). Fake news er ikke 
noe problem i Heggedalsposten» 
sa Conradi før hun overrakte re-
daksjonen en blomst som takk for 
innsatsen gjennom 10 år.

Dag Henning Sæther, ett av fire 
medlemmer i redaksjonen som har 
vært med i alle de 10 årene, ga del-
takerne et kort historisk blikk på 

Heggedalsposten og historien bak.  Ikke en eneste en av 
utgavene er sendt for sent til trykkeriet. Dette sammen med 
nytten ulike lag og foreninger har i at man har ett felles 
blad der de kan dele sin informasjon, er nok en del av 
forklaringen til at bladet fortsatt lever. For det var nok av 
skeptikere da Heggedalsposten ble startet, noen var helt 
sikre på at dette ble en døgnflue, fikk vi høre. En døgn-
flue som ikke følger moten, en papiravis der alle innlegg 
skrives og redigeres på dugnadsbasis. 

STEMNINGSFULL 
JUBILEUMSFEST FOR 
HEGGEDALSPOSTEN

Tekst: Elisabeth Schjølberg
Foto: Dag Henning Sæther 

og Elisabeth schjølberg

«Heggedalsposten – den er til glede og inspiras-
jon!» Det var ordfører Lene Conradi som sa dette 
i sin hilsningstale i forbindelse med Heggedals-
posten sitt 10-års jubileum. Hun deltok sammen 
med om lag 100 andre venner av Heggedals-
posten: de frivillige budene, trofaste annonsør-
er, foreningene som er med på utgivelsene og 
skribentene.

Festen ble holdt i fabrikken, og 
faklene var tent da gjestene an-
kom. Foruten mat og taler, fikk 
vi også et lite lokalhistorisk til-
bakeblikk fra Terje Martinsen 
som kunne fortelle at utedoene 
ikke var uvanlig så sent som på 
50-tallet, om krigslekene mellom 
barna som var mer fysisk enn 

Ingen fest uten underholdning. Denne gang var det Børge 
Tronrud og  Alf Henrik Henriksen som bidro med musi-
kalsk underholdning. I tillegg ga Røyken ShowCase oss 
et flott, forrykende show. Dette er unge jenter i alderen 14 
– 16 år som elsker å danse, og har danset i Dansesonen 
siden de var små.  De imponerte oss, så ingen tvil om at her 
ligger det masse trening bak. Heggedalsposten formidler 
gjerne kontaktinformasjon til interesserte som kan tenke 
seg at de bidrar i arrangement, og ønsker dem masse lykke 
til videre.

Børge Tronrud og  Alf Henrik Henriksen sørget for musikken.

Marianne Solheim var 
kveldens konferansier

i dag – den gang var det pil og bue som gjaldt. Og han 
kunne fortelle at det i hans oppvekst var hele 7 forretninger 
i Heggedal, i tillegg til butikk på Skjellestad og i Hallen-
skog. Så kunne da også taler Torgeir Kroken fortelle at det 
er nettopp Terje Martinsens historiske artikler i Heggedal-
sposten som mange leser aller først. 

Lene Conradi gleder 
seg til hver utgave av 
Heggedalsposten

Gjestene hygget seg, og praten gikk livlig. Røyken ShowCase

Heggedalsposten 3
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I Heggedal fikk vi kjøpt det meste!
Imin barndom og ungdom på 1950- 
tallet var det et rikholdig tilbud av for-
retninger og servicetilbud i Heggedal. 
De fleste behov kunne dekkes lokalt.  
Jeg pleier spøkefullt å si at «I Heggedal 
fikk du kjøpt alt bortsett fra rød DBS-
sykkel med ballongdekk og tre gir».  
En slik hadde jeg nemlig ønsket meg 
lenge, men Heggedal Sport og Manufak-
tur (kværna-bygget) hadde ikke den, så 
jeg måtte til Asker Sport for å kjøpe en 
slik for penger jeg hadde tjent på luking 
og potetplukking.

Ellers hadde forretningene det meste 
– og de som jobbet der kunne svare på 
spørsmål om varene og gi råd om både 
bruk og vedlikehold. Og hadde de ikke 
varen på lager, skaffet de den. Kom du 
til Ingrid og Ernst Bjerknes i Heggedal 
Bygg (i kjelleren på Heggedal Meieri) og 
spurte om noe de ikke hadde, sa Ingrid: 
«Det har vi ikke nå, men vi får når’n far 
har fått vært i Drammen». Ernst hadde 
lastebil. Med den både hentet han varer 
og kjørte ut til kundene. Jeg husker 
diskusjonene med Ernst om materialvalg 
og fargevalg og malingstype, da jeg som 
ganske nygift skulle restaurere huset på 
Søndre Stokker. Da blanda Ingrid seg 
inn i diskusjonen og sa: «Neimen, Terje, 
du kan da ikke ha den gulfargen på 
kjøkkenet ditt!» Da jeg skulle montere 
en peisovn jeg hadde kjøpt, trengte jeg 

et rør med bend og feieluke. Dette hadde 
selvsagt Bjerknes. Han sendte med 
mursement (noe jeg ikke hadde tenkt på) 
og forklarte hvordan jeg skulle gå fram, 
og understreket at jeg måtte vente med å 
fyre til sementen var helt tørr.

Rustad Meieri – der Richard Thoresen 
regjerte - var et kapittel for seg. Bak 
forretningen lå uthuset hvor det var plass 
til både stallen til Blakka og høyet hun 
skulle spise. Dessuten var det lager-
plass for koks og enkelte typer tørrvarer 
– foruten at det var oppholdsplass for 
enkelte tørste heggedølinger som sverget 
til våtvarer i stallgangen. Man kunne 
bestille varer hos Thoresen og få dem 
tilkjørt med hest, i flatvogn om som-
meren og langslede om vinteren. Om 
han ikke kjørte selv, var det som regel en 
ung gutt som hadde jobben. Jeg husker 
Sverre Hansen kjørte i mange år. Varene 
ble pakket ned i Asker Meieris tomme 
melkekasser. Om vinteren hendte det 
at en sekk eller to med koks ble med på 
lasset til kunder som ville ha god fyr i 
ovnen.

Kjøpmann Vanberg hadde også sin 
faste kundekrets. Enkelte av de faste 
kundene fikk nyte en innkjøpt pils på 
bakrommet eller bak huset. Inne i butik-
ken hadde Vanberg en glassmonter med 
allslags drops, også typer som de andre 
butikkene ikke hadde. Dette var selvsagt 

BILDET OVER: Dette er Rustad Meieri.  Uthuset ligger skult bak trærne.  Det var stallen til 
Blakka og høyet hun skulle spise.  Dessuten var det lagerplass for koks og enkelte typer tørr- 

varer – foruten at det var oppholdsplass for enkelte tørste heggedølinger som sverget til våtvarer 
i stallgangen.  Veien foran huset var hovedveien gjennom Heggedal sentrum.

BILDET UNDER: Huset til høyre var Rustad Meieri , sett mot gavel-veggen til bildet over.  PÅ 
bildet er butikken bygget ut til høyre for huset (drevet av Gravalid).  Da Gravalid flyttet ut, ble 
lokalene omgjort til pub.  Veien på bildet var hovedveien gjennom Heggedal sentrum.  I huset 

til venstre hadde kjøpmann Vanberg sin butikk.  Nå finner vi frisør NANA i de samme lokalene.  
Elva mellom Gjellumvannet og Kistefossdammen renner mellom disse husene.

Interiøret fra Vanberg 
sin butikk.  Helt til 
høyre i bildet ser vi 
kjøbmann Thorvald 
Vanberg. Til venstre, 
nederst på disken, står 
glassmonteren med all-
slags drops, også typer 
som de andre butikkene 
ikke hadde. Dette var 
populært blant unger.  

Ingrid og Ernst 
Bjerknes utenfor 
Heggedal Bygg.  
Pepita frisør 
overtok lokalene i 
1985. 
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populært blant oss unger.  
Når vi skulle fiske i elva eller langs 
Gjellumvannet, var det viktig å ha god 
fiskestang. De fleste nøyde seg med ei 
selvlaget rogn- eller hasselstang. Men 
det gjeveste var bambusstang, og den 
fikk du kjøpt hos Vanberg. Han hadde et 
knippe i ulike lengder stående i bakgår-
den. Og så måtte vi ha Mustads fiske-
kroker, men det var det flere forretninger 
som hadde, og alle ga råd om hvilken 
krok som egnet seg best til abbor, ørret 
eller gjedde.

Vi var gjerne innom slakteren når vi 
skulle på overnattingstur til Blåfjellhytta 
eller på orrhaneleik ved Breimåsan om 
våren. Vi kjøpte selvsagt pølser da som 
nå, men gjevest var «pinneflesket» som 
vi stekte på en pinne eller i ei panne over 
bålet. Det var kanskje ikke alt fett flesk 
som var like lett å selge over disk til 
kresne husmødre. Slakteren forsikret oss 
om at den beste smaken satt i fettet, noe 
vi godtok.

Jeg husker mine foreldre kjøpte ny 
komfyr, Hoover- vaskemaskin og KPS-
kjøleskap midt på 1950-tallet. Alt ble 
selvsagt kjøpt hos Harry Kise i Heggedal 
Elektriske. Han bragte varene hjem til 
oss og la samtidig opp ledning til et par 
nye stikkontakter som var jordet. 
Jeg nevnte Heggedal Sport og Manufak-
tur innledningsvis. Der fikk man kjøpt 
både klær og stoffer, selv om utvalget 

ikke var så stort. Det største utvalget 
av stoffer hadde «Fabrikkutsalget» som 
holdt til i samme gård som kjøpmann 
Vanberg. Dette var stoffer som var 
produsert på Heggedal Ullvarefabrikk, 
eller Ullvar’n som vi sa. Stoffrullene lå 
i hyller. Når noen handlet, ble rullene 
tatt ned og brettet ut over en lang disk 
og målt opp med en målestav. Her fikk 
man gode råd og svar på ulike spørsmål. 
Mange husmødre sydde selv, men ikke 
alle var like flinke. Var det finere klær 
som skulle lages, var det sikrest å gjøre 
avtale med en av de mange «sydamene» 
som påtok seg oppdrag. 

Hvis noe gikk i stykker, var det alltids 
mulig å få det reparert i Heggedal. Vi 
hadde jo både verksteder og håndverkere 
av alle slag. Jeg husker for eksempel at 
skoleveska mi i lær fikk ei revne i søm-
men og et håndtak som løsnet. Da var 
skomakeren i sidebygningen til Hegge-
dal Meieri god å ha. Han fikset veska for 
en rimelig penge. Det samme gjaldt sko. 
De skulle være ganske nedslitte før han 
sa at de hadde gått sin siste kilometer, og 
at det ikke ville lønne seg å få dem re-
parert. Han fortalte gjerne hvordan man 
skulle stelle skoene sine for at de skulle 
vare lengst mulig. Man skulle ikke kaste 
noe som kunne brukes. Gode råd var 
ikke dyre, de var rimelige, også fra de 
som levde av å selge varene sine.

BILDET OVER: Dette er Rustad Meieri.  Uthuset ligger skult bak trærne.  Det var stallen til 
Blakka og høyet hun skulle spise.  Dessuten var det lagerplass for koks og enkelte typer tørr- 

varer – foruten at det var oppholdsplass for enkelte tørste heggedølinger som sverget til våtvarer 
i stallgangen.  Veien foran huset var hovedveien gjennom Heggedal sentrum.

BILDET UNDER: Huset til høyre var Rustad Meieri , sett mot gavel-veggen til bildet over.  PÅ 
bildet er butikken bygget ut til høyre for huset (drevet av Gravalid).  Da Gravalid flyttet ut, ble 
lokalene omgjort til pub.  Veien på bildet var hovedveien gjennom Heggedal sentrum.  I huset 

til venstre hadde kjøpmann Vanberg sin butikk.  Nå finner vi frisør NANA i de samme lokalene.  
Elva mellom Gjellumvannet og Kistefossdammen renner mellom disse husene.

Bildet av Kværna-
bygget er fra 1978. 
Butikken til høyre 
var Heggedal Sport 
og Manufaktur, og 
til venstre; Harry 
Kise’s Heggedal 
Elektriske. 
Bygget hadde 
samme utseendet  
til det ble revet i 
fjor.

Bildet er fra 1925.  I underetasjen var det kjøttforretning, drevet av Oscar 
Yggeseth, bestefaren til Terje.  Det var her man var innom og kjøpte pølser og  

«pinneflesk» av Erling Braathen på 50-tallet.  Huset ble senere bygget om, og det 
lå ved siden av Heggedals-senteret.  Huset brant for få år siden.  Nå reises et nytt 

bygg, med butikk-lokaler i 1 etg, og leiligheter i resten av hjørne-bygget.    
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I Heggedal fikk vi kjøpt det meste!
Imin barndom og ungdom på 1950- 
tallet var det et rikholdig tilbud av for-
retninger og servicetilbud i Heggedal. 
De fleste behov kunne dekkes lokalt.  
Jeg pleier spøkefullt å si at «I Heggedal 
fikk du kjøpt alt bortsett fra rød DBS-
sykkel med ballongdekk og tre gir».  
En slik hadde jeg nemlig ønsket meg 
lenge, men Heggedal Sport og Manufak-
tur (kværna-bygget) hadde ikke den, så 
jeg måtte til Asker Sport for å kjøpe en 
slik for penger jeg hadde tjent på luking 
og potetplukking.

Ellers hadde forretningene det meste 
– og de som jobbet der kunne svare på 
spørsmål om varene og gi råd om både 
bruk og vedlikehold. Og hadde de ikke 
varen på lager, skaffet de den. Kom du 
til Ingrid og Ernst Bjerknes i Heggedal 
Bygg (i kjelleren på Heggedal Meieri) og 
spurte om noe de ikke hadde, sa Ingrid: 
«Det har vi ikke nå, men vi får når’n far 
har fått vært i Drammen». Ernst hadde 
lastebil. Med den både hentet han varer 
og kjørte ut til kundene. Jeg husker 
diskusjonene med Ernst om materialvalg 
og fargevalg og malingstype, da jeg som 
ganske nygift skulle restaurere huset på 
Søndre Stokker. Da blanda Ingrid seg 
inn i diskusjonen og sa: «Neimen, Terje, 
du kan da ikke ha den gulfargen på 
kjøkkenet ditt!» Da jeg skulle montere 
en peisovn jeg hadde kjøpt, trengte jeg 

et rør med bend og feieluke. Dette hadde 
selvsagt Bjerknes. Han sendte med 
mursement (noe jeg ikke hadde tenkt på) 
og forklarte hvordan jeg skulle gå fram, 
og understreket at jeg måtte vente med å 
fyre til sementen var helt tørr.

Rustad Meieri – der Richard Thoresen 
regjerte - var et kapittel for seg. Bak 
forretningen lå uthuset hvor det var plass 
til både stallen til Blakka og høyet hun 
skulle spise. Dessuten var det lager-
plass for koks og enkelte typer tørrvarer 
– foruten at det var oppholdsplass for 
enkelte tørste heggedølinger som sverget 
til våtvarer i stallgangen. Man kunne 
bestille varer hos Thoresen og få dem 
tilkjørt med hest, i flatvogn om som-
meren og langslede om vinteren. Om 
han ikke kjørte selv, var det som regel en 
ung gutt som hadde jobben. Jeg husker 
Sverre Hansen kjørte i mange år. Varene 
ble pakket ned i Asker Meieris tomme 
melkekasser. Om vinteren hendte det 
at en sekk eller to med koks ble med på 
lasset til kunder som ville ha god fyr i 
ovnen.

Kjøpmann Vanberg hadde også sin 
faste kundekrets. Enkelte av de faste 
kundene fikk nyte en innkjøpt pils på 
bakrommet eller bak huset. Inne i butik-
ken hadde Vanberg en glassmonter med 
allslags drops, også typer som de andre 
butikkene ikke hadde. Dette var selvsagt 

BILDET OVER: Dette er Rustad Meieri.  Uthuset ligger skult bak trærne.  Det var stallen til 
Blakka og høyet hun skulle spise.  Dessuten var det lagerplass for koks og enkelte typer tørr- 

varer – foruten at det var oppholdsplass for enkelte tørste heggedølinger som sverget til våtvarer 
i stallgangen.  Veien foran huset var hovedveien gjennom Heggedal sentrum.

BILDET UNDER: Huset til høyre var Rustad Meieri , sett mot gavel-veggen til bildet over.  PÅ 
bildet er butikken bygget ut til høyre for huset (drevet av Gravalid).  Da Gravalid flyttet ut, ble 
lokalene omgjort til pub.  Veien på bildet var hovedveien gjennom Heggedal sentrum.  I huset 

til venstre hadde kjøpmann Vanberg sin butikk.  Nå finner vi frisør NANA i de samme lokalene.  
Elva mellom Gjellumvannet og Kistefossdammen renner mellom disse husene.

Interiøret fra Vanberg 
sin butikk.  Helt til 
høyre i bildet ser vi 
kjøbmann Thorvald 
Vanberg. Til venstre, 
nederst på disken, står 
glassmonteren med all-
slags drops, også typer 
som de andre butikkene 
ikke hadde. Dette var 
populært blant unger.  

Ingrid og Ernst 
Bjerknes utenfor 
Heggedal Bygg.  
Pepita frisør 
overtok lokalene i 
1985. 
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populært blant oss unger.  
Når vi skulle fiske i elva eller langs 
Gjellumvannet, var det viktig å ha god 
fiskestang. De fleste nøyde seg med ei 
selvlaget rogn- eller hasselstang. Men 
det gjeveste var bambusstang, og den 
fikk du kjøpt hos Vanberg. Han hadde et 
knippe i ulike lengder stående i bakgår-
den. Og så måtte vi ha Mustads fiske-
kroker, men det var det flere forretninger 
som hadde, og alle ga råd om hvilken 
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som var like lett å selge over disk til 
kresne husmødre. Slakteren forsikret oss 
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nye stikkontakter som var jordet. 
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tur innledningsvis. Der fikk man kjøpt 
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ikke var så stort. Det største utvalget 
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vare lengst mulig. Man skulle ikke kaste 
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BILDET OVER: Dette er Rustad Meieri.  Uthuset ligger skult bak trærne.  Det var stallen til 
Blakka og høyet hun skulle spise.  Dessuten var det lagerplass for koks og enkelte typer tørr- 

varer – foruten at det var oppholdsplass for enkelte tørste heggedølinger som sverget til våtvarer 
i stallgangen.  Veien foran huset var hovedveien gjennom Heggedal sentrum.

BILDET UNDER: Huset til høyre var Rustad Meieri , sett mot gavel-veggen til bildet over.  PÅ 
bildet er butikken bygget ut til høyre for huset (drevet av Gravalid).  Da Gravalid flyttet ut, ble 
lokalene omgjort til pub.  Veien på bildet var hovedveien gjennom Heggedal sentrum.  I huset 

til venstre hadde kjøpmann Vanberg sin butikk.  Nå finner vi frisør NANA i de samme lokalene.  
Elva mellom Gjellumvannet og Kistefossdammen renner mellom disse husene.

Bildet av Kværna-
bygget er fra 1978. 
Butikken til høyre 
var Heggedal Sport 
og Manufaktur, og 
til venstre; Harry 
Kise’s Heggedal 
Elektriske. 
Bygget hadde 
samme utseendet  
til det ble revet i 
fjor.

Bildet er fra 1925.  I underetasjen var det kjøttforretning, drevet av Oscar 
Yggeseth, bestefaren til Terje.  Det var her man var innom og kjøpte pølser og  

«pinneflesk» av Erling Braathen på 50-tallet.  Huset ble senere bygget om, og det 
lå ved siden av Heggedals-senteret.  Huset brant for få år siden.  Nå reises et nytt 

bygg, med butikk-lokaler i 1 etg, og leiligheter i resten av hjørne-bygget.    
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Jeg fikk kontakt med Fredriksen via 
nettet, og vi har korrespondert.  Han 
synes utviklingen av Heggedal sentrum 
er et spennende prosjekt, spesielt fordi 
vi kan kombinere kommunale tjenester 
og investeringer med privat handel.  Han 
ga meg pdf-kopier av bokas 13 kapitler.  
Den er i salg tidlig på høsten.   
For meg har boka vært en bratt lære- 
kurve, med mange A-ha opplevelser.  
Boka er lettlest og godt skrevet.  Den har 
gitt meg en god oversikt over detalj- 
handelen. 
Boka behandler alle sider ved vare-
handel, fokusert på detalj-handelen.  
Målgruppen er eiere og drivere av 
handels-sentre, kjeder og butikker.  Og, 
som i alle næringer, er fundamentet god 
avkastning.  Men hvordan få god avkast-
ning, både på kort og lang sikt? 
Fokus er selvsagt oss kunder.  Vi er  
individer, men forskning og analyser de-
ler oss i; barn, gutter og jenter, ungdom-
mer, voksne og eldre.  Det fokuseres på 
kjøpe-kraft, behov og psykologi.

                                
postenHeggedals6 HANDEL I HEGGEDAL SENTRUM

Dagens handel skal ligge på topp!
Terje kjøpte - i sine unge dager - alt i Heggedal.  Det butikkene ikke hadde på 
lager kom etter få dager.  Unntaket var en herresykkel med ballongdekk og 3 gir.  
Den voldsomme velstandsøkningen, det store vareutvalget, og at vi kjører bil for 

å handle, gjør at konkurransen fra handlesentrene i Røyken, Lier, Asker og Bæ-
rum, lett kan danke ut Heggedal som et handels-sentrum.  Hva kan bringe Heg-
gedal sentrum i tet?  Her er et bidrag for å få det sentrum vi ønsker oss!    

Jan Ivar Fredriksen er førstelektor i 
markedsføring og varehusledelse ved 
Handelshøyskolen HSN, med et prak-
tisk fundament.  Han er annerkjent 
innen Varehandels-ledelse, og han er 
lærebok-forfatter.  Han utgir boken: 
VAREHANDELSLEDELSE, i aug i 
år.  En forløpig utgave av bok hans, er 
grunnlaget for det jeg skriver.

FORSLAG A:  -  ATTRAKTIVE BUTIKKER, KAFEER ETC - 
Et sentralt tema i boka til Fredriksen er møtet mellom butikk-
medarbeideren(e) og oss kunder.  Hun er butikkens ansikt.  Hennes 
kunnskaper, og vår opplevelse av henne, er ofte avgjørende for en 
go’handel.  Dette gjelder både under og etter kjøpet (opplevelsen av  
varen og tjenesten), og hva vi foteller til venner og kjente.  Det er man-
ge andre faktorer som utgjør en attraktiv butikk.  Det belyses under.      
Tandberg Eiendom kan invitere kjeder og enkelt-butikker til å satse 
på Go’handel i Heggedal.  Dette krever at hver butikk har minst en 
Go’-medarbeider, og butikken legger vekt på å lære opp alle medar-
beidere, slik at vi kunder får det samme, gode inntrykket av butikken.  
Økte personal-kostnader oppveies ved høyere omsetning og inntjening. 

Go   * Handel
* Service

* Opplevelse

Heggedal 
sentrum

Dette er et forslag til hvordan Go’handel kan mar-
kedsføres.  Kanskje kan dette kombineres med et bilde 
av fabrikken.  Et levende Heggedal sentrum forutset-
ter Go’e og attraktive butikker, med god lønnsomhet.  

CRM-konseptet (Customer Relation-
ship Management), er info om kunden, 
lønnsomhet og kjøpspotensial.  CRM 
betyr markedsinformasjon, som gir 
grunnlag for relasjonsbygging om og 
med kunden.  Dette for å målrette salgs- 
og kampanje-aktiviteter mot de mest 
lønnsomme kundene, innen gitte vare- 
og tjeneste-utvalg.  Sosiale medier er en 
av kildene som brukes. 
CRM-tenkningen illustrerer hvordan 
varehandelen effektiviserer markeds- 
føringen, for å øke sin lønnsomhet. 
SOM-konseptet betyr Salg, Oppsalg og 
Mersalg.  Dette konseptet er utviklet av 
Fredriksen.  Det er ment å dekke salget, 
sett både fra bedriften og kunden. Det 
skal også ivareta gjeldende etiske ret-
ningslinjer, gitt visse forutsetninger: 
1)  Et vellykket salg forutsetter et vel-
lykket kjøp.  Kunden skal være fornøyd 
med kjøpet, også i ettertid.  En god løs-
ning for kunden kan også bety en dyrere 
løsning.  Dette kalles et Oppsalg.     
2) Et kjøp er vellykket når varen (eller 
tjenesten) gjør nytten, som en del kun-
dens behov.  En Go’ butikk løser også 
kundens problemer.  Kundens tillitt til 
butikken kan gi Mersalg (nye kjøp).  

Forslag A og B kan sikre at Heggedals befolkning handler i Heggedal sentrum, 
og at folk fra Røyken, Lier, Asker og Bærum, også reiser til våre Go’-butikker. 

FORSLAG A: ATTRAKTIVE 
BUTIKKER, KAFEER ETC.
Forholdet til kunden er en rød tråd i 
de 13 kapitlene i boka til til Fedriksen.  
Dette går på kundens opplevelse av hele 
butikken (inngangspartiet, plassering av 
varene, interiøret, farger, lys etc), og til 
den aktuelle kjeden.  I tillegg kommer 
vareutvalget, prisnivå, de faktiske bytte- 
og reklamasjons-forhold, og ikke minst 
vår opplevelse av personalet.    
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HANDEL I HEGGEDAL SENTRUM

Dagens handel skal ligge på topp!
Terje kjøpte - i sine unge dager - alt i Heggedal.  Det butikkene ikke hadde på 
lager kom etter få dager.  Unntaket var en herresykkel med ballongdekk og 3 gir.  
Den voldsomme velstandsøkningen, det store vareutvalget, og at vi kjører bil for 

å handle, gjør at konkurransen fra handlesentrene i Røyken, Lier, Asker og Bæ-
rum, lett kan danke ut Heggedal som et handels-sentrum.  Hva kan bringe Heg-
gedal sentrum i tet?  Her er et bidrag for å få det sentrum vi ønsker oss!    

FORSLAG B:          -  FELLES ORGANISERING - 
All handel (butikker) har felles ledelse og administrasjon sammen med kommunens 
service-tilbud og arealer i H-sentrum.   
All handel styres av Tandberg Eiendom via en handels-forening. 
Alle kommunale tjenster (innbyggertorget med kafé, bibliotek, fotpleie, helsesenter 
og møte-lokaler), og torget og utearealer (med sykkelparken, gangveier og badeplas-
ser, har en leder og et styre, med representanter fra kommunen og folk fra Heggedal.   
Denne felles organisering er med på å sikre at vi som bor i Heggedal får et helhetlig 
og attraktivt tilbud gjennom det kommunale opplegget, koordinert med et kunde-
godt handels-sentrum.   
Organiseringen av de kommunale tjenster er koplet til prosessen med Stor-Asker.

HVORDAN?
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* Opplevelse

Heggedal 
sentrum

Dette er et forslag til hvordan Go’handel kan mar-
kedsføres.  Kanskje kan dette kombineres med et bilde 
av fabrikken.  Et levende Heggedal sentrum forutset-
ter Go’e og attraktive butikker, med god lønnsomhet.  

Forslag A og B kan sikre at Heggedals befolkning handler i Heggedal sentrum, 
og at folk fra Røyken, Lier, Asker og Bærum, også reiser til våre Go’-butikker. 

Kapittel 10: ”Salgsopplevelsen: Person-
lig salg og medarbeidertrening”.  
Vi kan møte flere enn butikk-personalet, 
pr tlf, ved levering av varer, og ved  
reklamasjon.  Alle vi møter kan kalles  
service-medarbeidere.  De må; 
1) Gi tillit, trygghet og klare svar. 
2) Følge opp, og holde avtaler.  
3) Ha gode kunnskaper, og tilgang på alle 
    relevante data om kjøpet og kunden.

De viktigste service-medarbeiderne 
er butikk-personalet.  Kapittelet går 
gjennom mange sider som butikk-eier 
og kjeden legger vekt på i opplæring av 
butikk-personalet.  Mengde og kostna-
der må stå i forhold til kjøpets størrelse, 
kostnadene og butikkens inntjening.
Her vil jeg som kunde prioritere.  Først 
og fremst butikkrnd varekunnskap;  
1) Forstå varens funksjoner i forhold til  
    mine behov og ønsker.
2) Avklare sammen med meg hvilken 
    vare eller tjeneste som er best for meg. 
3) Være troverdig overfor meg, og møte  
     mitt kjennskap til varen/tjenesten. 
4)  Være oppdatert på hele vare-gruppen 
     og hvilken relevans det kan ha i  
     forhold til meg.  Hele miljø-feltet er   
     brenn-aktuelt, og det er voksende. 
 
HVILKEN INTERESSE HAR  
BUTIKKER OG KJEDER FOR Å 
BLI MED PÅ:  Go’-konseptet?  
Og hvordan vil Tandberg Eiendom 
stille seg til dette forslaget? 
Det vil nok være avhengig av hva  
aktuelle butikker og kjeder tenker om 
et konsept, som krever noe mer enn det 
som er vanlig andre steder. 
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Fortsetter neste side

Her er det planlagt 5 store butikker

Her kan det komme 15-20 butikker

Her er 6 lokaler/butikker operative

Tilsammen kan dette betyr 25-30  
butikker, eksklusive fabrikk-tomta.  
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et konsept, som krever noe mer enn det 
som er vanlig andre steder. 

V
i 

si
k

te
r 

h
ø

y
t!

Fortsetter neste side

Her er det planlagt 5 store butikker

Her kan det komme 15-20 butikker

Her er 6 lokaler/butikker operative

Tilsammen kan dette betyr 25-30  
butikker, eksklusive fabrikk-tomta.  
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Her tilbyr krops- 
pleie og velvare. 
Hun har nesten bare kunder, og er for-
nøyd med det.  Hun tar gjerne i mot nye 
kunder, men er ikke avhengig av det. 
Hennes hverdag er enklere enn hos bu-
tikker, som er avhengig av trafikken.  

       
postenHeggedals8 HANDEL I HEGGEDAL SENTRUM

FORSLAG B:  
FELLES ORGANISERING 
Kapittel 6 i boka til Fredriksen heter: 
”Lokaliseringsopplevelsen”.  Kapitlet 
drøfter alle sider av lokalisering, både 
enkeltstående butikker, og ulike varian-
ter av handlesentra,og organisering av 
disse.  Et viktig spørsmål er hvordan  
kunder forholder seg til alle disse måter 
å lokallisere  butikker på.  

Fredriksen fremhever 2 sentrums- 
konsepter, som han er begeistret for: 
1)  TCM (”Town Centre Management”), 
hvor partene er næringsliv, kultur, frivil-
lige organisasjoner og offentlige myn-
digheter.  Dette er en modell som går rett 
inn tenkningen for Heggedal sentrum.
2)  BID (Business Improvement District) 
som omfatter et definert område hvor 
næringsvirksomhet forplikter seg til  
felles næringsvirksomheter og allmen 
velferd.  BID minner om det Tandberg 
Eiendom praktiserer i Asker sentrum.   
Mine assosiasjoner går også på miljø.

Utviklingen av byen - hos oss; Hegge-
dal sentrum - regnes som et nøkkel-om-
råde i bærekraftig utvikling.  Det gode, 
miljø-riktige liv skal leves, og et mang-
fold av næringsliv skal drive lønnsomt.
Fredriksen skriver at hovedprinsippene 
for TCM er å utvikle målrettede stra-
tegier for å møte dagens og fremtidens 
brukere.  Tiltak planlegges og gjennom-
føres, og arbeidet styres ved en forret-
ningsplan.

Viktige parter er de vi har nevnt tidli-
gere.  Innbygger og besøkende ønsker 
bredde (mange typer av varer og tjenes-
ter) og dybde (stort utvalg i ulike pris-
nivåer), i mange varianter av handels-
næring; butikker, kafeer etc.  I tillegg 
kommer offentlige tjenester, hvor vi får 
en fin start i det nye Innbyggertorget.

Samarbeidet er en miks av offentlige og 
private interesser.  Dette kan i straten or-
ganiseres som et prosjekt, hvor ingen av 
partene har direkte økonomisk utbytte.      

Det Fredriksen skriver, ligger nær 
opp til det som i ulike sammenhenger 
er sagt.  Arbeidet med å få til en slik 
organisering bør starte.  Dette kan bli 
en pilot i arbeidet med lokale sentre i 
Stor-Asker.

Dagens handel skal ligge på topp!
Eksempler på Go’-butikker i dag

Jan Ivar Fredriksen kommen-
terte min tekst slik: 
Ett poeng jeg mener er viktigere enn 
noe annet er «klyngetankegangen» som 
jeg nevnte for deg. Skal senteret her 
være attraktivt, er hyggelig personale 
neppe mer en hygienefaktor, altså noe 
som er en forutsetning, men som ikke 
skaper særlig begeistring og attraktivi-
tet. 
Jeg har ikke tro på et velkvalifisert 
personale som en spydspiss alene. 
Begeistring og tilstrømning av kunder, 
også utenfra, vil kunne skapes av å ha 
en butikkmiks som er bekvemmelig. 
For et stort senter innebærer dette mye 
av alt. For et mindre senter med sen-
tral beliggenhet, hvor man også ønsker 
tilstrømning fra et større område, er nok 
løsningen å tenke variasjon i form av 
dybde, gjerne gjennom flere konsepter 
innenfor samme bransje eller behovska-
tegorier. 
Å samle møbelbutikker, interiørbu-
tikker og annen hus- og hjemrelatert 
faghandel er ett eksempel. «Lokomoti-
ver» som Biltema, Jula, Rusta, Europris 
og  Elkjøp skaper mye trafikk og kan gi 
verdifulle «drypp» på mindre og nisje-
pregede konsepter. 
Har man ressurser kan også etable-
ring av et eget unikt «lokomotiv» være 
gunstig. Eksempel er Verket Interiør på 
Bærums Verk. Her nyter de små godt 
av en stor, som skaper trafikk og setter 
standart for resten. 
Store dagligvarebutikker kan også egne 
seg som lokomotiver, men har som regel 
vesentlig en lokal kundekrets fordi de 
fleste gjerne handler dagligvarer der de 
pleier og ikke nødvendigvis i kombina-
sjon med annen handel.
I tillegg er god tilgjengelighet med 
bekvemmelige parkeringsmuligheter 
(+ god kollektiv tilgjengelighet), gode 
toalettforhold og attraktive serverings-
steder forhold som fremmer besøk og får 
kunden til å komme og bli en stund.

Fredriksen er positiv til å være 
med i den videre prosessen. 

Etter en ringerunde til de 6 nærings- 
lokalene på Odden, fikk jeg  å høre 
hvordan det går.  Jeg kjenner dem fra 
tidligere, ved at jeg har presentert dem 
i Heggedalsposten.  Alle ligger klart 
innenfor Go’-konseptet.  MEN! 

De er også til- 
freds med omset- 
ningen, og de har en klar økning.  De 
merker også forskjellen etter at bye & 
bekk startet opp.  De er jo en sterk fag-
handel, i kraft farmasøytisk ekspertise. 
Her får jeg gode råd!

Det er stille på  
hverdagene, men  
langt mer trafikk  
i helgene.  De også  
merker økt trafikk etter at kafeen var i 
gang.  De har jo mye kvalitetsvarer, men 
det er nok lite kjent i Heggedal.  

www.sparklingspa.no  *  tel 922 88 907

De jobber hardt hver uke 
for å gi gjestene de beste 
tilbudene, både mat og  
drikke.  Og de lykkes med  
quiz-kvelder, rebusløp, øl for  
Dummies, og ost for nybegynnere.  Om-
setningen er som forventet, og økende.   

De sleit i den første  
tiden.  Men nå går  
de med et brukbart  
overskudd.  De har fått økt trafikk etter at 
bye & bekk startet opp.  Omsetningen er 
økende, og de ser frem til at sentrum blir 
bygget ut.  Alle trenger større trafikk!  

Cut frisør er stor-fornøyde. 
De hadde med seg mange  
faste kunder fra tidligere  
steder, som Slemmestad og  
Vollen.  De tror at potensialet i Heggedal 
er stort.  De annonserer  flittig Hegge-
dalsposten.

Trafikk er avgjørende!
Etter denne ringerunden, er det blitt 
klarere for meg, at det er helt nødvendig 
å få frem stor trafikk, ikke bare Go’e bu-
tikker.  Det vil hjelpe stort å få sentrum 
ferdig.  Men det skal mer til for å trekke 
folk fra områder utenfor Heggedal!  

Heggedalsposten8
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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 22.05.17-18.06.17, eller så langt beholdningen rekker. 

Gode sommertilbud 
hos Heggedal apotek!

2 1for
på Cosmica 

Kids
på solpleie

-30%

-30%
på utvalgte Cosmica 

hudprodukter

Lørdag 10. juni er det markedsdag på Heggeodden,
denne dagen gir vi deg 50% på utvalgte produkter.

2 1for
på utvalgte munn-
og tannprodukter

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 22.05.17-18.06.17, eller så langt beholdningen rekker. 

Gode sommertilbud 
hos Heggedal apotek!hos Heggedal apotek!hos Heggedal apotek!

2 1for
på Cosmica 

Kids
på solpleie

-30%

-30%
på utvalgte Cosmica 

hudprodukter

Lørdag 10. juni er det markedsdag på Heggeodden,
denne dagen gir vi deg 50% på utvalgte produkter.

2 1for
på utvalgte munn-
og tannprodukter
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HEGGEDAL MENIGHET

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

Det nærmer seg årets høydepunkt for årets konfi rmantkull 
og ledere fra Team Heggedal. Lørdag 1. juli drar vi av 
gårde med buss til Sjöviksgården, et leirsted i Sverige litt 
utenfor Gøteborg. Leiren starter med vandring i de sven-
ske skoger fra lørdag til mandag hvor vi får kjenne på våre 
egne grenser, blir bedre kjent med oss selv og hverandre og 
hvor vi sover og spiser ute.

Mandag ettermiddag ankommer vi selve leirstedet der 
resten av leiren foregår. Mellom undervisning og musi-
kaløving er det lek og fritid.  Leirstedet har stor fotball-
bane, volleyballbane og bademuligheter. Hver dag starter 
med samling i kirken og avsluttes med samling i kirken.

Ukens høydepunkt er nok turen til Liseberg. På onsda-
gen i leiruken tar vi turen inn til Gøteborg og er på Lise-
berg fra åpningen kl. 10 til ca. kl. 17. Det blir spennende 
å se hvor mange Kex vi kommer hjem med dette året. Jeg 
tror rekorden er på 15 store pakker.

For meg er leir det jeg gleder meg mest til gjennom 
konfi rmanttiden. Her får jeg mulighet til å bli enda bedre 
kjent med konfi rmantene og har tid til å få til gode samta-
ler.

Informasjonsmøte 1. juni:
KONFIRMANT 2018 – Hva skal man 
velge?
Mange er nå inne i en viktig tid, og er i ferd med å gjøre 
et viktig valg. Skal man konfi rmere seg i kirken, huma-
nistisk eller ikke i det hele tatt? Hva er riktig? Hvem 
skal avgjøre dette valget? Foreldre, venner eller konfi r-
manten selv? De valgene vi tar har ofte betydning for 
andre enn bare oss selv og det er på grunnlag av det vi 
mener og tror at vi foretar valgene våre.
Vi mennesker og særlig barn og unge har mange spørs-
mål om livet og om døden. Hvorfor er vi mennesker til 
og fi nnes det en Gud? Konfi rmasjon i kirken handler 
om å utforske kristen tro og livets store spørsmål. Alle 
er velkommen til konfi rmasjon i kirken, uansett om du 
tror, er i tvil eller bare er nysgjerrig og vil lære mer om 
hvem Gud er og hvem du er.
Torsdag 1. juni inviterer vi til Informasjonsmøte om 
Konfi rmasjon i Heggedal kirke kl. 18-20. Møtet er åpent 
for alle som er interessert i få vite mer av hva det inne-
bærer å konfi rmere seg i kirken. 

SOMMERSKOLE

Torsdag 22. juni i kl 8-16 i 
Østenstad kirke
og
Fredag 23. juni kl 8-16 i 
Heggedal kirke

Sommerferie kick-off i kirka 
for 4.klassinger! Masse mor-
somt program!
Du skal få utforske nærområ-

det og kirken, bevege deg, kjenne hjertet slå – og være 
kreativ! Bibelstoff og lek og moro! Servering av frokost 
og lunsj
Hilsen kirkene, Elin og Marianne!
Påmelding til eo276@kirken.no / 667 99 967 . 
Merk allergi/ymse behov
Gratis! Fortsatt ledige plasser, så meld dere på!!!

KONFIRMANTLEIREN 2017

Hva gleder konfi rmanter og ledere seg til? Her er et lite 
utdrag av utsagn fra dem:
• Jeg gleder meg til Liseberg, festkvelden, OLL – Olym-

piske leirleker og maten! (Konfi rmant 2017)
• Jeg gleder meg til å komme meg litt unna mitt vanlige 

miljø og skape et godt samhold med konfi rmantene! (og 
maten) (Leder, 17 år)

• Jeg gleder meg til å komme tilbake til vår lille boble i 
idylliske Sjöviksgården for syvende gang, og bli ennå 
tettere og bedre kjent med konfi rmantene, lederne og 
meg selv. (Leder, 21 år)

• Jeg gleder meg til å komme til et annerledes miljø, og 
bli bedre kjent med konfi rmanter og ledere (Leder, 17 
år)

• Jeg tenker på samhold og fellesskap. At vi får bli bedre 
kjent med de vi kjenner og kjent med folk vi ikke kjen-
ner. I tillegg tenker jeg også at vi kommer til å få mange 
nye og fi ne opplevelser og minner. Jeg gleder meg! 
(Konfi rmant 2017)

Tekst: Marianne Solheim
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HEGGEDAL MENIGHET

HØSTEN I HEGGEDAL KIRKE
Det skjer mye spennende i Heggedal kirke til høsten også, så følg med på 
hjemmesidene våre. Av fastlagte aktiviteter kan vi nevne:
• Første gudstjeneste etter sommeren søndag 6. august kl. 11.00
• Back-to-school for Team Heggedal tirsdag 15. august kl. 19-21.30
• Første Team Heggedal samling med konfirmanter tirsdag 22. august kl. 

19-21.30
• Førsteklasses onsdag 23. august og søndag 27. august. Det blir sendt ut 

invitasjon til alle som starter på skolen denne høsten
• Seniortur mandag 28. august til Hole kirke og Villa Fridheim i Noresund. 

Det sendes ut invitasjon.
• Konfirmantmusikal søndag 3. september kl. 17 og 19.30
• Konfirmasjon 9. og 10. september

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

Seniorarbeid
• Kirkefrokost 8.5 og 29.5. 
• Mandag 28. august – Seniortur til Hole kirke og Villa 

Fridheim i Noresund

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. Datoer for søn-
dagsskole: 21. mai, 11. juni

• Kirkeklubb for 1. klassinger på Heggedal skole 
torsdag 20. april – torsdag 18. mai kl. 13.15-14.15 på 
Heggedal skole

• Familiesamling 12. mai kl. 17-19
• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, tirsdager kl 

17.00-17.45. Siste øvelse før sommeren er 16. mai.
• Gudstjeneste med familieaktiviteter etter gudstjenes-

ten 21. mai
• Sommerskole i kirken for 4. klassinger 22.-23. juni
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
• MGP-fest for Team Heggedal 13. mai kl. 20
• Informasjonsmøte om Konfirmasjon 2018 1. juni kl. 

18-20
• Foreldremøte for konfirmantforeldre om leir 6. juni 

kl. 19-20
• Kveldsmesse 28.5 kl. 19.30
• Konfirmantleir 1.-8. juli på Sjöviksgården, Sverige
Kontaktperson ungdom: Magnus Pettersen Kjellin, 
epost:mk493@kirken.no, 66907182

Gudstjenester
• 14.5 kl 11.00 Gudstjeneste
• 21.5 kl 11.00 Gudstjeneste
• 28.5 kl 19.30 Kveldsmesse 
• 4.6 kl. 11.00 Pinsedagsgudstjeneste
• 11.6 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 18.6 kl. 11.00 Gudstjeneste

NY HJEMMESIDE
Heggedal menighet har fått ny 
hjemmeside. Adressen er som før 
www.heggedalkirke.no, og det 
meste er på plass, men det gjenstår 
noe. Vi setter pris på tilbakemel-
dinger på den nye hjemmesiden 
vår, så send gjerne en mail til heg-
gedal.menighet.asker@kirken.no.

Nytt orgel 2019
327 849 kr!Det er så langt 

samlet inn

600400300200100 55045035025015050 500
Oppdatert: 26.04.2017

MENIGHETENS SENIORTUR
Menighetens seniortur går i år til Hole kirke og 
Villa Fridheim i Noresund. Turen er mandag 28. 
august. Det sendes ut invitasjon til alle aktuelle i 
sommer, men ta kontakt med menighetskontoret 
om du ikke får invitasjon eller allerede nå vet at 
du har lyst til å melde deg på.

SOMMERSTENGT I HEGGEDAL KIRKE
Heggedal kirke og Heggedal menighetskontor holder stengt i sommer slik vi 
pleier. Dette for å avvikle ferie og få gjort unna vedlikeholdsarbeid som er 
vanskelig å kombinere med regulær drift. Menighets-kontoret er helt stengt 
fra og med uke 27 og til og med uke 31. Fra uke 32 og frem til skolestart, 
vil menighetskontoret være delvis stengt. Fra uke 34, vil det være normale 
åpningstider igjen. De normale åpningstidene er mandag, onsdag og torsdag 
fra kl. 10-14.
Gjennom hele sommeren vil det være noen som besvarer telefonen mandag-
fredag kl. 8.30-15.30.
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Heggedalsposten har vært i kontakt med byggeleder Alena 
Dulova i Statens vegvesen for å høre hva som er status 
når det gjelder utbyggingsprosjektet av gang-sykkelveiene 
langs Røykenveien. 
Hovedfokus nå er å få på plass avtaler med alle grunnei-
erne som skal avgi grunn eller vil bli berørt på annen måte, 
eksempelvis knyttet til støy.  Det er til sammen 47 avtaler 
som skal etableres og i skrivende stund er 32 avtaler på 
plass. Når disse avtalene er ferdig, og prosjekteringen er 
ferdig kan entreprenør kontraheres.  Normalt kan det ta om 
lag tre måneder fra en forespørsel sendes ut og til entre-
prenør er valgt – og enda en stund til før byggestart. 
Dulova regner med at det skal bli byggestart i høst, men 
dette forutsetter altså at enighet med grunneierne. Hegge-
dalsposten regner med å kunne komme tilbake med mer 
informasjon i nr 4 som kommer i august. 

Stor anleggsaktivitet i Heggedal i sommer
Fuglekvitter og landlig idyll vil ikke prege som-
meren for dem som bor mellom Heggedal 
stasjon og Hallenskog i sommer, derimot tung 
anleggstrafi kk og delvis også sprengningsar-
beider. BaneNOR, tidligere Jernbaneverket, 
starter sine arbeider ved Heggedal stasjon 1. 
juli og vil holde på også på kvelder og i helger, 

mens Asker kommune som skal bygge gang og 
sykkelvei langs Underlandsveien starter sine ar-
beider alt nå i mai og vil holde på til desember. 
Det tar lengre tid før arbeidene langs Røyken-
veien kommer i gang, kanskje en gang iløpet av 
høsten. Alle prosjektene er omtalt i denne ut-
gaven av Heggedalsposten.

Gang-sykkelvei ved 
Marie Lilleseths vei

Underlandsveien stenges for 
gjennomkjøring frem til desember
Et gult skilt kom plutselig opp i Underlandsveien; «Vei-
en stengers fra Mai til Desember». Plutselig - i alle fall 
for dem som ikke hadde fått med seg at det skal bygges 
gang og sykkelvei langs Underlandsveien. I følge Kristian 
Kleve-Ruud som er prosjekt- og byggeleder i Asker kom-
mune, så stenges veien for kjøretøy alt 8. mai. 
Spørsmålet er jo – hva skal gjøres – og hvordan påvirkes 
jeg av byggeprosessen? Kleve-Ruud har geleidet oss til 
prosjektets hjemmeside som gir noe informasjon, så vi be-
gynner med det siste spørsmålet. Veien stenges ved krys-
set til Hallenåsen, om lag 300 m fra Jernbanebrua over 
Heggedal stasjon. Alle som skal videre til Underlandsveien 
eller Plankedalen ol. er henvist til å kjøre om Røykenveien 
og Mølleveien. 

Underlandsveien vil være åpen for gående og syklende, 
kan vi lese, bortsett fra en periode mellom juli og medio 
august. Da skal det foregå bergarbeider som gjør at det 
ikke er trygt å ferdes langs traseen.  Dette sammenfaller 
med den perioden som Spikkestadbanen er stengt.
Det er et berg som skal pigges og/eller sprenges bort. Selv 
om Asker kommune setter i verk tiltak for å redusere støy- 
og støvplager i anleggsperioden, så vil det likevel merkes 
at det skal bygges på vestsiden av Skithegga.
Kleve Ruud kan fortelle at det vil komme informasjon 
i Røyken og Hurums avis, i tillegg til Budstikka, så det 

gjelder å følge med i disse kunngjøringene. For de som er 
mest berørt av byggeprosjektet, vil det bli distribuert na-
boinformasjon. 
Grunnen til stengningen, er at det skal bygges gang- og 
sykkelvei langs Underlandsveien, fra NUSB der dagens 
fortau slutter og frem til kommunegrensen som er omtrent 
der bebyggelsen i Hallenskog starter opp. Også veien skal 
legges noe om på en mindre strekning. Til sammen 740 
meter g/s-vei skal bygges – og om lag 140 meter ny vei. 
Prosjektet har en hjemmeside, der vi har hentet informas-
jonen fra: https://www.asker.kommune.no/samfunnsut-
vikling/kommunale-byggeprosjekter/underlandsvei-
en---gang-og-sykkelvei/
I tillegg vil naboinformasjon fra Asker kommune bli lagt 
ut på Øvre Hallenskog vel sine internett- og facebooksider, 
http://hallenskog.no/.

Tekst: Elisabeth Schjølberg
Foto: Eirik Korsnes, Bane NOR og Elisabeth Schjølberg

Fra Budstikkas nettutgave 28. april
Skiltet forteller at Underlandsveien vil være stengt helt frem 
til desember fra krysset til Hallenåsen, omtrent 300 m fra 
Heggedal stasjon
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Vi har skrevet om samtidig innkjør på Heggedal stasjon 
flere ganger, og i sommer starter endelig de avsluttende ar-
beidene knyttet til oppgraderingen av stasjonen. Hensikten 
med prosjektet er som navnet sier, at tog i begge retninger 
skal kunne kjøre samtidig inn på Heggedal stasjon. Dette 
skal først og fremst bidra til en såkalt mer robust ruteplan 
– som betyr mye for at togene skal kunne gå i rute.  
Heggedalsposten har kontaktet prosjektleder Eirik Korsnes 
i Bane NOR for å høre mer om årets utbyggingsaktiviteter. 
Han kan fortelle at det er i prinsippet tre litt ulike tiltak som 
skal gjennomføres på Spikkestadbanen i sommer:
1. Forlengelse av krysningssporet ved Heggedal stasjon 
med 110m.
2. Utskifting av sporvekslerne ved Heggedal stasjon.
3. Sanering / stengning av planovergangen ved Hol-
men, rett sør for Heggedal stasjon. 
Prosjektet med ny kryssing av Spikkestadbanen ved 
Heggedal for et par år siden gjør at togene nå kan kjøres 
raskere. I år skal sporvekslene ved Heggedal stasjon skift-
es. Sporvekslene er bøyd, de har en kurvatur og en radius. 
Nå skal radiusen bli større, det vil si at kurven blir slakere. 
Da kan togene kjøre fortere også gjennom disse. 
Korsnes kan fortelle at forlengelsen av krysningssporet i 
hovedsak vil forgå i retning Spikkestad, området er mark-
ert med pil på bildet.  Dette høres kanskje liketil ut, men 
det er godt kjent i Heggedal at grunnforholdene i områ-
det for stasjonen er nokså dårlige. Det vil derfor bli mas-
seutskifting i omtrent 100 meter av sporet. Dette betyr at 
man graver ut den jorda som alt ligger der og fyller på nytt 
materiale, blant annet lettklinker som skal bidra til frost-
sikring av grunnen. Eksempel på lettklinker er Lecakuler. 
For at gravegrøften ikke skal rase ut, vil det bli spuntet.
Spunting og masseutskifting
En spunt er en slags stålvegg som slås ned i bakken, se 
illustrasjon i bildet som er tatt ved Kiwi i Heggedal sist 
sommer. Det høres godt når spunten slås ned i bakken. 
Disse arbeidene forventes å ta om lag 2 uker, og foregår 
de første ukene i juli.  Videre kan man lett tenke seg an-
leggstrafikken som følger med at jord fra 100m bane først 
skal kjøres bort – og at det deretter skal fraktes inn nytt 

Sommerstengt på Spikkestadbanen 
– omfattende arbeider i vente

materiale. Hovedmengden av denne transporten vil foregå 
mellom 10. og 28. juli. 
Arbeidene skal pågå i hele perioden 1. juli til 16. august. 
Det høres lenge ut, men arbeidene er så omfattende at det 
likevel er behov for arbeid både kveldstid og i helgene, 
men Korsnes påpeker at man så langt det lar seg gjøre 
forsøker å unngå støyende arbeider på nattetid. 
Fjerning av planoverganger
Planovergangene langs Spikkestadbanen mellom Heggedal 
og Hallenskog har vært et stort tema mellom spesielt 
Røyken kommune og Jernbaneverket – nå Bane NOR i 
flere år. I sommer fjernes planovergangen ved Holmen, 
kan Korsnes fortelle. Denne ligger rett sør for Heggedal 
stasjon og helt inn mot anleggsområdet for forlengelsen 
av krysningssporet. Selv om denne i praksis ikke har vært 
i bruk den siste tiden, har togene like fullt måttet tute når 
de passerer.  Etter sommerens utbygging kan de slutte å 
tute – i alle fall her.
Vi avslutter vår dialog med Korsnes med å spørre om sta-
tus for de øvrige planovergangene mellom Heggedal og 
Hallenskog.  Disse prosjektene mangler foreløpig finan-
siering, kan Korsnes fortelle. Det er dermed uvisst når 
disse blir fjernet. Det betyr at tuting med togene vil bli en 
del av hverdagen for de som bor langs linja enda noen år 
fremover. 
Endringer i stengningsperioden på Spikke-
stadbanen
Heggedalsposten orienterte tidligere om når togene vil 
gå sommeren 2017. Prosjektleder Erik Korsnes opplyser 
at det er kommet endringer i denne planen, slik at det vil 
være stans i trafikken på hele strekningen Asker-Spikke-
stad i hele perioden 01.07-16.08. Det blir buss for tog på 
strekningen.
Det er omfattende arbeider som skal gjennomføres, og 
Bane NOR vil derfor sørge for at spesielt naboer vil få mer 
informasjon i løpet av mai. 
Bane NOR har planlagt stengning også senere i høst. Dette 
er ikke en del av oppgraderingen av Heggedal stasjon. Vi 
vil forsøke å komme med mer informasjon om dette til 
høsten.

I dette området – rett ved NUSB, skal krysningssporet ved 
Heggedal stasjon forlenges med om lag 110m

En “spunt” er en 
jernvegg som er slått 
ned i bakken for å 
hindre at jord raser 
ned i en byggegrop. 
Dette brukes ved de 
fleste byggeprosjekter 
når det er trangt om 
plassen.

a
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LIONS CLUB HEGGEDAL

For 40. gang arrangeres kulturdagene i Heggedal, også i år 
på Heggedal Hovedgård.

• Åpner lørdag 11. juni kl. 12.00 av Askers ordfører 
Lene Conradi og Heggedal og Blakstad skolekorps.

• Det blir også i år mange aktiviteter: salg, kunstutstil-
ling, fl otte håndverksartikler og bakervarer. Under-
holdning fra scenen blir det også.

• For barn blir det hoppeslott, boksekasting, ansiktsma-
ling. eventyrstund m. m.

• Utstillere ute er: Julie Liseth med stoff med mer, 
Anne Lind med håndstrikkede artikler, smykker av 
Ingrid Skancke og Lotte Follestad, gaveartikler fra 
Rita Pedersen, Tupperware med Ingrid Steinmoen og 
diverse steinprodukter fra Solli Centrum. Hjemmela-
gede kaker av Eva Jensen og Annie Tangen. Nærmil-
jøsentralen og historielaget er med også.

• Det er som vanlig kafeteria med kjempegod kaffe og 
kaker. Barna kan også kose seg med popkorn rett fra 
maskin.

Inne blir det masse fantastisk kunst:

• Peisestua: Kongsfoss Glass v/ Geir Olsen.

• Blåstua: Malerier og installasjoner ved Arve Tollan.

• Hovedinngangen: malerier av Patryk Janczkowowski.

• Finstua: Marit Spildes malerier.

• Grønnstua: Malerier av Henriette Raka-Aardal.

• Rødstua: Malerier av Vibeke Lillefjære. 

• Bryggerstua: Glass og keramikk med Magnus Rob-
bestad.

Det blir store muligheten til å gå omkring og kose seg med 
all den fl otte kunsten ute og inne. 
Det bli underholdning fra scenen ute: Heggedal og Blak-
stad skolekorps, sangkoret Alf,  Genek vil spille, og det vil 
bli demonstrasjon om Aikido og masse annet.
Se mer på Heggedal Lions hjemmeside og på facebook.

Heggedal Lions vil takke alle sponsorer som er med på å 
gjøre kulturdagene mulig: 
Heggedal bakeri,  Fargerike Asker AS,  Brødrene Hvesser, 
KIWI Heggedal,  Lillan Wikerholmen Tannklinikk,  Mon-
ter AS Rema 1000 Gullhella,  Takstkontoret Tømmermes-
ter Truls Stokker,  Tannlegene Heggedalssentret,  Coop 
Extra Heggedal, Mikrodata,  Heggedal legesenter,  Asker 
trelast,  Rema 1000 slemmestad, AB revisjon, Hotvedt,  
Sønsrød,  InerPlyWood, Marten Rønning, Nordea.

Nå er det klart for Sommerens vakreste eventyr i Heggedal:

Heggedalsposten14
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LIONS CLUB HEGGEDAL

Lions fyller 100 år i 2017, i denne forbindelse arrangerer samtlige Lions klubber i Asker en sykkeldag for hele familien.

Familiene kan sykle fra Asker sentrum til Heggedal, hvor det blir 2 pitstop underveis, alle barn får sykkelmedalje ved 
målgang i Transmatorn.

Senere blir det sykkelløp for alle barn i Sykkelparken, underholdning, sykkel oppvisning, musikk, lotterier, salg av mat & 
drikke og mye mer.

Ordfører Lene Conradi vil åpne arrangementet.
All inntekt av arrangementet er øremerket Barnekreftforeningen.

Hold av denne søndagen allerede nå.  Nærmere info se Budstikka.

Velkommen til en gøyal dag på sykkel i Asker.

Alle Lions klubbene i Asker 

Søndag 17. september

Velkommen til Sykkelparken!

UTSTILLERNE INNE I HOVEDGÅRDEN 2017 
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Jeg heter Sajad Mousavi og jobber 
hver torsdag i Heggedal Nærmil-
jøsentral. Jeg er en 15 år gammel 
gutt som sitter i rullestol. Jeg går 
i 9. klasse ved Hovedgården ung-
domsskole. I fritiden gjør jeg lek-
ser, er ute med venner, spiller spill 
på Playstation 4, er med familie og 
driver med EL-innebandy.

EL-innebandy
Vi trener 2 ganger i uka og de dagene 
vi trener er onsdager og fredager fra 
klokken 18:00 til 20:00. Vi drar også 
på 1-2 cuper i måneden. I Norge er vi 
totalt 39 klubber.
 EL-innebandy er det jeg har drevet 
med i 8 år og jeg kommer fortsatt til 
og drive med det. Det er en sport for 
mennesker som er funksjonshemma. 
EL-bandystolen som vi bruker er 
spesialbygd. Bandystolen er så lav at 
den nesten er i gulvhøyde. Innebandy 
kølla som vi spiller med er lagd sånn 
at den er festet foran på stolen. Denne 
stolen får vi ferdig fi ksa fra hjelpe-
middelsentralen. Denne sporten er 
ikke så populær, men foregår i Norge, 
Sverige, Danmark, Tyskland og noen 
klubber i USA og Canada. Denne 
sporten startet i 2007.
 Lillestrøm EL-innebandyklubb var 
den første klubben som startet med 
denne sporten. Noen måneder senere 
startet min klubb som var den andre 
klubben som startet med dette. Klub-
ben min heter Bærums Verk. Denne 
sporten er dessverre ikke i Heggedal 
så derfor spiller jeg i Bærum. Bærum 
er det nærmeste for meg å dra for å 
trene EL-innebandy. 

Turneringer
Når vi spiller cup i Norge er det sånn 
at vi spiller 6 kamper i gruppa og der 
avgjøres det til slutt hvem som vin-
ner. Det er veldig sjeldent at vi spiller 
semifi naler og fi naler i Norge. Når vi 

skal spille cup i Sverige er det kam-
per, plasseringskamper, kvartfi nale, 
semifi nale og fi nale. Så det blir mer 
enn 6 kamper i Sverige. I Sverige så 
er cupen laget sånn at vinner du alle 
kamper i gruppespill så er du direkte 
videre til semifi nale. Hvis du taper 
alle kamper må du dessverre spille 
om 5 eller 6. plassen. Vinner du 2 og 
taper 1 så spiller man om sølv eller 
bronse plassen. Også pleier vi å ha 
premieutdeling i cirka 1 time etter 
cupene. Grunnen til at premie-
utdelingen varer så lenge er fordi 
det pleier å være 3 puljer og 
fordi det er mange lag som har 
deltatt og skal få medalje.

PORTRETT
SAJAD MOUSAVI

Sajad i innebandykonkurranse.                                                  Foto: Privat
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det pleier å være 3 puljer og 
fordi det er mange lag som har 
deltatt og skal få medalje.

per, plasseringskamper, kvartfi nale, 
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om 5 eller 6. plassen. Vinner du 2 og 
taper 1 så spiller man om sølv eller 
bronse plassen. Også pleier vi å ha 
premieutdeling i cirka 1 time etter 
cupene. Grunnen til at premie-
utdelingen varer så lenge er fordi 
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EL-innebandy-
entusiast
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1. Et lag består av 3 spillere og opp til 3 innbyttere.
2. Får kapteinen direkte rødt kort får man velge en ny kaptein.
3. Det er ikke lov å kjøre borti en spiller. Første gang du gjør 

det får du advarsel. Andre gang kan man få direkte rødt, 
men det kommer an på hvor hard taklingen er.

4. Frislag, målslag og startslag skal utføres innen 10 sekunder.
5. Hvis 2 spillere fra samme lag kjører i egen målgård blir det 

straffe til motstanderlaget. En spiller fra motstanderlaget har da 
10 sek på å ta straffen. Bommer han/hun på ballen ved første 
touch blir målet annullert og straffen kan da ikke tas på nytt.6. Batteriskift må skje utenfor banen.7. Hvis du fører ballen med hjulet på stolen mer 

enn 1 meter dømmes det frislag i mot deg fordi 
du førte ballen med hjulet mer enn det som er lov.8. Det er ikke lov å røre ballen før dommeren har blåst 

i fl øyta og signalisert at kampen har begynt. Rører du 
ballen så får du ikke lov å starte kampen. Da får motstanderen lov til å starte kampen.

Regler

Den 3. mars var det åpning av den nye barneskolen 
i Heggedal. Åpningen foregikk i fl erbrukshallen med 
taler fra blant andre rektor og Lene Conradi. Ordføreren 
snakket om hvor imponert hun er over vår nye barne-
skole her i Heggedal. 
 Elevene viste utdrag fra forestillingen ”Let’s go fl y a 
kite - en reise i tid”, som de hadde jobbet med lenge.
Forestillingen handlet om Heggedal, Hovedgården og litt 
om dagens sosiale medier. Forestillingen var opprinnelig 
dagen før åpningen, og vi fi kk derfor kun se små utdrag.
Engasjerte elever fra 5-13 år var med på skuespill, sang 
og dans. Den tok oss med gjennom en reise i Heggedal, 
og var opprinnelig laget for å markere den nye barnesko-
len.

Det var gøy å se hvordan elevenes samarbeid bidro med 
å stifte en god start på den nye barneskolen i Heggedal. 
Vi ser at det er et godt miljø og en inkluderende skole 
som har mye å by på. Vi snakket med et par av elevene 
og spurte dem om hva de synes om deres nye skole.
 – Jeg liker at skolen er mer moderne. Det er mye 
morsommere å være på skolen når vi har mer å gjøre i 
friminuttene. 

Åpning av Heggedal barneskole

Tekst: Tina Axhami og Johanne Sollie
Foto: Tina Axhami

Ordfører klipper snoren sammen med 
en elev fra Heggedal barneskole.

Elevene hadde laget sin egen forestilling i 
forbindelse med Heggedal barneskole.
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TV-kanalen Breaking News
Da er årets kulturbedrift i boks. Etter hardt arbeid har 
9. trinn gitt oss et lærerikt resultat av deres forestilling 
”Breaking News”. Forestillingen handlet om en TV-
kanal som i starten dekket lokalnyheter og ungdommens 
hindringer. Det viste seg at dette ikke kom til å holde 
TV-kanalen gående, så de gikk videre til internasjonale 
nyheter. Selvsagt ble Donald Trump fokuset, de skulle 
ikke la han slippe unna med hans drastiske valg om 
innreiseforbudet og hans berømte mur. Det var en infor-
mativ forestilling, men elevene valgte å være kreative og 
ta med Erna Solberg. Hun kom etterhvert i kontakt med 
Donald Trump, og det ble mye latter.

Godt miljø
Forestillingen krevde mye av både elever og lærere. 

Dette gir dem også mulighet til å jobbe med hverandre, 
og folk de kanskje ikke er med til vanlig. 
  – Jeg syns det er bra at vi jobber så tett oppi hver-
andre, fordi det gjør noe med klassemiljøet, sier daglig 
leder Amanda Remseth.

Stolt ordfører
Ordfører Lene Conradi var tilstede på premieren. Etter 
forestillingen sa hun at hun var imponert over hvordan 
elevene har klart å sette sammen dette på egenhånd. De 
har vist mye kunnskap og har dekket relevante
problemer i dagens samfunn.

Publikummet så ut til å elske det, og fikk seg en god 
latter. Årets kulturbedrift var nok en gang vellykket.

Kulturbedriften er en elevdrevet forestilling, og årets 9. trinn ved 
Hovedgården ungdomsskole har fullført den 20. kulturbedriften.

Kulturbedriften 2017

Tekst: Tina Axhami og Johanne Sollie
Foto: Anders Botnmark
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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

Irene Beatrix Johansen 
døde fredelig natt til  
fredag i Påskeuken.

Irene ble født i Amsterdam i 1940.  
Hun utdannet seg innen husholdning og 
helse.  Hun giftet seg med en norsk sjø- 
kaptein, og de flyttet inn i huset til 
høyre, i begynnelsen av 1970-årene.  
Etter skilsmissen overtok hun huset. 
Irene jobbet i kantine-drift til hun pensjo-
nerte seg,  Hun ledet flere kantiner i nær-
området.    

Irene har vært svært trofast i fri-
villig arbeid i Heggedal. Hun var i 
mange år styreleder av pikekoret, 
og hun jobbet også på region-nivå. 
I januar 2006 inviterte Irene meg med 
på et møte, om å starte opp igjen Heg-
gedal Vel.  Her haddee hun vært med 
siden 1980-tallet.  En mer engasjert og 
trofast person skal vi lete lenge etter.   

I slutten av dette året var vi med på å 
starte Heggedalsposten, og Irene tok også 
her jobben som kasserer, i tillegg til admi-
nistrativt arbeid.  Hun var like nøye med å 
koke kaffe, som hun var med regnskapet.  

Irene var også en periode leder for  
bruker-rådet på senior-senteret. 
Særpreget til Irene var hennes punktlig-
het.  Og nåde dem som ikke fulgte opp det 
de hadde lovet.
Jeg var ofte på besøk, og hun hadde 
alltid kaffe og noe godteri å by på. 
Jeg spurte henne for noen måne-
der siden, om hun var redd for å dø? 
Nei, overhodet ikke.  Men hun grudde seg 
til et mulig langt sykeleie.  Det slapp hun.   
Heggedalsposten takker for 10-års inn-
sats.  

  FRED OVER IRENES MINNE  

Irene ble 76 år.  I de siste par årene hadde 
hun kols, som betydde redusert lunge-
kapasitet.  I månedene før hun døde var 
lungekapasitet under 40 %, og hun gikk 
med surstoff døgnet rundt.  Onsdag i på-
skeuken hadde hun fått en voldsom hoste, 
og leieboer Erika kjørte henne til Bærum 
sykehus.  Erika og Anne-Grethe, leder av 
Pepita i kjeller-
etasjen, skiftet om å være hos henne de 
siste 2 døgnene. Anne-Grethe forteller 
at  døde fredfullt klokken halv 4, natt til 
fredag i påskeuken.  Begravelsen til Irene 
var i Heggedal kirke, med et fint minne-
samvær på Heggetun.       

Alle kjenner huset til Irene.  
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Kistefossdammen Barnehage

Med Mona, Helene, Mina og Rolf Nybø på tur. Turen starter ved fabrikkbrua.
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Turen går først på småveier og stier med noen blikk på nytt og gammelt i 
Heggedal før du går oppover i høyden til en fi n runde over i Stokkeråsen. 
På toppen er det fantastisk utsikt og her ligger også vannmagasinet. Stien 
kommer frem i Heggedalsmarka og deretter krysser du Røykenveien og ned 
til Heggedal Sentrum igjen.   Dette er en god 2 timers tur på ca. 10 km så lurt 
å ha med litt å drikke og spise i sekken.

Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: Ole-Herman Bjor

   Dersom du ikke har tid til hele turen, 
eller ønsker en mer skogstur, kan du 
velge å bare ta turen over Stokkerå-
sen.  Da kan du evt. parkere ved Heg-
gedalsskogen Barnehage som ligger i 
Rustadveien og starte turen ved å gå 
til venstre i Røykenveien og ned mot 
Heggedal.  Noen hundre meter ned i 
Heggedalsbakken går det en villavei 
inn til venstre.   Herfra følger du be-
skrivelsen nedenfor «fra villa-veien i 
Heggedalsbakken».  Da halverer du 
turen.

Hele runden starter fra Heggedal 
Sentrum og over fabrikkbrua der du 
kan beskue arbeidet som er i gang 
med utfyllingen av masser i Fabrikk-
dammen.  Her skal det etter hvert bli 
et koselig torg og parkområde.

Gå videre forbi fabrikken, opp bak-
ken og forbi boligene på Vikingjordet.  

På venstre side av veien kan du nå ta 
det nye fl otte bygget til Kistefossdam-
men Barnehage i øyensyn.  Dette er 
et helt spesielt bygg med solcellepa-
neler på takene som skal gi halvparten 
av energibehovet til hele huset mens 
varmepumper skal sørge for resten av 
energien de trenger - og mer til.  Vil 
du vite mer om dette «plusshuset», 
så hadde Heggedalsposen en artikkel 

om den nye barnehagen i Nr. 6 – De-
sember 2016.   Har du ikke det bladet 
så fi nner du dette lett på nettet: www.
iheggedal.no og velger Heggedals-
posten.   Der er det bare å fråtse i nye 
og gamle blader.

Helene og Mina prøver å åpen slusa i 
Kistefossen.
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Fabrikkbrua

            

Kart: ASKER mellom fjord og fjell
Asker Turlag 2011

 
Alternativ rute
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Turbinrørene – En kjempejobb er 
gjort her.

Videre tar du til venstre forbi Vi-
kingjordet Barnehage og inn stien til 
venstre bare noen meter lenger frem-
me.  Stien går ned til Kistefossdam-
men.  Her er det vel verd å stoppe opp 
litt og nyte både dammen og den flotte 
fossen.  I tillegg får du se det store ar-
beidet som er gjort med å grave frem 
de gamle turbinrørene som har vært 
helt skjult i terrenget.  Her er det mye 
historie!  Løfter du blikket ser du re-
ster av det som en gang var en flott 
hoppbakke, Fossekneika, der både 
Arne Larsen og Thorbjørn Yggeseth 
var ivrige hoppere.

Derfra går det en skogsvei mot 
Hovedgården Ungdomsskole, men vi 
skal ta en liten sti opp til høyre før vi 
kommer frem til skolen.  Den stien går 
opp til Hovedgården og kommer frem 
på baksiden av gården.  Vi krysser ha-
gen og den flott Rododendron-hagen.  
Dette var et kreativt prosjekt for noen 
år siden der du kunne gi en gave til 
Hovedgården på 400,- og fikk da en 
Rododendron i hagen som takk for bi-
draget.  I hagen står det nå en tavle 
med navnene inngravert.  Hagen er 
et vakkert syn når plantene står i full 
blomst.

Villaveien i Heggedalsbakken
Ved P-plassen på Hovedgården går 
stien videre oppover og kommer frem 
i Heggedalsbakken og bare noen me-
ter på denne går det en villavei inn til 
høyre.  Denne veien går parallelt med 
Røykenveien og helt frem til Grodals-
åsen.  Følg Grodalsåsen til enden og 
videre stien innover i skogen.  Du skal 
ikke ta opp mot Røykenveien ved det 
rød-brune huset, men fortsette innover 
i skogen til du kommer frem ved en 
stor veilomme med info-skilt på Røy-
kenveien.

Ser du til venstre, så går det inn en 
sidevei og dette er Bøveien.  For å 
finne stien videre må du krysse Røy-
kenveien og følge Bøveien et lite 
stykke.   Du passerer et skilt som viser 
forkjørsvei og deretter 2 lysstolper.  
På venstre side i skråningen, rett før 
et oppmålingsmerke, ligger det nå en 
mosegrodd stein.  Der starter stien du 
skal ta.  Den er litt gjengrodd, men 
skal være synlig.  Følg denne oppover 
og stien skrår deretter litt til venstre.  
Stien blir bedre og bedre, men jeg har 
laget en liten stein-varde som du skal 
passere på din vei oppover. 

og den høyeste åsen i Røyken.
I Vannmagasinet pumpes det opp 

vann fra Glitre som sørger for at de 
som bor i Sydskogen, på Stokker og 
Fossum får godt trykk i springen.

Følg skogsbilveien og du kommer 
frem til en stor åpen slette med pano-
ramautsikt innover fjorden til Oslo og 
Holmenkollåsen, og mot Røyken den 
andre veien, der Røyken Nærings-
park ruver høyt opp i åsen. Flotte fjell 
i bakgrunnen.  På stien videre ser vi 
jammen Vardåsen også.  Du kan følge 
veien som gjør en stor bue, men stien 
som går inn fra toppen (etter skiltet) 
er både koseligere og raskere å gå. 
Den møter veien lengere fremme ved 
en stor port.  Derfra følger du skogs-
bilveien videre.  Nesten på toppen av 
bakken passerer du et tre som lener 
seg over veien, og i dumpa nedenfor 
går det en bred, flott sti inn til høyre. 

Her kan man gjøre et veivalg.  Den 
korteste veien er å følge skogsbilveien 
rett frem og du er straks fremme ved 
bebyggelsen i Stokkerskogen, innerst 
Heggedalsmarka.  Stien inn til høyre 
kan anbefales og gir deg en koselig 
ekstra runde.  Her  kommer du inn på 
den gamle lysløypa som i sin tid ble 
veldig mye brukt.  Nå står bare en og 
annen lysstolpe igjen som forteller om 
den.  Stien går nedover et stykke før 
den svinger til venstre og videre opp 
til Heggedalsmarka og Stokkersko-
gen. 

Derfra følger du veien, Anders-
dammen, ned til Røykenveien, krys-
ser denne og går til høyre i villa-veien 
mot hovedveien, Heggedalsbakken.  
Derfra er det bare å ta strake veien ned 
til Heggedal Sentrum.

God tur!

Rododendron

I skogen innenfor GrodalsåsenI skogen innenfor Grodalsåsen

I Bøveien – på sti-jakt.  Gå forbi 2 
lysstolper etter dette skiltet. 

Litt lenger fremme 
går det et ledningsnett 
og stien følger denne på 
høyre side av ledningene 
helt til du kommer til en 
litt krokete furu.  Der går 
stien under ledningsnet-
tet og videre på venstre side.  På Top-
pen har det blitt hogd en del og stien 
er dessverre ikke ryddet, men er syn-
lig likevel.  Supert om noen får lyst til 
å rydde unna litt kvist og kvast her.  På 
toppen passerer du et stort Vannmaga-
sin.  Dette ser du nesten ikke fra stien, 
men bare litt lenger fremme kommer 
du ned til skogsbilvei/anleggsvei.  Der 
går turen videre langs veien til ven-
stre, mens vanntanken ligger rett ved, 
bare noen skritt til høyre.  Her er det 
flott utsikt mot Bødalen og Røyken og 
Villingstadåsen som er på 356 m.o.h. 

Vannmagasinet.
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Noen glimt fra Historielagets busstur 
rundt Hurumlandet 23. april
En fullsatt buss fi kk Røyken og Hurums eldre og nyere historie pre-
sentert av Terje Martinsen i fi nt vårvær. Bildene er fra noen av stedene 
vi forlot bussen: Hernestangen, Holmsbu og Sætre. ”Nye Asker” får et 
stort spenn, fra bymessig bebyggelse på Slependen til landlige Hurum.

Heggedal og
omegn Historielag

Program mai-juni
Lørdag 20. – søndag 28. mai. 
Asker Kulturfestival, med mange 
arrangementer i Heggedal

Søn 28. mai kl. 12.00: Historisk 
vandring på Dikemark, med start 
på sykehusmuseet 12.00.

Man 29. mai kl. 13.00: Forteller-
verksted på Innbyggertorget. Tema: 
”Utvandring fra Heggedal”
Onsdag 7. juni kl. : Historielagene 
i Asker har fellesarrangement i 
Vollen, i anledning 100-årsjubi-
leet for Mauds sjøsetting. 
Foredrag av Tor Bomann-Larsen.

Lør 10. og søn 11. juni: Historie-
laget har stand på Kulturdagene 
på Heggedal Hovedgård.

Søn 11. og søn 18. juni kl. 11.00-
15.00: Åpne søndager på Bek-
kestua.

Over: Røyken historielags samlinger 
på Hernestangen er verdt et besøk, 
sammen med det nydelig uteområdet 
og sandstranda.

Historielagets årsmøte
Etter et godt besøkt årsmøte 15. mars har historielaget følgende styre:
  Terje Martinsen (leder)
  Terje Karlsen (kasserer)
  Dag Henning Sæther (sekretær)
  Marit Fugleberg Flåto
  Knut Ivar Edvardsen (ny)
  Eyvind Beenberg (ny)
Revisor: Paul Erik Karlsen
Valgkomité: Olav Furdal, Ivar Schaulund (ny), Jan Fossheim (ny)
Paul Erik Karlsen og Ivar Stav hadde sagt seg villige til å være med i redaksjons-
komiteen for årboka (i tillegg til representanter fra styret).
Olav Fossum og Arne Sæther ble takket for innsatsen. Arne har vært med i styret 
fra starten høsten 2009, og fi kk overrakt en gave fra laget.

Etter at årsmøtesakene var unnagjort, holdt Rolf ”Mulen” Karlsen et 
humørfylt foredrag om ”Heggedal sett fra Slemmestad”. Hans første 
møte med Heggedal var popkonsertene som ”Teenageklubben” på 
Gjellum arrangerte fra 1964 til -67. Rolf viste gamle fi lmsnutter fra 
Slemmestad, og hadde mange historier, blant annet om Heggedøler som 
jobbet ved sementfabrikken.

Gammelt elektrisk materiell 
er samlet inn.

Til venstre: Lunsj ble inntatt på Privaten 
Café i Holmsbu. Innehaveren Roger 
Olsen kunne fortelle om et tradisjonsrikt 
spisested med et variert konsertprogram 
i sommermånedene.

Til høyre: Sætre Gårds venneforening 
serverte kaffe og hjemmebakt kake 
i et av Hurums eldste gjenværende 
bygg. Det er oppført på 1700-tallet, 
og er fredet.
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Heggedalsposten24 BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS 
FACEBOOK-GRUPPE

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

Det ble en fl ott kveld i dag.
Foto: Terje Reier Gundersen (20. april  2017)

God påske i Heggedal!
Foto: Sverre Aae (14. april 2017)

Noen som savner en kano?
Foto: Jørgen Tangerud (10. april 2017)

Utfyllinga av Fabrikkdammen har begynt.
Foto: Terje Reier Gundersen (11. feb. 2017)

Naturen rundt Heggedal.
Foto: Erika Meilutė (18. april 2017)

På oppdagelsestur ved Stor-
dammen i Kjekstadmarka med Olli!

Foto: Sissel Finstad (22. april 2017)

Grønnsisik som vi har hatt besøk av 
på Gjellum den siste tiden.
Foto: Pål Gisle (17. april 2017)

Morgensol på Gjellum.
Foto: Karen Mette Hennig 

(28. mars 2017)

Vi har iallfall nok toaletter!
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. 

Morgensol på Gjellum.
Foto: Karen Mette Hennig 

(28. mars 2017)

Prisen for årets forsøpler 
kan deles ut. Noen har 
bommet på Yggeseth 
avfallspark med noen 
kilometer. Direkte 
ulekkert og ikke akkurat 
hyggelig for den oppvok-
sende slekt å vandre forbi 
på vei til skolen. Bilder er 
tatt rett utenfor Heggedal 
skole.

Tore Larsen

Det skjer store ting på 
Gjellum. Nå håper vi alle 
heggedølinger kjenner 
sin besøkelsestid på 
stadion denne sesongen!

Dag Magne Vegel

Håper � ere blir med og 
spiller basket i Heggedal 
fremover! Alle er 
velkommen, både med 
og uten erfaring! Vi 
kommer til å fortsette 
med dette fremover 
fredager kl. 19 i Heggedal 
� erbrukshall.
Torgeir Ønvik Amundsen

Til lag, organisasjoner, 
borettslag, bedri� er og 
privatpersoner som har 
hjertestarter hengende 
på veggen et eller annet 
sted. Følg link for regis-
trering, slik at � ere kan få 
hjelp: www.113.no

Sverre Aae 

Jeg har i dag fått fra 
kommunen en del navn 
tiltenkt på gater og plas-
ser her ute i Heggedal. 
Mange gode forslag bl.a. 
Fabrikkplassen, Ullvaren 
og Heggeodden. Men jeg 
savner også navn på 
personer som har 
virkelig satt Heggedal 
på norgeskartet - og for 
noen også verdens-
kartet. Jeg tenker på 
Arne Larsen som i kom-
binert ble verdensmester, 
� orbjørn Yggeseth som 
satte verdensrekord og 
også Anders Lange som 
la fundamentet for et av 
våre større politiske par-
tier. Hvor er det blitt av 
disse i navnespørsmålet?

Jan Gustavsen

Heggedal sentrum i 
ettermiddag!

Nina Maria Westberg
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Nå etter vinteren er det aktuelt å ta fram grillen igjen. Heggedals-
posten har vært i kontakt med Ali Uslu for å få noen praktiske 
tips. Ali var i mange år restaurantsjef  ved Holmen Fjordhotell. 
Nå driver han bl. a Bakkal på Heggeodden sammen med kona 
Irene. Han gir oss følgende tips:
• Grillen må bli skikkelig varm før du starter grillingen. En 
gassgrill trenger ca. 5 minutter, mens en grill med kull/bri-
ketter trenger ca. 20 minutter. Mange har ikke nok tålmo-
dighet til å vente på at grillen blir skikkelig varm. Griller 
du på en uferdig kullgrill, kan det lukte tennvæske. Et hvitt 
askelag viser at kullgrillen er klar.
• Husk at grillristen må være rengjort før grilling. Det er 
lettere å børste grillen mens den er varm.
• Mørt kjøtt som indrefi let, ytrefi let, mørbrad, entrecôte, 
koteletter og kyllingfi leter egner seg godt til grilling. Det 
er viktig å marinere kjøttet. Den beste oljen for marine-
ring er en god olivenolje. Gni kjøttet inn med kryddermiks, 
nykvernet pepper og olje og la den ligge i olje 1,5-2 timer 
i romtemperatur før grilling.
• Svi av kjøttet på direkte varme slik at du får en fi n farge 
på overfl aten. Flytt så kjøttet over på indirekte varme, legg 
på et lokk og grill videre til kjøttet er ferdig. Dette vil ta ca. 
20-30 minutter. 
• Bruk gjerne steketermometer. Kjernetemperatur skal 
være mellom 55°C og 60°C for medium stekt, rundt 50°C 
for “rå” og rundt 70°C for godt stekt. Det er viktig å la 
kjøttet hvile etterpå, minimum 6-8 minutter, (lenger hvis 
det er store stykker) da beholder kjøttet saftigheten.
• Sørg for å ha god avstand mellom maten og varmekilden. 
Du bør derfor droppe engangsgrillen og heller investere i 
en liten bøttegrill når du skal ut på tur. Sørg for god luft-
tilførsel når du griller og snu maten fl ere ganger så unngår 
du brent mat som verken er godt eller sunt.
• Og husk godt tilbehør, det hever smakene til nye høyder. 
Alt av grønnsaker kan grilles, her brukes også en god oli-
venolje og deilige krydder.

Lurer du på hvor du skal få tak i olje og krydder? Ali har et godt 
utvalg!

Ole-Herman Bjor
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Tekst: Alf-Egil Lahn

Søndag 12. mars deltok juniorkorpset 
og hovedkorpset i Distriktmesterska-
pet til Norges Musikkorps Forbund.
Hovedkorpset, som i fjor gikk helt til 
topps i 2. divisjon, fi kk i år en impo-
nerende 2. plass. ‘Dette er et korps 
som virkelig har mye å fare med!’ var 
en av mange gode tilbakemeldinger 
fra dommerne. Juniorene fi kk ‘Ty-
delighetsprisen’ for sin spilling, med 
tilbakemeldinger fra dommerne som 
‘Det groover skikkelig’, ‘Her fi kk jeg 
faktisk frysninger’ og ‘Presise rytmer 
og bra intensitet av alle sammen’. Det 
var mange svært fornøyde musikanter 
etter årets innsats i mesterskapet.
 Mai er virkelig høysesong for 
korpset. Søndag 7. mai deltok hele 
korpset på ‘Askerstevnet’ i Asker 
sentrum. Arrangører i år var de jubi-
lerende korpsene Asker musikkorps 
(85 år) og Arnestad skolekorps (60 
år). Et av høydepunktene var 
naturligvis opptredenen med Hans 
Majestet Kongens Garde.
 Et annet svært viktig arrangement 
er gjennomføringen av Åpen kveld, 
en viktig aktivitet i vårt rekrutterings-
arbeid. Onsdag 10. mai var øvings-
lokalene fylt opp av potensielle nye 
musikanter som fi kk anledning til 
å prøve alle korpsets instrumenter. 
Vi håper på mange nye musikanter i 
august.
 Nå gleder vi oss til nasjonaldagen, 
og selvfølgelig også til vårens loppe-
marked i Askerhallen 20. og 21. mai. 
Håper vi sees!

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

(utenom skoleferier)

Neste opptredener
Onsdag 24. mai: Hovedkorpset
spiller utekonsert ved Trans'matorn 
sykkelpark kl. 18. Arrangementet er 
en del av Asker kulturfestival.
Lørdag 10. juni: Hovedkorpset og 
junior 2-musikantene spiller konsert 
under åpningen av Kulturdagene på 
Heggedal Hovedgård.

Hovedkorpset i Distriktmesterskapet 2017.

Hvorfor er korps en 
artig fritidsaktivitet?

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

man kan ha glede av resten av livet. 
I korpset får man oppleve fl otte 

konserter, morsomme aktiviteter 
og spennende turer.

Hvem kan begynne i korpset?
Man kan begynne fra det året man 

fyller 7 år. De fl este av våre musikanter 
starter i korpset det året de begynner 

i 2.-, 3.- eller 4. klasse.

Når øver dere?
Aspirantene øver kl. 17 - 18

i Heggedal fl erbrukshall.
I tillegg til korpsøvelsene har 

musikantene individuell undervisning 
fra kulturskolen én dag i uken.

Må man ha eget instrument?
Nei. Når man begynner i korpset får 

man låne instrument. Sjekk alle de kule 
instrumentene. Hvilket vil du spille?

Koster det mye å spille i korps?
I forhold til andre aktiviteter er det ikke så 

dyrt å spille i korps. Kontingent per 
musikant er kr 1000,- per år. 

Undervisningen på Asker kulturskole 
betales direkte til dem.

Er det mye dugnadsarbeid?
Det kreves mindre foreldreinnsats 

enn man kanskje skulle tro. 
Dugnadsaktiviteten er forutsigbar

og godt organisert.

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

Sjekk nettsiden for mer 
informasjon og påmelding.

hbs.skolemusikk.no

Bli med, da vel!

Heggedal og Blakstad skolekorps 
gjode det meget bra i årets 
Distriktmesterskap. Fremover 
kan vi høres mye i nærmiljøet.

Vi rekrutterer nå fra 
Heggedal, Blakstad og Solberg 

barneskoler, og omegn.

Asker og Bærums 
beste skolekorps

Dette er noen av 
instrumentene i korpset:instrumentene i korpset:

TROMPET

Neste opptredenerNeste opptredener
Onsdag 24. mai: Hovedkorpset
Neste opptredenerNeste opptredener
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Klare til 17. mai! Fra venstre: Malcom Kawuma, 
Ingrid Fisketjøn Nilsen, Syver Frantzen, Olivia 
Oelschlägel og Magnus Fjell Kamhaug.
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instrumentene. Hvilket vil du spille?

Koster det mye å spille i korps?
I forhold til andre aktiviteter er det ikke så 

dyrt å spille i korps. Kontingent per 

Undervisningen på Asker kulturskole 
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BARYTON
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Velkommen til Heggedal hovedgård

Fasiliteter
Gården som den står nå inneholder 6 
rom av forskjellig størrelse, blant an-
net en spisesal som kan romme 60 
mennesker. Denne salen benyttes 
også til dans. For øvrig så er rom-
mene innredet i 1800-tallsatmosfære, 
med gamle og uensartede møbler fra 
sju prestegjeld. Dette gir interiøret et 
sjarmerende og personlig preg. Rød-
stua har en innredning fra omkring 
1880 i biedemaier og ny-rokokko. 

Det ene hjørneværesle er i «klunkes-
til», og en annen stue i tilnærmet em-
pire. Så har vi «bryggerstua»- en riktig 
bondestue med stor peis, langbord og 
slagbenk.

Heggedal Hovedgård har også et stort 
flott uteareal hvor vi har hagemøbler 
med plass til ca 30 personer. Det er 
stor plen både foran og bak huset. 
Vi er også behjelpelig med utleie av 
telt, grill, ekstra bord og stoler for ute-
arrangement.

Heggedal hovedgård er en perle med histo-
rie tilbake til 1300-tallet. Gården drives av en 
stiftelse som har som målsetning å ta vare på 
gården for fremtiden gjennom en levende drift 
hvor brukeren skal trives og hvor dere gjester 
skal hygge seg til en fornuftig pris, som bidrar 
til vedlikehold av gården. Leietagere kan ta 
med egen mat/kokk eller drikkevarer om de 
ønsker det, for å holde prisene nede

Leie/arrangementer
Heggedal Hovedgård benyttes til bryl-
luper, jubileum, utstillinger, minnes-
tund, julebord o.l. Vi kan også tilby 
dagsseminarer/møter med lunsj/mid-
dag etc. Kapasiteten passer best inntil 
40 personer. Det er trådløst internett, 
projector og lydanlegg for utleie.

På arrangementer kan leietaker selv 
medbringe alkoholholdige drikker, 
lukkede arrangementer bestemmer 
selv hvilket matopplegg/catering de vil 
ha. Vi kan også være behjelpelig med 
formidling/leie av servitører/catering/
blomster/duker og servietter.

Trenger du hjelp/råd med et arrange-
ment, så kan vi stå til tjeneste her.

Leiepriser:
Mandag-torsdag kr. 2000 (07.00-23.00)
Fredag kr. 5000 (08.00-02.00)
Lørdag kr. 9000 (0800-02.00)
Søndag kr. 4000 (08.00-2300)
I tillegg kommer en kjent servitør fra 
stedet.
Be om pristilbud

Kontakt:
Heggedal Hovedgård
Stiftelsen Heggedal Hovedgård
Postboks 98, 1389 Heggedal
Besøksadresse: Heggedalsbakken 23
Telefon: 66 79 78 77
Daglig leder : Svein Sivertsen
Tlf.: 926 48 631
E-post: svei-si@online.no
Nett: www.heggedalhovedgaard.no

Plenen bak hovedbygningen

Rødstua

Bryggerstua

Finstua

Sitteplasser ute

Grønnstua

Spisestua
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

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

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

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

Musikals underholdning fra kl. 19.00
NB! Vi skal ha stort bål! Har du passende ved eller rent trevirke? 

Legg det på bålplassen ved brygga i Kloppedalen

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

Innbyggertorgets program 
mai-juni 2017 

Fredag 23. juni: Hva er ekte lykke?
Filosofen Dag Åsbjørn 
Johansen har studert ved 
“L’Abri Fellowship” og 
“Francis Schaeffer Foun-
dation”. Hans fagkrets 
omfatter: filosofi, teologi, 
naturvitenskapelige em-
ner, psykologi, historie, 
idehistorie og samfunns-
vitenskapelige emner. Dessuten er han en dyktig 
pianist.

OPPLÆRING PÅ MANUELL OG AUTOMAT

Opplæring til hyggelige priser med fordelaktige
pakkeløsninger. Vi har kjøretimer dag og kveld.
Gratis henting og bringing til kjøretimer.
Bærum - Asker - Røyken 
Kjøretimer dag kr. 500,- / kveld kr. 600,-

Telefonvakt alle dager frem til kl. 22.00

Tlf.: 404 14 008  www.heggedal-trafikkskole.no
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VERNISAGE VARSLEPPUTSTILLING
Velkommen til vårslepp i legendariske Heggedal fabrikker med 
kunstnere fra “Stor-Asker”. Åpning ved ordfører Lene Conradi 
og kultursjef Barbara de Haan. Få også med deg minikonsert 
med Kjell Hammerstad med venner.
Sted: Heggedal fabrikker
Fredag 19. mai Kl. 18.00- 20.00 Gratis

VÅRSLEPP - UTSTILLING 06 MALEKURS
Utstilling med inviterte kunstnere fra “Stor-Asker”.
Malekurs i helgene med MayGunn Riis.
Alder: fra 5- 80 år.
Max 10 deltagere. Påmelding til post@iheggedal.no
Åpningstider ukedager: kl. 10.00- 17.00
Sted: Heggedal fabrikker.  Gratis

STREET ART - SYNLIG/USYNLIG
Ungdommer fra Heggedal har dekorert Heggedal stasjon. Åpent alle dager under 
festivalen. Arrangør: Kaliber fritidsklubb.
Sted: Heggedal stasjon
Døgnåpent - gratis

OLABILLØP OG VERKSTEDDAGER
Velkommen til årets olabilløp i Gjellum terrasse. Ønsker du hjelp til bygging av 
bilen så har vi snekkerverksted lørdag 13. mai kl. 10.00-14.00 og tirsdag 16. mai 
kl 17.30- 20.30 på Heggedal innbyggertorg.  Vi har hjul fra Yggeset, og hjelper til 
med styring og bremser.
Sted: Gjellum terrasse 31, Heggedal.
Påmelding og prøvekjøring fra kl. 15.00 - start kl. 16.00     Gratis

OPERATOG TIL HEGGEDAL
Opera på togstasjonen - en liten perrongkonsert kl. 16.45, før operatog Asker- 
Spikkestad- Heggedal.  Togavgang til Spikkestad 17.16.
Sted: Asker togstasjon
Onsdag 24. mai  Kl. 16.45  Gratis

TUR OG KONSERT
Rusletur med skolekorpset fra Heggedal stasjon til Trans ‘matorn.
Oppmøte: Heggedal stasjon
Onsdag 24. mai  Kl. 18.00  Gratis

HISTORISK VANDRING PÅ DIKEMARK
Heggedal og omegn Historielag inviterer til historisk vandring på Dikemark. 
Vi ser nærmere på sykehuset, gården, kraftverket og museet, med Terje Martinsen, 
John Andre Johnson og Johan Skjellestad som guider.
Oppmøte: Ved hovedbygningen.
Søndag 28. mai.  Kl. 12.00  Gratis

BLENDED HORNS
Kveldskonsert med sekstetten Blended Horns. Repertoaret er lånt fra jazzlegen-
der som Ellington, Parker, Dameron og Monk, LeGrand, Silver, Jones med fl ere. 
Velkommen!
Sted: Kistefossdammen ved damvokterboligen
Søndag 28. mai.  Kl. 19.00  Gratis
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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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A-lagstrener Terje Småhaugs´ corner
A-laget til Heggedal IL er meget fornøyd med starten av årets 
sesong.

Etter omlegging av divisjonssystemet fra NFF så skal vi i år spille i 
5.divisjon hvor målet vårt er å holde oss i toppen av divisjonen.
5.divisjon i Oslo fotballkrets holder et bra nivå sammenlignet med 
andre kretser, noe vi har erfart gjennom å ha vunnet flere 
treningskamper mot 4.divisjonslag fra Buskerud.
HIL fikk tilbud fra Oslo Fotballkrets om å overta en plass i 
4.divisjon da et lag trakk seg, men vi valgte å bli værende i 
5.divisjon da alle kampene i 4.divisjon spilles på lørdager. Det blir 
for vanskelig for dagens stall å få til.

I vinter har vi gjort et bra arbeid med treninger på oppvarmet bane i 
Vollen. Vi har hatt to fotballtreninger i uka hvor treningsoppmøtet 
har vært ok og ligget på ett snitt på 12-13 spillere. I tillegg har 4- 5 
juniorspillere hospitert minst en gang i uken, og vi har et godt og tett 
samarbeid med juniorlaget som i år skal trenes av Anders Helseth.
Stallen består foreløpig av 18 utespillere og en keeper. 
Heggedal A-lag skal bestå av lovende juniorer samtidig som vi har 
etablerte og rutinerte spillere som har vært i Heggedal i mange år. 
Det gjør noe med miljøet og lysten.

Ny i stallen for året er Sigurd J.Torgersen – keeper, i tillegg fikk vi 
Atli Heimisson fra Asker ved sesongslutt i fjor samt at Jan Banan 
Tømmernes har kommet tilbake igjen fra gjestevisitt i nord.
Ny spillende hjelpetrener av året er Fredrik H. Bøe
Det er spilt 4 treningskamper i vinter med 3 seire og et tap.
Vi tapte mot Åssiden (4.div), og vant mot Slemmestad (4.div), 
Fossum (5.div) og Steinberg (4.div).

Fokuset i kampene har vært å jobbe med spillestil som innebærer det 
å tørre å holde ballen i laget med tempo på ball samt være gode på 
gjenvinning. Vi har i tillegg hatt fokus på forsvarsarbeidet.

Det er viktig for oss å ha det gøy på trening og på kamp. A-laget er 
opptatt av å ha gode holdninger til alle slik at de yngre ser opp til A- 
laget og har lyst til å komme på våre kamper. 
Det skal vi fortsette å jobbe videre med.

Vi gjentar suksessen fra i fjor og skal i sommer arrangere TINE 
fotballskole i uke 26 for våre yngre aldersklasser. Det gleder vi oss 
til.

Kampoversikten på vårsesongen ser dere under og jeg HÅPER at 
alle dere som leser dette (gammel som ung) dukker opp på kamper 
fremover for å heie . Det betyr mye for oss!  Torsdag er vår 
kampdag. 

VI SES PÅ GJELLUM!

MÅL 2017

1. Topp 3 i 5 divisjon.
2. Øke treningsfremmøte, ha fokus på 
trening samt ha det gøy på trening og 
kamp

                 Mvh Terje R. Småhaug
A-lagstrener

Terminliste 2017 – Vårsesongens            
resterende kamper 
                                                                                               
11.mai Sagene-Heggedal 
18.mai Heggedal-Luka 
 1.juni  Heggedal-Teisen 
 8.juni  Veitvet-Heggedal 
15.juni Heggedal-Fjellstrand 
22.juni Heggedal-Stabæk 3 
                                                                                                 
Alle kamper starter 20.15 

                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Husk at du som vanlig kan følge A-laget på sosiale medier.  
            
Twitter: @heggedalfotball 
Facebook: Heggedal IL - der alle lykkes 
www.heggedalil.no

Det er også hyggelig om du tar turen på kamp i år. Alle 
kamper annonseres i god tid på alle digitale plattformer.    
Sees på Gjellum sesongen 2017!  

G04 klare for 9er fotball!
G04 trener 2 ganger i uken 
og er nå klare for serien. De 
skal i år spille 9er fotball - 
ungdomsfotball - noe som 
betyr nye utfordringer.

Vi har 18 aktive spillere og 
to lag påmeldt i serien. Ett 
lag i 2.div og ett lag i 3.div. I 
løpet av vinteren har vi 
deltatt i vinterserien i 
Akershus, og føler oss godt 
rustet til seriekamper utover 
våren og forsommeren. En 
del av spillerne hospiterer 

også opp til G03 og spiller 11er fotball der.

Heggedalscupen er allerede avsluttet i år, og i juni drar guttene med 
familier til Bø i sommarland cup. Før skolen starter skal guttene 
delta på Norway cup, noe som blir stort!

G04 har en egen «Sosial plan» for laget for å vedlikeholde det 
sosiale i laget. De har vært på klatring, kino og hatt spillermøte med 
tv kamp. I mars kjørte vi «Mesternes mester» på Blåfjell der guttene 
gikk igjennom diverse morsomme øvelser.

Trenere er Svein Roar Aandal og Rune Berge, samt støttetrener 
Gunnar Strand. Lagledere og støtteapparat rundt er Pål Tangvold, 
Dietmar Awe, Lisa Hellesø og Bente Nordli. 

Engasjerte og dyktige trenere, flotte gutter og interesserte foreldre 
gir et et godt grunnlag for et innholdsrikt G04 år.

 Tekst og foto: Lisa Hellesø
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HIL friidrett nr.7 i lagkampen på Bamselekene

Guttene på G05 er nå klare for seriestart. 
Flesteparten av guttene har trent jevnt og 
trutt gjennom hele året og ser frem til at 
startskuddet går. Vi har i år meldt på 3 lag i 
serien.

Laget teller nå 27 aktive spillere. Dette er 
barn som i hovedsak går på Heggedal 
skole, men 6 av spillerne kommer fra 
andre skoler som Midtbygda, Jansløkka, 
Blakstad, Steinerskolen og Svelvik. Det er 
en fin gjeng som trives med fotball. En 
del av guttene hospiterer opp til G04 og 
G03. G05 har også hospitanter fra G06 og 
G07. Hospiteringen administreres av 
idrettskoordinatoren i HIL.

Trenerne på G05 er Svein Roger 
Pettersen, Torstein Heldal, Erik Olsrud, 

Stein Simonsen, Rune Ersdal og Thomas 
Wøien. Lagledere er Lisa Hellesø og 
Jenny Rut Sigurgeirsdottir. Cupansvarlig 
er Trine Teigen.

Guttene trener 2 ganger i uken, og i 
påsken hadde de som var hjemme 
mulighet til å være med på påsketrening. 
15 barn fra G05 deltar også på 
Fotballfritidsordningen, FFO.

Heggedalscupen for laget er nylig 
avviklet, men HIL cup er ikke den eneste 
cupen guttene er med på. Laget har en 
egen «Cup plan» for kalenderåret som 
gjør det mer oversiktlig for små og store. 
Det er et aktivt lag, og i løpet av et 
kalenderår deltar vi på ca 1 cup i 
måneden. Det er en jevn fordeling av både 
«blanda-lag cuper» og «nivå cuper». Vi 
har også hatt et par lag som har vært med 
på Futsal serien i Oslo. 

For å bevare det sosiale miljøet har vi en 
«Plan for sosiale aktiviteter» med diverse 
aktiviteter. Dette for å samkjøre gruppa 
utenfor fotballbanen og gjøre noe annet. 
Denne vinteren har vi vært på kino, 
bowling og nå i mai skal vi ha 
kokkelering ute i friluft oppe på Blåfjell. 

Det største som skal skje i år er at G05 
skal på sin første utenlandscup. 23 barn 
med familier drar på ferietur til Danmark 
for å være med på Dana cup i slutten av 
juli. 

Det er en fin gjeng med gutter, ivrige 
foreldre som støttespillere og dedikerte 
trenere som liker å trene barna. 

Tekst: Lisa Hellesø
    Foto: Rune Ersdal

G05 - klare for seriestart!

Friidrettsgruppa hadde gledet seg 
lenge til mars, for da stod tur til 
Hamar og Bamselekene på planen. 
Bamselekene er et stort stevne for 
barn og ungdommer. 

Vi dro glade og fornøyde av gårde, 
og hele 17 barn hadde meldt seg på 
turen. Fredagskvelden koste vi oss 
med pizza i Hamar, og lørdag var det 
tidlig opp. I Stangehallen var det 
hundrevis av bamser, og for hver                                          

øvelse vi deltok i skulle utøverne få 
en bamse hver. 

Alle som deltok måtte være med i 
alle øvelsene, og premie for dette 
var en ekstra stor bamse. Dette gav 
nok en ekstra inspirasjon til å ta i, og 
det resulterte i at alle fra Heggedal 
satte minst en personlig rekord. Det 
ble dermed veldig mange flotte 
resultater etter helgen på Hamar for 
alle som deltok. 

Det vi var aller mest stolt av var at 
vi tok 7. plass i lagkonkurransen. 
Ekstra gøy at vi slo lokale lag som i 
utgangspunktet er større klubber enn 
oss. I lagkonkurransen fikk vi poeng 

for hver øvelse vi deltok i, i tillegg til 1., 2., og 3. plassering.

Vi hadde tre stafettlag, og mixlaget vårt bestående av Julie Refvik, 
Sondre Bretten Sandanbråten, Cecile Marken og Sondre Marstein 
Kristiansen fikk 2. plass, kjempegøy. Guttelaget for G 04 med Mats 
Tyribakken, Kristian Elias Koppang, Tage Horn og Luka Snorrasson 
fikk en sterk 3. plass på sin stafett. 

Stolte er vi også av Julia Evelina Refvik og Maja Tandberg Johansen. 
Julia fikk 2. plass på 60 m med sterke 8,51 sek. Julia er et stort talent, 
og ligger blant de beste i landet på 60 meter i vinter. Hun deltok også 
på kretslaget til Akershus i vinterens kretskamp.

Maja fikk 2. plass i kule med 10.38 . Også Maja deltok på kretslaget 
til Akershus. Disse to jentene kommer vi nok til å se mere av i 
fremtiden.

Men de er ikke 
alene, det er mange 
talenter i Heggedal 
friidrettsgruppe som 
er ivrige på trening. 
Vi har plass til flere 
også, så det er bare 
å komme innom 
treningene for å se 
om det er noe for 
deg!

Julia E. Refvik, Maja T. Johansen, 
Renate C. Marken, Melisa Nezic og 
Eva M. Kjærsund

Mats Tyribakken, Sondre B. 
Sandanbråten, Sondre M. 
Kristiansen, Kristian E. Koppang, 
Tage Horn og Johannes Awe.

Vebrand Kjærsund, Falk Snorrason, Magnus M. 
Kristiansen, Fredrik H. Kvamme og Filip Brekke.
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Leder:  Tom Hermansen 906 89 574 tom_hermansen@hotmail.com
Nestleder:  Torgeir Kroken 913 40 310 t-bjarne@online.no
Leder fotball:  Torolf Bjerkem 456 08 049 tbjerkem@gmail.com
Friidrett:  Berit Marstein 971 81 309 berimar@online.no
Allidrett:  Svein Roar Aandal  sveinroar10@gmail.com
Langrenn:  Vidar Johansen 414 66 400 vidar73@gmail.com
Trim og trening:  Laila Samuelsen 915 66 932 Lssamuel@online.no
Blåfjellhytta:  Morten Eriksson 920 39 935 erikssonmorten13@gmail.com
Utleie Gjellum:  gjellum@heggedalil.no

Bank fra A til Å

Følg oss på facebook!

Heggedal FFO - 
fotballfritidsordning 
i HIL
1 mars 2016 startet vi opp FFO i Heggedal. Vi er nå 55 barn på FFO, 
det er jenter og gutter fra 4. til 8. trinn som har dette tilbudet i 
Heggedal. Vi har også et samarbeid med SFO ved Heggedal skole. 

Det har vært gjennomført 2 ukentlig økter, tirsdager og torsdager 
mellom kl. 1430-1630 på Gjellum kunstgress. Fra 1. mai i år vil vi 
også tilby FFO på mandager slik at de som har kampdag evt. kan bytte 
FFO-dag.

På vinteren har vi vært heldig å få låne Heggedalshallen og 
flerbrukshallen på skolen. Men vi håper at det snart blir oppvarmet 
kunstgress på Gjellum, sånn at vi kan være ute hele året. Barna går rett 
fra skolen opp til Gjellum, skifter og spiser litt mat, samt at de får frukt 
på hver FFO økt. 

FFO er driftet av idrettslaget på lik linje med SFO på skolen og barna 
betaler kr 1000 i måneden for 2 dager eller kr 600 for 1 dag i uka. 

I august tar vi inn en ny årgang som blir 4 klassinger, dette er 2008 
årgangen. Vi gleder oss til det, og håper på stor påmelding fra det 
trinnet også.

Målet med FFO er å gi et godt etter skole fotballtilbud for gutter og 
jenter i Heggedal Idrettslag med utgangspunkt i HILs´ sportsplan. Vi 
ønsker å skape glede, samhold, ferdighetsutvikling og gode holdninger 
gjennom fotballaktivitet i nærmiljøet. 

Trenere på FFO er Svein Roar Aandal som er hovedansvarlig for 
fotballfaglig innhold, planlegging og gjennomføring av FFO. Denne 
jobben gjør han i tett samarbeid med klubbens trenerkoordinator Svein 
Roger Pettersen. Disse to har gjennomføringsansvar for hver økt. Med 
55 deltakere trenger vi selvfølgelig trener assistenter på øktene. 
Thomas Småhaug har vært med som trener assistent siden august 2016, 
samt at vi har hatt fire dyktige 10.klassinger med oss som assistenter, 
Isak Bjerkem, Emil Walstad, Ingrid Sutterud og Klaudia Fraczkiewicz. 

Innholdet på øktene skal gi spillerne et differensiert tilbud basert på 
nivå, innsats og motivasjon. Dette gjøres ved at gruppen deles opp i 
hensiktsmessige mindre grupper på feltet. Noe aktivitet skjer likevel 
alltid i fellesskap. 

Vi søker å påvirke spillerne individuelt. Teknikk, koordinasjon og 
oppøving av spillernes individuelle ferdigheter basert på spillernes 
utgangspunkt vil dominere aktiviteten. 

Det blir lagt vekt på skadeforebyggende trening, styrke og tøyning.       
I tillegg er det fokus på holdning til trening og til hverandre, 
mestringsfølelse og lystbetont aktivitet.

Spillerne og foreldre får to ganger i året individuelle tilbakemeldinger 
basert på hva spillerne behersker og utviklingsmål fremover. Dette blir 
gitt skriftlig.

Vi tror og håper at FFO gir en god grunnmur i klubben til å utvikle nok 
spillere. At vi klarer holde på de inn i klubbens ungdomsfotball. At 
Heggedal fotball om noen år har nok spillere i hver årgang til at vi 
hvert år har et eller to juniorlag i klubben. Vi har startet på dette 
prosjektet nå, og om noen år, tror vi at vi ser resultater. Det er i alle fall 
et mål.

FFO har flytende påmelding, så om noen flere fra 4-8 trinn ønsker å 
prøve FFO, er det påmelding til Svein Roar Aandal på mail: 
sveinroar10@gmail.com                                                                                            

                                                                                                                           
Tekst og foto: Svein Roar Aandal, Heggedal FFO

FFO trenere Svein Roar Aandal og Svein Roger Pettersen

Glade barn på fotballfritidsordningen i Heggedal IL
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28. april ble følgende melding 
publisert på Facebook-siden til 
det lokale bakeriet:

Heggedal bakeri har over tid hatt 
sviktende omsetning. Og det har 
stadig blitt vanskelig å være et lite 
bakeri når det gjelder innkjøp av 
råvarer og kunne være konkurran-
sedyktige i pris ut mot kunden.
Etter � ere runder har vi bestemt 
oss for å legge bakeriet ut for salg, 
hvis vi ikke får en kjøper til ba-
keriet vil vi avvikle og slutte vår 
produksjon med siste leveringsdag 
den 30.06.17.

Dette var trist å høre! Håper dere 
får noen som kan drive et bakeri 
med samme interesse og glød for 
god kvalitet som dere har gjort i 
alle år! Tusen takk!

Kari Axelsen

Jeg har konsekvent kun kjøpt 
bakevarer fra Heggedal, men 
tydeligvis har ikke alle støttet opp 
om den lokale bakeren, noe som 
er ufattelig synd. Håper noen vil 
drive bakeriet videre.

Jan Andresen

Veldig trist. Har vokst opp med 
bakevarene deres, de har alltid 
smart fortre� elig! Har i alle år 
skrytt av Heggedal og bakeriet 
deres har vært en stor del av det. 
Takk for alle deilige brødmåltider 
og kakestykker.

Gro Sarah Melleby

Å nei, det vil bli et kjempesavn. 
Heggedal bakeri er i mine øyne 
et ekte bakeri med mange gode 
bakevarer. De � este andre leverer 
bare kjip lu� bakst.

Nina Ofstad Ambjørseie

Det er kommet mange reaksjoner 
på Facebook. Her er noen av dem:

Så trist, dere har absolutt Norges 
beste marsipankake. Jeg har reist 
for å hente hos dere. Håper noen 
vil drive videre i deres ånd.

Anniken Sander

Begrepet kortreist kvalitetsmat 
hjelper ikke om vi ikke er villige 
til å betale for slik lokal kvalitet. 
Så har vi ikke vært � inke nok til å 
bruke vår lokale � inke leverandør 
av nydelige brød- og kakevarer i 
Heggedal og omegn.

Petter Lystad

Takker for deres nystekte brød 
nesten hver eneste morgen de 3 
siste årene.
Nana Kristjana Guðrún Guðmundsdóttir

Veldig trist. Jeg har vokst opp 
i Heggedal og alltid spist brød 
og boller fra dere. Jeg hadde og 
min arbeidsuke på Hovedgården 
ungdomsskole hos dere. Håper 
dere � nner en løsning som redder 
bakeriet og oppskri� ene, og at ba-
keriet forblir hos familien Larsen.

Lars Henrik Brauti Liholt 

Så trist. Larsens bakeri sine gode 
bakevarer var det første jeg � kk 
smake da vi � yttet til Heggedal i 
1975.

Kate Lillesletten

Det vil bli et savn. Håper dere � n-
ner en kjøper som både kan og vil 
bake. Det hadde vært � nt for byg-
da om det fortsatt var bakeri her. 
Takk for innsatsen, gode brød og 
boller og kaker i alle disse årene! 

Ylva Eliassen

Finnes det ikke grunnlag for å 
drive videre i mindre skala med 
bedre priser som nisjebakeri? Jeg 
betaler gladelig mer for Heggedals 
kaker, boller, lo�  osv. Så får man 
heller legge ned brødproduksjon? 
Tanken på ikke å kunne bestille 
marsipankake ved neste familie-
hendelse er helt utenkelig.

Kenneth Hempkins

Dette var veldig trist. Livet blir 
ikke det samme uten Larsens 
brød.

Jennifer Ann de Paula

Dette var jo fryktelig trist! Hå-
per det er mulig å drive videre i 
mindre skala, som f.eks. et ”ni-
sjebakeri” med utsalg i bakeriet. 
Baker Larsen har et kjent og solid 
rykte og jeg tror mange ville kjøre 
langt for å handle disse produkte-
ne. Bakeriet i Vollen overlever, så 
hvorfor ikke i Heggedal? Lykke til, 
Heggedal ville bli litt fattigere uten 
Den Glade Baker!

Harrieth Rognlid Friis

Å, nei, så trist! ’Baker Larsen’ har 
vært med oss både i hverdagen og 
ved de store anledninger. Dere vil 
bli savnet!

Ragnhild Merckoll

Trist for Dere som har stått på i 
bakeriet i alle år, trist for Heggedal 
og Asker, men helt sikkert riktig 
ut fra vurderinger.  Lykke til og 
takk for veldig gode produkter og 
ikke minst godlukta rundt Gjel-
lumvannet..

Sverre Aae

Tradisjonsrikt
bakeri stenger

 Foto: Terje Reier Gundersen
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SMÅNYTT
Tidligere Heggedal-rektor inn i fagråd
Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet 
har oppnevnt det første fagrådet for Kulturtanken – 
Den kulturelle skolesekken Norge. Fagrådet skal gi 
råd om arbeidet med Den kulturelle skolesekken; en 
nasjonal ordning som skal bidra til at alle skoleelever 
i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle 
slag. Tidligere rektor på Hovedgården ungdomssko-
le, Mona Pünther, ble i mars utnevnt som medlem av 
fagrådet. Pünthers har hatt et langvarige engasjement 
for kultur i skolen.

Utmerkelse til lokal ildsjel
Erik de Mora � kk i april Norges Musikkorps For-
bunds fortjenestemedalje for sin innsats i organisa-
sjonen. De Mora har hatt samtlige verv i musikkor-
ganisasjoner i Asker, og har deriblant vært styreleder 
i Heggedal og Blakstad skolekorps.
Fortjenestemedaljen har bakgrunn i hans sterke 
engasjement for korpsbevegelsen. Særlig har hans 
innsats for bedre øvings- og fremføringslokaler blitt 
verdsatt.

Nytt orkester i Heggedal
Heggedals befolkning kan notere seg at et nytt 
orkester nylig har sett dagens lys; Heggedal Salon-
gorkester. Orkesteret teller 21 medlemmer, og består 
av voksne musikanter som ivrige har blåst støv av 
instrumentet sitt.
 – Det er utrolig gøy å starte et orkester i Heggedal. 
Vi er et alternativ til musikkorpsene, både i repertoar 
og ambisjonsnivå. På spillelisten vår står det mye 
� lm- og storbandmusikk. Vi øver annenhver tirsdag, 
og en kakebit står høyt på listen i pausen. Det er en 
utrolig � n gjeng det er gøy å være sammen med, sier 
orkesterets dirigent, Øystein Sparr. 

Orkesteret opptrer for første gang på Kulturdagene i 
Heggedal 11. juni.

Vil du være med i orkesteret?
Kontakt Heidi Must, heidimust1@gmail.com

Salongorkesteret i april 2017. Bak fra venstre:
Hege Kirkeby Korsmo, Kerstin Nordby, � omas 
Hvesser, Erik � om, Bjørn Andersen, Joachim 
Oelschlägel. Midtre rekke fra venstre: Camilla 
Bergheim Evensen, Heidi Must, Pål Nilsen, Alf-Egil 
Lahn. Foran fra venstre: Anne-Britt Øvrebø, Ingrid 
Haugdal Sparr, Berit Fjell Kamhaug, Berit Hogseth 
Børsum, Emil Hvesser, Øystein Sparr (dirigent). Ikke 
tilstede da bildet ble tatt: Jelrik Nylund-van Berkel, 
Stine Folven Ursin, Morten André Solheim, Mona 
Hansen, Wenche Mølbach, Maria Hagen Olsen.
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SMÅNYTT

Det er vår og ny Planke er ute.
Den 1. mai satte Trim og Trening, med god oppslut-
ning,  ut en ny Planke i Kjekstadmarka klar til mange 

besøk. Lurer du på hvor den er, så ta kontakt med 
Laila Samuelsen på tlf. 915 66 932

GRATULERER MED DAGEN!

 Søndag 11. juni
         kl. 11.00 - 16.00

....og Heggedal olabilklubb er invitert til å vise seg fram.....

Snekker/mekke- 
verkstedet 

på Innbyggertorget (3. etasje)
er åpent for barn og voksne 

Har du noe som skal repareres? 
Noe du vil lage? På verkstedet kan du 

få hjelp og gode råd.

   

Lør 13. mai 10.00-14.00
Tir 16. mai 17.30-20.30
Tir 23. mai 17.30-20.30
Tir 30. mai 17.30-20.30
Tir 6. juni 17.30-20.30
Tir 20. juni 17.30-20.30

Åpne dager fram til 
sommerferien 2017:

Nærmiljøsentralen har fått 60.000 til utstyr og inventar til 
snekkerverkstedet fra Sparebankstiftelsen DnB. Verktøy-
tavler og mye verktøy er på plass, og delvis ny innredning 
(bildene over). 
Verkstedet har vært åpent annenhver tirsdag kveld den-
ne våren, med noen ekstra kvelder i mai. Vi håper å klare 
å holde åpent hver tirsdag fra høsten.
Det har vært mye olabilbygging, men verkstedet er åpent 
for alle typer av snekring og formingsarbeider.
Ta gjerne kontakt hvis du er interessert.

Dag Henning Sæther
  d-hen-sa@online.no  - 977 40 617
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Damvokterboligen og Kistefossen kraftverk
Heggedal Nærmiljøsentral, Asker Bil-
dende Kunstnere og Heggedal og om-
egn Historielag samarbeider med As-
ker kommune om restaurering og drift 
av Damvokterboligen, og foreningene 
har har inngått en leieavtale med kom-
munen. Etter at kraftverket ”dukket 
opp”, er området rundt turbinene inn-
lemmet i området som avtalen dekker. 

Asker kommune har bekostet nye dø-
rer og vinduer, og en gjennomgang av 
det elektriske anlegget i Damvokter-
boligen. Utvendig maling er gjort på 
dugnad, og hele området rundt huset 
er ryddet, slik at det i dag er lyst og 
åpent. Det er et mål at Damvokterbo-
ligen skal være synlig fra Heggedal 
sentrum.

Damvokterboligen skal nå settes i 
stand innvendig, slik at den kan bru-
kes av foreningene.

Restene av kraftverket er gravd fram 
ned til golvet i bygget, som ligger ca. 
1 meter under bakkenivå. Eivind Wal-
gren har vært utgravingsleder, og har 
lagt ned mange timer med spade og 
brett.

Planen er å sette de store komponen-
tene tilbake på plass, rense og male 
delene, og bygge et tak over hele 
anlegget. I tillegg til å vise hvordan 
kraftverket har fungert, er det også 
planer om å vise eksempler på bruk 
av vannkraft til energiproduksjon, for 
eksempel med et vannhjul og en liten 
generator. Til høsten skal Asker kom-
mune restaurere demningen, og vil da 
sørge for at det er et uttak for vann til 
bruk i kraftverket.

Litt historikk:
Kraftstasjonen ble bygd i 1911 med 
én turbin og senere utvidet med en 
turbin til i 1938/39. Kraftstasjonen 
og demningen ble bygget for å skaffe 
kraft til Viking Kalosjefabrikk som 
etablerte seg på Heggedal i 1906. 
Vikingfabrikken brant i 1913 og ble 
ikke bygget opp igjen, men i 1921 
etablerte Heggedal ullvarefabrik-
ker seg i sentrum. Ullvarefabrikken 
fikk kraft fra Kistefossanlegget og 

utvidet dette senere. Kraftverket var 
i drift til Heggedal Ullvarefabrikk 
ble nedlagt i 1958. I tilknytning til 
anlegget ble det i 1914 (ca.) bygget 
en damvokterbolig som nå er under 
restaurering.

Samlet utbygd vannkraft var 158 
kW, mens generatorene hadde en ka-
pasitet på 210 kW. 

Kraftverksbygningen og kraftverket 
ble revet rundt 1980. 

I tillegg til kommunens bidrag er det 
søkt om støtte til å sikre og bevare 
kraftverket, og gjøre det tilgjenge-
lig for publikum. Sparebankstiftelsen 
DnB har bevilget 500.000,- til pro-
sjektet, mens Kulturminnefondet har 
gitt avslag. Der vil det bli søkt på nytt, 
med en mer konkret prosjektbeskri-
velse for overbygningen. Nærmiljø-
sentralen v/Per Sletaune har stått for 
søknadsarbeidet. Arkitekt Jan Rolland 
har påtatt seg å skissere et tak basert 
på et bilde av den gamle kraftverks-
bygningen. 

Engasjementet rundt Damvokterboli-
gen ble utløst av Asker kommunes øn-
ske om å rive bygget. Det er lagt ned 
mange dugnadstimer til nå, og håpet 
er at området skal bli til glede både 
for turgåere og fysikkinteresserte, i 
tillegg til utøverne fra sykkelklubben 
og trialklubben som allerede bruker 
terrenget.

Tekst: Dag Henning Sæther
Foto: D.H.Sæther og Laila Samuelsen

Restene av turbinene, den eldste bakerst.

Den eldste turbinen

Generatoren nærmest. Rotoren ligger 
ved siden av svinghjulet. Damvokterboligen med nye vinduer - i 

et åpent og lyst landskap.

Mye vegetasjon er fjernet. Her er 
Sverre Aae i aksjon (i februar).

Heggedalsposten38
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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.

w
w
w.
vo
ic
e.
as

35 Hjørnegården TE HP2-2017-A4.indd   1 04.05.2017   20:21:02



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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