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Takk for et fint jubileumsår!

I 2017 har Heggedalsposten markert 10-årsjubileum. Det er 10 
år siden de frivillige organisasjonene i Heggedalsområdet gikk 
sammen om et felles blad.
I første utgaven – januar 2007 – sto det: Dette er første nummer, og 
planen er å kunne gi ut bladet regelmessig - i mange år fremover.
Det er grunn til å omtale lokalbladet som et suksessprosjekt. 
Bygdeaviser er ofte en døgnflue og klarer sjelden å driftes. 
Heggedalsposten er et unntak – det må vi kunne slå fast i 
lokalavisens jubileumsår.
I til sammen 59 foregående utgaver har Heggedalsposten formidlet 
lesestoff fra nærmiljøet. Bak hver utgave ligger det mye arbeid. 
Og det mest fascinerende; alt er frivillig arbeid. Heggedalsposten 
er avhengig av alle bidragsyterne. De som skriver og tar bilder, 
de som designer, lokalbefolkning som deler bilder og historier på 
Facebook-sidene til Heggedalsposten, bud som deler ut bladet i 
postkasser – og ikke minst trofaste annonsører som gjør det mulig 
å trykke bladet. Det står respekt av all den innsatsen som legges 
ned. Noen har vært med helt siden oppstarten – mange har bidratt 
underveis.
Utviklingen i Heggedal fortsetter. Likeså gjør utgivelsene av 
Heggedalsposten. Vi skal også i fremtiden fortelle gode historier fra 
nærmiljøet og følge utviklingen i bygda. Kanskje du har forslag til 
temaer vi bør skrive mer om, eller mennesker du vet har en historie 
verdt å dele? Det er ikke uten grunn at vi kaller Heggedalsposten 
for Norges største, lille lokalavis. Takk til alle de trofaste leserne som 
følger oss – det er til stor inspirasjon. 
Redaksjonen ønsker alle lesere en riktig god jul og et godt nytt år.

Anders Lie Hagen

Heggedalsposten er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad som tilbyr seg å være medlemsblad/meldings-
blad 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 Heg-
gedal, Hallenskog, Askerbørskogen, Gullhella, samt deler av Blakstad og Vollen. 
Opplag: 5600 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 21. november

Annonsepriser 2018:
Annonseprisene økes med 5% i 2018.
Prisene gjelder for ferdigmateriell. Hvis 
Heggedalsposten skal produsere annon-
sen, må vi beregne et produksjonstillegg 
avhengig av arbeidets omfang.
1/8 side   kr.  1.050,-
1/4 side   kr.  1.800,-
1/2 side   kr.  3.000,-
1/1 side   kr.  6.300,-
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 tilsendt pr. 
post. Det koster kr. 300,- pr. år, som kan innbetales til bladets konto 2220.16.01332.  
Husk å oppgi navn og adresse!

INNHOLD NR. 6/2017
28. november - 3. desember
Jula i heggedal slik jeg husker den   3
Heggedals Hovedgårds venner og stiftelsen   7
Byggestart i sentrum    8
Ungdomsredaksjonen/ungdomsklubben 10
Underlandsveien - fortsatt stenging i 2018 11
Heggedal Idrettslag   12
Heggedal Menighet                          16
Snø og ski. 6 turforslag fra Heggedalsposten 18
Lions Club Heggedal   20
Heggedal og omegn Historielag  22
Heggedal og Blakstad skolekorps  23
Lokale ildsjeler hedret    24
Innbyggertorgets program i desember 25
Innbyggertorgets program i januar/februar 26
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 30
Fotgjengerkryssinger på Røykenveien 32
Smånytt     34

Har du ikke fått bladet i postkassa? Du finner det på Heggedal Bibliotek!

Utgivelser i 2018:
Nr.      Stoffrist      Distribusjon
  1 søn. 7. jan.      23. - 28. jan
  2 søn. 4. mars      20. - 25. mars
  3 søn. 29. april      15. - 20. mai
  4 søn. 5. aug      21. - 26. aug
  5 søn. 23. sept.      9. - 14. okt
  6 søn. 11. nov.      27. nov - 2. des

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

Heggedalsposten2

02 Side 2 i 6-2017.indd   2 21.11.2017   18:00:23



Tekst: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal Jula i Heggedal 
slik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker denslik jeg husker den

Det nærmer seg jul igjen. Det er enorme 
forskjeller fra da jeg var barn tidlig på 
1950-tallet. Mine tidligste minner fra jula har 
jeg fra Heggedal Hovedgård hvor vi bodde 
fram til låven brant i 1950

Jeg husker spesielt jula 1947. Av bestemor og bestefar 
Yggeseth fi kk jeg en liten spark. Av mor og far fi kk jeg mitt 
første par ski. De var laget på Heggedal Trevarefabrikk 
(som lå der Heggedal-senteret ligger i dag).

Jeg trodde fullt og fast på nissen, og 
mente jeg hadde sett han rett innenfor 
låvebrua, til venstre. Nissetrua fulgte 
med da vi fl yttet til Charlottenlund – el-
ler «Villaen» som huset ble kalt på fol-
kemunne i Heggedal. Da jeg begynte på 
skolen, ble jeg ertet for min enfoldig-
het. Men selv om jeg måtte godta at han 
ikke eksisterte, satt jeg fl ere julaftener 
spent og ventet ved siden av den store 
hvite svenskeovnen. Kommer han i år, 
tro? Jo, han kom, med tunge støvler opp 
trappa og banket på. Jeg trodde forres-
ten på mye rart, også på «Nyttårsgeita». 

Mor sa at dersom jeg var snill, kunne 
jeg henge ut ei strømpe i gangen om 
kvelden. Jeg mente jeg var snill, og 
hang strømpa mi i gangen om kvelden. 
Morgenen etter var den fylt med en 
appelsin, godterier og småkaker. Nytt-
årsgeita hadde vært der!

Juleforberedelsene varte nærmere 
en måned, men var langt fra preget av 
handelsstanden slik de har blitt. Det 
var først etter at julegrana ved stasjo-
nen var tent og julesangene sunget og 
skolekorpset spilte med blåfrosne fi ngre 
første søndag i advent at juledekorasjo-

Julenissen kommer!
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nene begynte å dukke opp i de lokale forretningene. 
Hos Bjerknes i Heggedal Bygg fikk vi kjøpt enkle 
julekalendere. Dette var beskjedne greier, men jeg 
husker at Harry Kise som hadde elektrisk forretning 
i «Kverna», hang opp kulørte lyspærer over butikk-
vinduene. Dette syntes vi var flott. Men den årvisse 
byturen var nok gjevere. Opplyste julegater og jule-
nissen hos Steen & Strøm i Nedre Slottsgate som satt 
på utstilling og nikket mekanisk mens et modelljern-
banetog tøffet rundt i sirkel foran føttene hans. Alle 
gutters drøm. 

Hjemme i Heggedal var førjula mer prosaisk. Gri-
sen skulle slaktes og deles opp til ribbe og skinke-
steik. Tarmene skulle vaskes og klargjøres for medis-

terdeigen som skulle bli julepølse. De som ikke hadde 
gris selv, kjøpte gjerne en halv gris til jul. De fleste 
kvinner var hjemmearbeidende og hadde hendene 
fulle med baking og rengjøring. Kobber, messing og 
sølv skulle pusses, og julegardiner skulle henges opp. 
Dette var faste ritualer. Det skulle bakes minst sju slag 
kaker: smultringer, bakkels, krumkaker, goro, pep-
pernøtter, berlinerkranser, sirupssnipper, sandkaker, 
margpostei, serinakaker og delfiakake av sjokolade 
fylt med kjeks. Vi kvernet mandler til marsipan som 
ble rullet til små kuler og dekorert med konditorfarge. 
Huset skulle rengjøres og pyntes. Det var den samme 
julepynten som ble hentet fram hvert år, plassert på 
samme sted som året før. Vi pyntet ikke inne før Lille 
julaften. Kornbandet av havre ble hengt opp ute, og vi 
ventet på at dompapene skulle komme å forsyne seg i 
trygg avstand fra katta.

På skolen lagde vi lenker og flettekurver av glanset 
papir i ulike farger. Begge deler ble hengt på juletreet. 
Jeg husker juletreet i stua på Hovedgården. Mor had-
de fylt flere av kurvene med rosiner som ikke skul-
le røres før julaften. Jeg så imidlertid mitt snitt til å 
naske noen når jeg trodde mor ikke kunne se meg fra 
kjøkkenet, men ble avslørt.  Som barn lagde vi også 
julegaver på skolen. Guttene spikket og jentene strik-
ket etter beste evne. Ros fikk vi uansett når pakkene 
til mor og far ble åpnet.

Far stablet juleveden og hogg oppfyringsfliser. Et 
par dager før jul dro vi til skogs for å hente juletre og 
granbar og einer til å pynte med. Granbaret ble lagt på 
trammen foran døra, som regel til husmors irritasjon 

Det var ikke bare vi ungene som trodde på nissen. Det gjorde 
også Marie Lilleseth (f. 1881). 

I 1967 fortalte hun: 

«Oldefar, bestefar til a’ mor – Ola Gjellum – reiste til by’n. 
Han likte en dram og var påseila da’n kom hjem. Så fikk’n ikke 
hesten inn i stallen. Han klabba te’n. Men dermed så fikk’n  seg 
en sjæl. Så gikk’n inn etter gutten og ba han å sette’n inn og 
gi’n mat. Gutten gikk ut, men da han kom til stallen, var hesten 
sett på spelltauet – og hadde fått mat. Detta var på Nedre 
Gjellum, der skolen ligger i dag. Vi regna med at det var nissen 
som hadde gjort det.

Det var uvennskap mellom Østrenissen og Yggesetnissen. Dom 
stjal høy fra hverandre, dom. En gang møtte dom hverandre 
nedpå Veslejordet, det er jordet som ligger mellom Yggeset 
og Østre, like nedafor 
uthusa på Yggeset. Så 
begynte dom å sloss, 
da – så høydottene 
føyk. Dette hadde 
vel’n bestefar sett.  Det 
fortelte a’ mor».

Marie Lilleseth E. Werenskiold: Nisser som slåss

Skirenn – Gustav Wentzel 1898
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Vi sendte julekort til familien og venner, selv om vi ikke bodde lenger fra 
hverandre enn at vi kunne rusle en liten tur og legge dem i postkassa. Julekort 
og julebrev fra Amerika sto høyt i kurs – det var ikke alle som kunne skilte 
med «Marry Christmas» og glitter på kortet.

Julekort fra krigen. 
H7 merket er satt inn i kistelokket – 
ikke ufarlig den gang.

NISSE er ikke et gammelt norsk ord, snarere en form for Nils som igjen er en 
nordisk form av St. Nikolaus. Det er rimelig å tro at helgenen St. Nikolaus er 
medvirkende til Julenisse-benevnelsen, selv om nissefi guren har røtter mye
lengre tilbake i tiden. Den gamle norske nissen var en liten kar med knebukser 
som holdt til på låven. Fikk han ikke grøten sin til avtalt tid, kunne nissen 
hevne seg.

Vi sendte julekort til familien og venner, selv om vi ikke bodde lenger fra Vi sendte julekort til familien og venner, selv om vi ikke bodde lenger fra Vi sendte julekort til familien og venner, selv om vi ikke bodde lenger fra 
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fordi vi dro med oss barnåler inn på nyvaskete gulv. 
Skikken med å hente juletre har vi holdt til dags dato 
– med den forskjell at jeg tidligere kom hjem med 
flere trær (fra egen skog), sikker på at fasongen på i 
hvert fall ett tre skulle bli godtatt. I senere år har barn 
og barnebarn vært med. De får velge sitt eget tre, og 
vi brenner bål og steker pølser på spidd. Da blir det 
nemlig ingen klager på juletreets fasong.

Så var endelig julekvelden kommet. Det var helt 
stille ute.  De siste gavene hadde fått julepapir og 
merkelapper. Stua var pyntet og bordet dekket. Klok-
ka fem ringte klokkene jula inn i Heggedal kapell. 
Juleribba sto i steikeovnen, medisterkaker og pølser 
surret i steikepanna. Det luktet røkelse fra ovnen i 
stua.  Det kriblet i magen av forventninger. Mor sto 
trøtt og sliten over grytene. Uten å nevne det så hun 

nok innerst inne fram til senge-
tid. De gangene vi feiret julaf-
ten hos bestemor og bestefar el-
ler hos en onkel og tante var jo 
litt annerledes, men jeg tror mor 
satte pris på avvekslingen. I dag 
er de fleste kvinner i full jobb, 
og handelsstanden har tatt seg 
av juleforberedelsene - på godt 
og vondt. En ting er sikkert: den 
førjulsstemningen jeg opplevde 
som barn, kommer ikke tilbake.

Å gå ”Julebukk” er en gammel skikk

Tidligere var det vanlig 
også for voksne folk 
å gå julebukk. Denne 
skikken holdt seg lenge. 
Fra min barndom på 
1940 – 50-tallet husker 
jeg at ”Julebukken” 
kom kjørende med hest 
og slede. Den stanset 
foran hovedbygningen 
på Hovedgården hvor vi bodde, og jeg måtte litt 
forskrekket ut å hilse på. Jeg syntes jeg dro kjensel på 
hesten til forpakteren på Mellom-Gjellum, men det var 
ikke han som kjørte. Etter nærmere ettersyn så jeg at det 
var Thorleif Pettersen som satt med tømmene. 
Da jeg ble litt større og vi hadde flyttet til ”Villaen”, 
gikk hele familien julebukk sammen med tante og onkel. 
I ”Isaksbakken” møtte vi ”Putte”, eller Rolf Hansen 
som han het. Han var nok litt på snurr, for da han fikk se 
fire voksne og fire unger utkledd til det ugjenkjennelige, 
ravet han forskrekket ut i snøkanten og ble liggende. 
Vi skulle besøke ”Marit på Sentralen”. Da vi passerte 
”Trevar’n”, møtte vi Per Pedersen og kona. De kjente 
oss ikke igjen, men ba pent om at vi ikke måtte gå hjem 
til dem fordi der var unger aleine hjemme. Da vi kom 
fram til ”Sentralen”, vanket det dram på de voksne og 
brus på oss ungene.

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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HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER 
OG STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD

 
Vi åpner julemarkedet med lucia-tog. 

Det blir salg av strikke, heklevarer, julekort, julebakst, 
rosemaling, hudpleie, smykkedesign, såper, 

treprodukter og m.m. 

Salg av julenek ute. 

Åpen kafe både ute og inne. 

Her blir det salg av kaker, vafler, kaffe og brus 
samt juletallerken. 

Ta med familie og venner, spis søndagsmiddagen 
på Heggedal Hovedgård. 

Velkommen! 
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Lurer du på hva som skjer i sentrum? 
Det gjorde jeg også - så da besøkte jeg 
Tandberg Eiendom sine sider og kom-
munens informative nettsider.
Og jeg fant jeg fant:

Deretter gikk reisen videre til de kom-
munale sider - hvor varsel om oppstart 
av ny regulering (fra januar 2017) ble 
funnet. Her skal det ikke stå stille 
fremover! 
...men hjørnet var ikke nok, her skal 
det bygges rundt hele svingen - etter 
hvert.

Og bortsett fra alt dette skal det fort-
satt graves i Heggedalsbakken (Asker 
kommune/Asker drift) - og det skal 
snart settes i gang arbeid med en ny 
pumpestasjon ved det gule huset. 

Gå pent, kjør forsiktig 
- og følg skilting!

Byggestart i sentrum!

”Heggedal Torg, Sentrumstomten
Type lokale: Næring, kontor, Bolig
Areal: 19000 BTA over bakken, 15000 BTA under bakken
Byggeår: 2018-2021

Planlagt oppstart av bygging på sentrumstomta er januar 2018. 
Estimert byggetid er 2,5 år, dvs ferdigstillelse vår/sommer 2020.
Dette gjelder alt under bakken og ca. 50% av det over bakken.
Siste 50% av det over bakken vil stå ferdig vår 2021.
 
Salg av leiligheter vil skje trolig i en kombinasjon av forhåndssalg 
høsten 2018 og resten ved ferdigstillelse av prosjektet vår/sommer 
2020 og vår 2021.”

Det hele er klippet fra Tandberg Ei-
endom sine nettsider - og stemmer 
godt med det jeg ”ellers hører” når 
jeg snakker med folk som burde vite 
bedre enn jeg gjør. Det betyr altså 

planlagt oppstart i sentrum om noen 
få uker. Med spunting(1), utgraving 
av masser og ikke minst transport ev 
de samme masser.

(1)Fra Wikipedia, den frie encyklo-
pedi - utsnitt:
”En spunt er en støttekonstruksjon 
som brukes for å holde løsmasser 
unna utgravinger på land og i sjøen. 
Den kan være midlertidig og fjernes 
når arbeidet er ferdig, eller stå per-
manent.
Tidligere ble spunt av tre brukt, men 
nå brukes bare stålspunt. Spunten er 
bygget opp av valsede stålprofi ler som 
kalles spuntnåler. Spuntnålene skjøtes 
sammen i lengderetningen med en lås. 
Spunt blir som regel slått ned med fal-
lodd eller vibrolodd.”

HJØRNETOMTEN 2 /
HEGGEDALSBAKKEN 10
PLANLAGT NYBYGG

Tegninger av den planlagte utvidelsen av bebyggelsen på hjørnetomten.Hjørnetomten 2

Tekst: Per Sletaune
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Riktig god jul og
godt nytt år!

Cut AS | Heggeodden 3, 1389 Heggedal
Telefon: 94 79 27 88 | post@cutfrisor.no | www.cutfrisor.no

6 dyktige og blide frisører
ønsker deg velkommen til en

hyggelig og avslappende
opplevelse hos cut i
Heggedal sentrum.
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DETTE ER GRUPPENE MAN KAN BLI MED I:
SCENE- OG DJ-CREW
Dette har vært en av de aller viktigste gruppene på 
klubben. De som er med her får en grundig opplæring i 
å spille musikk, samt erfaring med å jobbe på scene og 
med lys og lydteknikk. DJ-ene er en egen liten bedrift. 
De leies ut til bursdager og arrangementer. Ta kontakt 
med oss dersom du vil ha musikk til feiringer eller andre 
arrangementer.

KALIBER TECHNO-CREW
Et verksted for skaperglede og nytenkning. Verkstedet 
Kaliber Techno er utstyrt med blant annet 3D-printer, 
verktøy, loddeutstyr og er åpent for alle ungdom som 
liker å eksperimentere, fi kse og lage ting. Mulighe-
tene er mange, tilbudet er gratis og det kreves ingen 
forkunnskaper. 29. november arrangerte gruppa reparas-
jonskafé på Heggedal Inbyggertorg.

ARRANGØR-CREW
Det planlegges mange aktiviteter for ungdom i Hegegdal. 
Vi skal blant annet ha neonfest 8. desember. Vi har åpent 
hver onsdag med matservering og ulike aktiviter.  Det 
lages mat og snacks i cafeen. Dette er det ungdom som 
organiserer selv. 

FAMILIE-CREW
En gruppe som hjelper til med å handle, lage mat og 
skape god stemning.

FOTO-CREW
En gruppe for foto- og � lminteresserte ungdom. 
De jobber ned å lære studiofoto, ellers tar de stemnings-
bilder på åpne kvelder og arrangementer. De produserer 
også små � lmsnutter.

Spennende prosjekter på fritidsklubben

Mer informasjon på Facebook:

UngKultur Heggedal

Det planlegges mange aktiviteter for ungdom i Hegegdal. 
Vi skal blant annet ha neonfest 8. desember. Vi har åpent 
hver onsdag med matservering og ulike aktiviter.  Det 
lages mat og snacks i cafeen. Dette er det ungdom som 

De jobber ned å lære studiofoto, ellers tar de stemnings-
bilder på åpne kvelder og arrangementer. De produserer 

Mer informasjon på Facebook:

UngKultur Heggedal

VIKTIG MELDING TIL UNGDOM

Har du en ide til en aktivitet 

eller ett arrangement, så 

kom til oss for å sette i gang. 

Vi trenger deg for å lage de 

beste arrangementene 

og prosjektene for 

ungdom i Heggedal! 

Ikke nøl med å ta kontakt. 

Vi er her for deg!

Foto-crewet har testet ut det nye 
fotoutstyret vårt! Her er resultatet :

Foto: 
Iselin Marie Andersen

Ungkultur Heggedal er en del av Ungkultur Asker som 
jobber med å utvikle kulturtilbudet for ungdommer i 
hele Asker. Vi støtter opp om prosjekter der ungdom 
er involvert og hjelper til å utvikle idéer og prosjekter 
som kommer fra ungdom.

Heggedalsposten10
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Delvis stengt
Mens veien har vært helt stengt siden 
anleggsarbeidene startet, så vil den i 
neste anleggsfase være åpen mellom 
kl. 1700-0800 på hverdager og hele 
døgnet i helgene og det vil være åpent 
for myke trafikanter. Denne fasen vil 
ha anleggsstart i januar/februar 2018. 
Det er Simen Lødøen i Asker kom-
mune som kan fortelle dette. 
Han opplyser at istandsettelse av be-
rørte eiendommer vil skje ila sommer/
høst 2019, mens veiarbeidene skal 
sluttføres i 2018. Dette er senere enn 
opprinnelig meldt, og skyldes ifølge 
prosjektleder Jostein Lund-Olsen i 
Viva IKS at trafikkavviklingen er mer 
krevende enn antatt.

UNDERLANDSVEIEN – 
fortsatt stengning i 2018
Langs hele Underlandsveien fra NUSB ved Heggedal stasjon og nesten frem til kryssingen 
av jernbanesporet i Hallenskog anlegges det fortau. Første del frem til Røyken grense er kan-
skje alt ferdig når du har fått denne utgaven av Heggedalsposten. Det spesielle ved denne 
strekningen er omfanget av sprengningsarbeider og nærheten til jernbanen. Utfordringen i 
neste fase er spesielt at bebyggelsen ligger tett inntil veien generelt og at det stedvis er bratt 
på motsatt side av jernbanen og mange bratte avkjøringer.

Under: Det blir en helt ny opplevelse å gå langs «nye» Underlandsvei.

Tekst: Elisabeth Schjølberg
Foto: Elisabeth Schjølberg og Johnny M. Johansen

Informasjon om arbeidene 
kan du finne her:
http://www.viva-iks.no/prosjekter/
gangvei-heggedal-stasjon-under-
landsveien-royken/
Det skal legges ut ytterligere infor-
masjon ved oppstart av neste fase.
Viva IKS utfører offentlige tjenester 
av vei, vann og avløp, og er eiet av 
kommunene Lier, Røyken og Hu-
rum. 
IKS: Inter Kommunalt Selskap

Asfalteringen av den første strekningen av «nye» Underlandsvei foregikk på kveldstid 
– med stadig forstyrrende biltrafikk til Hallenskog.

Det er fristende å prøve seg på en snarvei. Det tok ikke lang tid før entreprenøren måtte 
bruke maskinene til å stenge veien.

20. nov.: Maskinene er tatt bort. Ikke 
lenge før veien er åpnet – for en stund

Heggedalsposten 11
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14. oktober ble Idrettens dag 
arrangert på Gjellum for syvende 
gang i regi av Heggedal Idrettslag. 

Til tross for at denne datoen er kjent 
for å være første vinterdag, ble det 
en strålende dag med flott vær. Flere 
enn 150 barn var påmeldt og 
fullførte en eller flere av de mange 
øvelsene. Eksisterende og nye 
talenter fikk prøve seg på kulestøt, 
rul leski , f lere fotbal løvelser, 
60-meter, lengdehopp og den 
populære snowboard simulatoren. 
De ansvarlige for kiosken kunne 
friste med godsaker som vafler, 
pølser og  og kaker med tilhørende 
drikke.

Målsettingen med Idrettens dag er å 
vise frem mangfoldet i idrettslaget 
og gi alle aktive barn og unge en 
mulighet til å prøve andre aktiviteter 
enn det de normalt gjør.   
    
    

  Arrangementet er et  
dugnadsarbeid der fotball, friidrett 
og langrenn samarbeider.   
Tilbakemeldingene fra deltakerne 
var også i år meget positive. I HILs 
ånd ble alle premiert med medalje 
rundt halsen av styreleder Tom 
Hermansen. Gjellum er den største 
og beste arenaen i bygda og den 
arenaen er det naturlig at vi i HIL 
benytter og utvikler. 

Dagen ble avsluttet med et gavedryss 
fra sponsorer og i år var det premier 
til alle!  Både styret og de frivillige 
var godt fornøyd med arrangementet. 

Takk til alle for en flott dag og 
strålende innsats!

                                                                  
                           Tekst: Terje Bø

     Foto: Olja White og 
  Mona-Lill Vik Pedersen 

Idrettens dag – en sikker vinner!

Fotball
G04 foreldrene stiller alltid opp! 
Foreldrene på G04 er engasjerte og støtter alltid opp om 
guttene når de spiller kamper. Vi har heiet og sett guttene 
spille seg til topps på begge lagene! 

Det ene laget spilte 18 kamper og guttene vant serien med 
42 poeng (Ullern kom på delt 2 plass med Vollen med 38 
poeng). 

Det andre laget spilte 16 kamper og vant med 41 poeng 
over Nesøya som fikk 37 poeng. Nå er serien over, men vi 
fortviler ikke. Varme klær og sko er børstet støv av, nye 
fotballstrømper i ull er kjøpt inn til guttene - og vi er klare 
til Vinterserien!      
     Tekst og foto: Lisa Hellesø

G05 fikk besøk av Thomas Sokolowski!
I slutten av september hadde G05 gjevt besøk av Thomas Sokolowski som til 
daglig spiller på Asker fotball. 

Han kom med sin historie om hvordan han ble fotballspiller. Hans viktigste 
budskap til guttene: være ute på banen og leke med ball, spise riktig og gjøre 
lekser. Det er litt ensomt å være fotballspiller, en forsaker en del og det er til tider 
ubehagelig, men det er fremfor alt gøy å spille. Han debuterte i tippeligaen da han 
var rundt 16-17 år gammel. Soko ble valgt ut på kretslag, men ble vraket til første 
samling for de største talentene i Porsgrunn (som var uttak til landslag).Med mye 
trening og motivasjon om å bli bedre, jobbet han seg fremover.           
        Tekst og foto: Lisa Hellesø 1

H v
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Lørdag 14.oktober arrangerte Blåfjellhytta Eventyrkveld 
for barn mellom 4 – 8 år. Dette var andre gang Heggedal 
IL arrangerte et tilbud til de minste i skogen rundt på 
Blåfjell.

Ca. 100 barn og 50 voksne tok turen denne lørdagen og i 
år var komiteen bedre forberedt og stilte med en stab på 
nærmere 20 voksne. 
De minste fikk kjøre traktor m/henger opp de siste 750 m 
til Blåfjellhytta. Vel oppe ved hytta, fikk barna oppleve 
eventyrfortellinger på 3 forskjellige steder i skogen. 
Fortellerne var utkledd som troll, og skapte litt spenning 
for de aller minste. Etter å ha hørt eventyr, fikk barna 
trollgrøt & trollsaft før de fikk et dyr i gave fra 
Blåfjellnissene. 

Etter mørkets frembrudd ble området lyssatt med laserlys, 
til stor glede for de minste.

De voksne kunne kjøpe kaffe & vafler, pølser & brus i 
salgsteltet utenfor hytteveggen.

Arrangementet var gratis for alle medlemmer i HIL og vi 
ønsker å rette en stor tusen takk til alle de frivillige som 
stilte opp denne kvelden. 

En stor tusen takk også til Lars Vethe som stilte med utstyr 
og sjåfør, og en stor tusen takk til LC Heggedal (Lions) 

 
 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

        
som lånte ut og rigget telt og stilte med popkornmaskin. 
75 solgte begre med popkorn, forteller litt om at både 
store og små elsker popkorn.

Det blir nok eventyr også i 2018!

Tekst og foto: Morten Eriksson

VELLYKKET EVENTYRKVELD PÅ                            
BLÅFJELLHYTTA

Trollet Terje Småhaug leser eventyr

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

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

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

Sett beløpet inn på kontonr. 5136.05.38382 og legg inn navn 
o g a d r e s s e , g j e r n e o g s å e - p o s t a d r e s s e , u n d e r 
`Betalingsinformasjon`. Når det er gjort får vi registrert deg 
som medlem i idrettslaget. 

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

Heggedalsposten12
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Daglig leder:   Svein Roar Aandal
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 934 47 017 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

Karl Edvard (Kalle) ble født i Tønsberg 28. juli 1938.  Da 
Kalle var 16 år flyttet familien til Asker. Kalle gikk på Oslo 
Handelsgymnas og ble bedriftsøkonom på BI. I 1958 var 
Kalle i FN-styrkene i Gaza.  28. juli 1962 giftet Kalle seg med 
sin Karin Sammen fikk de barna Ingunn, Øystein og Britt 
Guro og etter hvert fikk de 7 barnebarn. 

Hytta Knausen i Viksfjord er familiens sommerparadis, og der 
var Kalle og familien flere uker hver sommer. Her lærte Kalle 
både barn og barnebarn å fiske og å plukke bær. 

Kalle hadde en rekke roller i  Heggedal Idrettslag, bl.a. som 
fotballtrener og revisor. Kalle var formann fra 1981 – 1983 og 
ble æresmedlem i 1997. Kalle var også engasjert i kor og er 
æresmedlem i både Heggedal Barnekor og Heggedal 
Ungdomskor. 

Kalle Gulliksen gikk bort 9. september 2017, 79 år gammel. 

Familiemannen, sportselskeren, dikteren og danseren med den 
gode latteren og det store hjertet, vil bli savnet av mange.

Vi i Styret i HIL lyser fred over Kalle Gulliksens Minne. 

Karl Edvard Gulliksen – Minneord

Friidrett med god innsats på 
idrettsdagen!
         
Idrettsdagen ble avholdt i flott vær og med mange engasjerte barn. 

På denne dagen var friidrett i full fart med sine stasjoner, slik at det var 
mulig for alle å få prøve seg i forskjellige øvelser. I år var det 2004 
kullet som var med og hjalp på de forskjellige stasjonene. På 60m var 
oppgaven tidtaking og på lengde og kule var det måling, mens på 
500m var det mer av trening da de også var med å løpe runden for å 
vise deltakerne hvor banen var. Det var lett å se at alle hadde det gøy 
og slo sine egne og hverandres rekorder.

Alle fra 2004 kullet var fornøyde med en dag med hard jobbing og 
stort initiativ , og så klart med en premie for god innsats i etterkant, og 
det var en sosial kveld på Altitude Trampoline park.

           
       Tekst:Julia Eveline Refvik
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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

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

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

Vi trenger av og til ekstra bemanning når det 
er stor aktivitet ved Nasjonalt utdannings-
senter for samfunnssikkerhet og beredskap 
(NUSB) i Heggedal - Underlandsveien 9.
Søker derfor en tilkallingsvikar til renholds-
oppgaver og klargjøring av våre hotellrom i 
forbindelse med gjennomføring av kurs.

Det kan også være aktuelt å arbeide i 
kjøkken/kantine. Ta kontakt med vår hus-
økonom Roy Andresen på telefon 66989613 
eller e-post; roy.andresen@dsb.no.

Vi trenger bud!

Heggedalsposten har 35 frivillige bud.
Vi trenger � ere som kan være med 

å levere bladet i nærmiljøet.
Mange tar utleveringen som en trimtur. 

Man kan også være � ere om en rute. 

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med budsjef 
Stein Dyre Berge: sdb@crust.no.

Vi trenger bud!Vi trenger bud!Vi trenger bud!Vi trenger bud!Vi trenger bud!

Alle bud har fått Heggedals-
posten-refleks i julegave. 
Takk for innsatsen!

Heggedalsposten 15
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HEGGEDAL MENIGHET

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

Julen i Heggedal kirke
Julegrantenning 3. desember

• Juleverksted for store og små kl. 13-15
• Julegrantenningsgudstjeneste kl. 15.  

Heggetroll deltar.
• Kirkekafé kl. 16-17

Julesangkveld 17. desember kl. 19.30
Julaften kl. 13.00. Heggetroll deltar.
Julaften kl. 14.30. Team Heggedal deltar.
Julaften kl. 16.00.
1. juledag kl. 13.00

 
Har du et barn som er glad i musikk og sang? 

Heggedal menighet ønsker velkommen til alle barn mellom 5-10 år til koret 
 

I Heggetroll så koser vi oss sosialt med musikk og lek på alle øvelser.  

Øvelsene er fast alle tirsdager kl.17:00 – 18:00  

Vi har opptredener ca. 4 ganger i halvåret både på gudstjenester og andre 
arrangement. Det er et sted for å utvikle seg musikalsk i et trygt og moro 

felleskap, hvor gleden av musikken og sangen står i sentrum.  

Vi i Heggedal er stolte av Heggetrollene våre og vi håper at enda flere vil bli 
med.  

SÅ MELD DEG PÅ DA VEL!! 

Du finner oss på vår nye facebook side:  

Ved påmelding eller spørsmål ta kontakt 

Fredrik Rafael Flikka - Ungdomsarbeider 

Mail: ff637@kirken.no / Tlf: 66907188 

Marianne Solheim - Menighetspedagog 

Mail: ms885@kirken.no / Tlf: 66907187 

https://kirken.no/heggedal  

Medarbeiderfest 21. januar
Søndag 21. januar kl. 18-21 inviteres alle frivillige 

medarbeidere til Medarbeiderfest på Heggetun.
Hold av datoen. Nærmere informasjon om festen kom-

mer!

Team Heggedal

Team Heggedal er menighetens ungdomsgruppe. Vi møtes 
hver tirsdag hele året. Fra januar får vi nye tider. Da vil 
tirsdagssamlingene våre begynne kl. 18.30 og være ferdig 
kl. 21. Det er veldig mye spennende som skjer fremover 
med Team Heggedal:
• Pysj-cup 17. november. Oppmøte på Heggetun kl. 18.00
• Synge en julesang på julaftengudstjenesten i Heggedal 

kirke kl. 14.30
• Kick-off helg på Bodaborg helgen 5.-7. januar
• Første Team Heggedal samling i 2018 9. januar kl. 

18.30-21
• Oppstart konfirmantundervisning 16. januar kl. 

18.30-21
• Presentasjonsgudstjeneste for nye konfirmanter 21. 

januar kl. 11
• Utenlandstur for Team Heggedal i vinterferien uke 8
• Lederweekend på Nordmarkskapellet 16.-18. mars. 

Helgen er obligatorisk for MILK’ere.
Vi gleder oss til å ta imot 46 nye konfirmanter og gleder 
oss til alt det spennende som skal skje frem til jul og ikke 
minst etter jul! Team Heggedal har sin egen hjemmeside, 
www.teamheggedal.no og sin egen facebookside.

JULESANGKVELD
Den 17. desember ønsker  

Heggedal menighet velkommen til 
julesangkveld i Heggedal kirke 

kl. 19:30 – 21.00. 

I en stressende juletid, ønsker 
Heggedal menighet å sette fokus på 
det julen virkelig handler om, nem-
lig det lille Jesus-barnet. Dette er 

en kveldsgudstjeneste med musikk 
og sang og med tekster tilknyttet 
det store mysteriet som skjedde 

julenatt.
 

Dette blir en gudstjeneste uten-
om det vanlige. Med gode solister 

og fullt band vil dette bli en 
opplevelse for sansene.  

Kirkekaffe.

Velkommen!

Heggedalsposten16
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HEGGEDAL MENIGHET

Nytt orgel 2019
366 204 kr!Det er så langt 

samlet inn

600400300200100 55045035025015050 500
Oppdatert: 16.11.2017

Konto for orgelgaver:
1503 57 31498

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

Seniorarbeid
• Nyttårsfest 4. januar på Heggedal Hovedgård kl. 

18.00 
• Kirkefrokost 5. februar, 12. mars, 9. april, 7. mai og 

28. mai.

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 
søndagsskole: 19. november, 17. desember (ingen 
gudstjeneste kl. 11.00 denne dagen, men søndags-
skole). Datoer for våren er ennå ikke satt. Følg med 
på menighetens hjemmeside

• Familiesamling kl. 17 – et tverrkirkelig samarbeid 
med samlinger på Heggetun og i Pinsekirken. Sang, 
andakt og måltidsfelleskap. Datoer for Familiesam-
lingene: 26. november (Pinsekirken). Datoer for 
våren er ennå ikke satt. Følg med på menighetens 
hjemmeside

• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, tirsdager kl 
17.00-18.00. Siste øvelse før jul er 19. desember. 
Første øvelse etter jul er 9. januar.

• Etter skoletid! For 5.-7. trinn utvalgte torsdager kl. 
14.30-16.30: 16. november, 30. november og 14. 
desember

• Hellig tre kongers fest – menighetens juletrefest – 14. 
januar kl. 15 på Gjellum grendehus

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

Ungdom og kon fi rmanter
• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 19-21.30
• MILK-kurs for konfi rmant 2017: 14. november
• Pysj-cup 17. november
• Juleavslutning 19. desember kl. 19-21.30
• Kick-off tur til Bodaborg 5.-7. januar
• Første samling i 2018 9. januar NB! Kl. 18.30-21
• Oppstart konfi rmantundervisning 16. januar kl. 

18.30-21
Kontaktperson ungdom: Fredrik Rafael Flikka, 
epost: ff637@kirken.no, 66907188

Gudstjenester 
• 3.12 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Magnus Kjellin
• 10.12 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Astrid Sætrang 

Morvik
• 17.12 kl. 19.30 Julesangkveld
• Julaften kl 13.00 Gudstjeneste v/Magnus Kjellin 
• Julaften kl 14.30 Gudstjeneste v/Magnus Kjellin
• Julaften kl 16.00 Gudstjeneste v/Magnus Kjellin
• 25.12 kl. 13.00 Høytidsgudstjeneste v/Magnus 

Kjellin
• 14.01 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Magnus Kjellin
• 14.01 kl 15.00 Hellig tre kongersfest på Gjellum 

grendehus
• 21.01 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Magnus Kjellin
• 29.01 kl. 19.00 Kveldsmesse v/vikar

Hellig tre kongers fest
Heggedal menighets juletrefest

Søndag 14. januar kl. 15.00 på Gjellum 
grendehus går menighetens juletrefest av 
stabelen.
Dette er et arrangement for hele familien. 
Barn som er født i 2015 er spesielt invitert. 
(Det vil bli sendt ut egen invitasjon i posten til disse).
Heggetroll er med og synger. Det vil bli servert mat og kake/kaffe. Loddsalg 
med fi ne premier. Musikk, lek og juletregang. Andakt og besøk av De hellige 
tre konger som kommer med poser til barna.
Inngangspenger: kr. 30,- pr. person, maks kr. 100,- pr. familie.

Gudstro og humor
Torsdag 4. januar kl. 18 inviterer Heggedal menighets 
seniorarbeid til Nyttårsfest på Heggedal Hovedgård. I 
år kommer David Gjerp med Gudstro og humor. David 
Gjerp har blant annet vært domprost i Tønsberg og gikk 
av med pensjon i 2016 etter 16 år i tjeneste som domprost.
I tillegg til dette blir det mat, kake, åresalg, sang og spill 
før kvelden avsluttes med gang rundt juletreet. Det blir 
sendt ut invitasjon, men meld gjerne fra til menighetskontoret (heggedal.
menighet.asker@kirken.no, 66907180) om du har lyst til å komme. Trenger 
du skyss, så gi også beskjed om det.

Heggedalsposten 17
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Eid Skiarena
Vi er heldige som bor så nær Eid Ski-
arena på Gullhella.  Der produseres 
det snø straks kulden kommer. Nå er 
runden på hele 3 km. med skileikom-
råde i midten.  I vinter blir det satt opp 
lys rundt hele løypa også.  Området 
har jeg beskrevet i Nr. 2/2014 og Nr. 
1/2017.
Når Kong Vinter har tryllet frem nok 
snø kan vi glede oss til en tur langs 
Solskinnsløypa fra Eid til Sydskogen.

Snø og ski
Kong Vinter nærmer seg og mange av oss ser frem til fi ne skiturer i skog og mark, og drøm-
mer om rikelig med snø, blått føre og fl otte preparerte løyper.  Jeg har beskrevet fl ere fi ne 
turmuligheter i tidligere nummer av Heggedalsposten.  Har du ikke tatt vare på bladene kan 
du hente beskrivelsene på nettet.  Gå inn på www.iheggedal.no og trykk på Heggedalsposten.  
Da fremkommer alle årgangene.  Ved å trykke på årstallet du ønsker, kommer du inn på det 
bladet du ønsker å se på.

Vestmarka
På Solli i Asker pleier det allerede ved juletider å være 
fi ne preparerte spor, selv med lite snø.  Da er turen over 
Myggheim, ned til Sandungen og opp til Solli Gård, en fi n 
runde, se beskrivelsen nr. 1/2015. Men er det rikelig med 
snø, blir det kjørt løyper helt til Sollihøgda. 

Heggedalsposten18
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Kjekstadmarka 
Marka vår, Kjekstadmarka, krever 
litt mere snø, men her kan du få noen 
kjempefi ne turer.  ROS-hytta er et fi nt 
mål for mange.  Der er det gjerne fyr 
på peisen og du kan få kjøpt både nys-
tekte vafl er og pølser og noe varmt 
å drikke.  Se beskrivelsen nr. 2/2013  
fra Dikemark Sykehus.  Men her er 
det mange turmuligheter, for det er 
«en blekksprut» av startområder, med 
ROS-hytta sentralt plassert som et 
fi nt mellomstopp eller turmål for de 
fl este turene i Kjekstadmarka.  Ønsker 
du langtur kan du ta toget til Spikke-
stad og gå gjennom Kjekstadmarka 
til Dikemark og videre lysløypa over 
Vardåsen til Gullhella, og toget der-
fra til Heggedal.  Det er ellers fl ott å 
starte både fra Golfbanen i Røyken og 
fra Kleiverfeltet.  Men du kan også ta 
på deg skiene i Gml. Heggedalsvei, se 
Nr. 2/2015, der det går preparerte spor 
over jordene til Dikemark eller velge 
opp til Breimåsan og videre innover i 
Kjekstadmarka.

Skiforeningen 
gjør en fantastisk jobb.  De tryller 
frem fl otte skiløyper på kryss og tvers, 
til skogs og over jordene, i nærmiljøet 
vårt. Går du inn på skiforeningen.no 
kan du søke på den turen du ønsker å 
gå.  Da kan du til og med se om stre-
kningen er preparert og evt. når den 
sist ble kjørt.  Et fl ott hjelpemiddel når 
du skal velge din tur.                          
God Tur!

Lysløyper
Men det er jo ikke bestandig lett å få 
gått skiturer på dagtid. Da er jo Eid 
Skiarena et godt valg, og på andre 
siden av Gullhella St. går lysløypa 
rundt Vardåsen til Dikemark.  Den er 
på ca. 5 km.  Ellers er det fi n lysløype 
på Solvang, en runde på ca. 5 km., og 
7,5 km. lysløype på Solli.  Lysløy-
pa i Bødalen er på ca. 3 km. og den 
beskrev jeg i Nr.  2/2017.

Heggedal

GullhellaDikemark

 Røyken
 Spikkestad

  Heggsjø

Fuglemyr  Skjellestad

Bertelsmyr  
ROShytta Blåfjellhytta

Trongberga

Golfbanen

Småvanna

Verkensmåsan

Lars Vethe med datteren Anna (2014)
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LIONS CLUB HEGGEDAL

Julemarked 10. desember!Julemarked 10. desember!Julemarked 10. desember!

Heggedal Hovedgård kl.11:00 – 17:00

Heggedal Lions er også i år invitert til julemarked på Heggedal Hovedgård. 
Tradisjonen tro kommer julenissen. Det blir salg av fuglenek, kaffe og god mat.
Vi fyrer opp bålpanne og vil skape de gode juletradisjonene.

Alle Heggedøler er hjertelig velkommen til en fi n søndag!

En gjeng fra LC Heggedal har i uke 
38 vasket og malt låven på Heggedal 
Hovedgård.
I skrivende stund gjenstår det mindre 
arbeid inkl. vinduer, før låven igjen 
fremstår som seg hør og bør på vakre 
Heggedal Hovedgård.
Her ser vi to av dugnadsgjengen, Per 
Konradsen i stigen og Ivar Hov på 
bakken.

Snart er låven god som ny!

Heggedalsposten20
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Heggedal Apotek
Heggedalsveien 304, 1389  Heggedal
Tlf 66 69 63 69, fax 66 69 63 70
E-post: heggedal@dittapotek.no
Åpningstider: man-fre 9-17, lør 10-15

Tilbudene gjelder i perioden 27.11.16-01.01.17, eller så langt beholdningen rekker. 

Julegavetips fra
 Heggedal apotek!

Gavepakker fra Ditt Apotek

3 2FOR

Vi spanderer den rimeligste!

Plukk og miks

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

Tilbudene gjelder i perioden 27.11.16-01.01.17, eller så langt beholdningen rekker. 

Julegavetips fra
 Heggedal apotek!

Gavepakker fra Ditt Apotek

3 2FOR

Vi spanderer den rimeligste!

Plukk og miks
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Årets årbok inneholder to artikler fra Askerbørskogen, begge skrevet av 
Knut Ivar Edvardsen: ”Gamle boplasser på Askerbørskogen” og ”Histo-
rien om Nyfjeld (Nyfjell)”. Nyfjell er småbruket Knut Ivar og kona Anne 
Sofi e kjøpte i 1975, og pusset opp. Det eldste huset på Eriksrud gård ble 
fl yttet til Nyfjeld, og restaureringen ble belønnet med Asker kommunes 
byggeskikkpris i 1997. 
Terje Karlsen skildrer en dramatisk togavsporing ved Gjellumvannet 3. 
januar 1926. Lokomotivet og en av vognene sporet av, og lokomotivet 
kjørte ned en skråning og ble liggende delvis ut på isen. Norsk Jernbane-
museum har lånt ut unike bilder fra ulykken. 

Gravalids butikker i Heggedal blir ett av temaene i neste årbok. Men denne 
gangen er det Torbjørg Aas Gravalids (”fru Gravalids”) ukjente - eller lite kjente - karri-

ere som felespiller som er beskrevet. På hverdagene sto hun i delikates-
sedisken i butikken, men i helgene var hun felespiller. Og hun var en av 
Norges aller beste i perioder. 
Det har vært fl ere musikkorps i bygda, og Stig Solheim har skrevet om 
oppstarten av Heggedal Gran Reserva. ”Foreldrekorpset” med knik-
kers og ryggsekk var aktive fra 1993 til 2007.
Ivar Schaulund er av steinhoggerslekt, og har skrevet artikkelen 
”Steinbrudd og steinhogging på Askerbørskogen - et tilbakeblikk”. 
Det er mange synlige minner fra steinhoggervirksomheten på Asker-

børskogen og i Kjekstadmarka. 
Det er alltid spennende med utenlandsk slekt, men det er ikke alltid de gode historiene er 
helt sanne. Terje Martinsen har skrevet om ”Russeren som endte som husmann i Heggedals-
området”.
“MIMS” ungdomsklubb i Heggedal var et populært tilbud til ungdommen i perioden ca. 1968 
til 1978. Presten Thor Wagle var primus motor for dette ”lavterskeltilbudet”. Dag Henning 
Sæther har skrevet om klubben og ”bibelgruppa”, en karismatisk gruppe som oppsto hadde 
sitt utspring fra MIMS-miljøet i 1972.
Inger Lyster har fortalt, og Marit Fugleberg Flåto har skrevet ned historier fra Asker Spare-
banks fi lialer i søndre del av Asker. Sparebankens siste tilholdssted var Gjellum senter (som 
Sparebank Nor), til fi lialen ble stengt i 1985.

Litt overraskende for de fl este: IKEAS første lager i Norge var i Heggedal 
- på fabrikken. Terje Karlsen har skrevet om Lars Sand, som transporterte 
møblene fra jernbanevogner på Heggedal stasjon til lageret på fabrikken, og 
etterhvert på gårder i Heggedal - og rundt i Asker.

Ellers innholder årboka en oppdatering om arbeidet med Kistefos-
sen kraftverk og damvokterboligen, og historielagets årsberetning og 
regnskap for 2016. 
Innimellom artiklene har vi lagt inn en del lokalhistoriske bilder, og 
de fl este av dem er ikke publisert tidligere.

fl yttet til Nyfjeld, og restaureringen ble belønnet med Asker kommunes 

Inger Lyster har fortalt, og Marit Fugleberg Flåto har skrevet ned historier fra Asker Spare-
banks fi lialer i søndre del av Asker. Sparebankens siste tilholdssted var Gjellum senter (som 

sedisken i butikken, men i helgene var hun felespiller. Og hun var en av 
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Litt overraskende for de fl este: IKEAS første lager i Norge var i Heggedal 
- på fabrikken. Terje Karlsen har skrevet om Lars Sand, som transporterte 

ÅRETS LOKALHISTORISKE JULEPRESANG!
Tændstikka 2017 kr. 150,-
Årgangene 2010-2016 kr. 50,- pr. stk

Selges på Innbyggertorget (biblioteket), og ved henvendelse til historielaget

Første post på programmet i 2018 er fortellerverksted mandag 29. januar kl. 19.00(NB!).
Tema er ”Gamle bilder fra Heggedal og omegn”. Vi viser bilder, og ber om hjelp til 
å fortelle om personer og steder. Ta med bilder, så skal vi skanne dem på stedet - og vise 
dem fram.
Programmet for våren 2018 kommer i januar-nummeret av Heggedalsposten.
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Tekst: Alf-Egil Lahn

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

Jack Sparrow fant skatten i flerbrukshallen.

Slagverk spiller en viktig rolle for en stem-
ningsfull konsert.  

Nå har vi benyttet våre nye loka-
ler i flerbrukshallen i snart ett år.
Nye lokaler gjorde det mulig for 
oss å flytte aspirantøvelsene fra 
Blakstad skole til flerbrukshallen, 
slik at hele korpset nå er samlet 
på ett sted. I tillegg har hallen 
«huset» både et loppemarked og 
en showkonsert nå i høst. 

Askerhallen (idrettsdelen) vil ikke 
lenger kunne benyttes til loppemar-
keder grunnet nytt gulv. Det spøkte 
derfor lenge for høstens loppemar-
ked, men heldigvis lot kommunen 
oss få benytte nye flerbrukshallen, 
men kun i år. Selv om tiden til 
planlegging ble kort, og markedet 
noe amputert, var vi godt fornøyd 
med at vi igjen kunne gjennomføre 
et loppemarked i bygda vår. Dette 
var populært også blant våre lokale 
kunder. Vi tror og håper at høstlop-
pemarkedene fremover fortsatt kan 
gjennomføres i Heggedal, trolig 

idrettshallen ved ungdomsskolen. 
Vårmarkedene fortsetter i Askerhal-
len (ishallen). 

Høsten er konserttid, og i år arran-
gerte vi en flott showkonsert. 
Arrangementet ble gjennomført i 
flerbrukshallen, som i anledningen 
var transformert fra gymsal til kul-
turarena. Tema var filmmusikk, og 
vi fikk møte både E.T., Darth Vader 
og hans Stormtroopers, Gandalv, og 
Emil var innom med litt hyss.
Showkonsertformen er populær 
blant musikantene. Da bidrar de til 
forestillingen som helhet fra kon-
sept, skuespill, kostymer, lyd og lys, 
til spennende og variert musikk. 

Nå øves det til julekonserten og 
julegrantenning 1. søndag i advent, 
der vi sprer julemusikk på både 
Gullhella og i Heggedal.
 

SHOWKONSERT
PÅ HJEMMEBANE
hbs.skolemusikk.no

Loppelageret i 
Kloppedalen er åpent  
kl. 18-21 hver torsdag
(siste åpningsdag før jul 21. des.

åpent fra 4. jan 2018)
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Denne høsten har to lokale ild-
sjeler fått oppmerksomhet for sin 
innsats. Begge sitter i redaksjo-
nen for Heggedalsposten.

17. oktober ble Terje Martinsen 
invitert til visitt på Slottet. Arrange-
mentet som kalles ”Afternoon Tea” 
har utviklet seg til å bli en tradisjon 
ved Det kongelige slott. Hensikten er 
å hedre frivillige og den innsatsen de 
gjør. Gjestene kom fra hele landet og 
har engasjement på mange ulike om-
råder i samfunnet. Terje Martinsen 
er opptatt av historisk kunnskaps-
formidling og har lenge vært aktiv i 
Heggedal og omegn historielag. Han 
var med på oppstarten av Heggedals-
posten i 2007 og har siden den gang 
hatt historiske artikler i de fl este ut-
gavene.

18. oktober ble Ole-Herman Bjor 
tildelt Kongens fortjenstmedalje. 
Han får utmerkelsen for sitt store ar-
beid innen nasjonal og internasjonal 
standardisering. 
Bjor ble ansatt i bedriften Norsonic 
rett fra cand.real. studiet ved UiO 
tidlig på 1970-tallet, og har siden 
vært ansatt i bedriften som den gang 
holdt til i Heggedal Fabrikker. I sitt 
72. år er han fortsatt meget aktiv i 
bedriften som seniorkonsulent innen 
forskning og utvikling. Ole-Herman 
har i mange år arbeidet med interna-
sjonal standardisering innen sitt fag-
felt (ISO og IEC), delvis også som 
komitéleder. 
 Familien Bjor fl yttet til Heggedal 
i 1973 og har bodd i Heggedal siden. 
De bodde først i Disponentboligen, 
som tilhørte Heggedal fabrikker, før 
de fl yttet inn i det nye boligområdet 
Heggedalsmarka da dette stod fer-
dig 1979. Siden 1989 har de bodd i 
Gjellum terrasse. I lang tid har Ole-
Herman vært aktiv i lokalmiljøet i 
Heggedal, deriblant gjennom enga-
sjement i Østenstad/Heggedal me-
nigheter og Nærmiljøsentralen. Han 
var også en av initiativtagerne til 
Heggedalsposten da den ble startet 
for ti år siden.

Ole-Herman Bjor og Terje Martinsen er begge hedret for sin innstas.  
Foto: Anders Lie Hagen

Lokale ildsjeler hedret

Terje Martinsen hilser på Hans Majestet Kongen.      
Foto: NTB scanpix

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland (til høyre) gjennomgår innholdet i 
diplomet tilhørende Kongens fortjenestmedalje for Ole-Herman Bjor.
Foto: Privat

Tekst: Anders Lie Hagen
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Innbyggertorgets program desember 2017 
Frokostbuffet og frokostklubb på fredager
På fredager serverer vi frokostbuffet  
kl. 9.00 - 11.30.   
Prisen er 50,- pr. pers.

Hver fredag er det frokostklubb, 
ledet av Tom Brunsell - kl. 10.00.

BABYMANDAG 
førstehjelp for de minste 
Hva gjør du hvis babyen din setter noe i 
halsen? Eller hva om du velter kaffekop-
pen mens du ammer? Thor-Raymond 
Oldenes, paramedic med lang fartstid innen ambu-
lansetjenesten, tar opp temaet førstehjelp for de aller 
minste. Gratis
Mandag 11. des. kl. 12.00.

Juleverksted 
på Heggedal innbyggertorg
(3. etasje, over biblioteket)

lørdag 9. desember 12.00-16.00 
Vi samles for å lage julegaver og julepynt. 
Ta med deg en voksen til årets juleverksted, og lag noe fint til jul.

Snekkerverksted - papir - tekstil - tegning
Vi har et godt utvalg av materialer
GRATIS

“Julehefter under krigen” v/Tom B. Jensen 
Under krigen 1940-1945 utkom en rik fl ora 
av julehefter i Norge. Til tross for papir-
rasjonering, sensur og manglende tryk-
kefrihet, var alle juleheftene var på plass 
julen 1940, og fortsatte med å komme ut 
til krigens slutt: Alle kvinners jul, Barnas 
julehefte, Glade Jul, Jul i bygda, Juleneket 
og alle de andre. 
Tom B. Jensen er fotograf og 
boksamler. Han har i mange år 
interessert seg for, og samlet på, 
skrifter om andre verdenskrig i 
Norge. I 2016 utga han boka “Jule-
hefter i krig og fred”.
Arr.: Heggedal og omegn Historielag
Lørdag 9. des. kl. 12-16.  Gratis.
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Program januar - februar 2018 

Ukeprogram ulike uker Ukeprogram like uker 

Posten er åpen 08.00 – 10.00 og 15.00-18.00 Mandag til fredag
Biblioteket er åpent selvbetjent 08.00 – 18.00, og bemannet 12.00 -18.00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag.

Kafeen er åpen 09.00-18.00 mandag, tirsdag, torsdag og fredag (kan bli endringer på nyåret)
Kjøkkenet stenger kl 15.00. Henvend dere i biblioteket ved kafebesøk etter dette.

Følg oss på Facebook: Heggedal Innbyggertorg                            Se www.iheggedal.no for mer info

11-12

12-14
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

BÆREKRAFTIG UKE
12.-15. februar

Mandag 12 februar kl 13.00:
Ombrukskonsert med 
Haldor Røyne jr. Haldor Røyne 
jr er barnebarn av Haldor Røyne 
som var en viktig felespiller og 
folkemusikkpersonlighet i Val-
dres. Han bodde også en lengre 
periode i Asker. Barnebarnet 
Haldor Røyne jr har gjenbrukt 
felemusikken og gjort den om til 
akustisk gitar. 

Tirsdag 13 Februar kl 17.00-19.30:
Sosial ombrukskveld!
Byttebod: Her kan du få byttet ting du ikke trenger 
mot ting du trenger.
Kom med det du vil bytte bort fra torsdag 8 februar 
tom tirsdag 13 februar kl 15.00). Eksempler på det 
som kan byttes bort er klær, vinterutstyr, barneleker 
etc. 
Reparasjonsboder: Ta med ødelagte leker, briller, 
eller andre mekaniske gjenstander og få hjelp til å 
fi kse det sammen med våre frivillige fi ksere. 
Kom også gjerne med klær som du trenger hjelp til å 
reparere, sy opp eller liknende og få veiledning til å 
reparere/gjøre om på dette.
Strikking. Har du en strikkeoppskrift du ikke skjøn-
ner? Kom og få veiledning videre i prosessen av 
våre proffe strikkeoppskriftstolkere. 
Tøybleier. Nysgjerrig på tøybleier? Våre proffe 
tøybleieeksperter svarer deg og viser deg de ulike 
løsningene.
Redesign: Lag kreative nye gjenstander av resirku-
lert materiale
Renovasjonsavdelingen i Asker kommune forteller 
om matsvinn, kildesortering, gjenvinning og gjen-
bruk. Kafeen er åpen for servering.

Onsdag 14 februar kl 19.00:
«Fra nødvendighet til kjekt å ha»
v/Heggedal og omegn historielag. Program kommer.

Torsdag 15 februar kl 16.00-18.00:
Middag laget av donasjonsmat
Kl 18.00.: Miljø-prosjektet ”Bærekraftige Liv i Hegge-
dal og Asker” inviterer til tre foredrag med diskusjon:
- Et huskonsept i Etiopia, grunnlagt på stedlige 
byggevarer og teknikker.
- Er fremtiden el-bil – for oss alle?  v/en erfaren 
elbil-kjører.
- Hvor lett er det å elektrifi sere store anleggs-
maskiner?

Se oppslag på innbyggertorget, 
facebooksiden Heggedal Innbyggertorg 

og iheggedal.no

Hele programmet fi nnes i kalenderen 
på www.iheggedal.no

QUIZ for voksne 
på Innbyggertorget! 
Quizmastere er Svein Gundersen og Arne Skjellestad.
18 års aldersgrense, da vi har skjenkebevilling disse 
kveldene.
Øl, vin og enkel matservering.
Torsdag 25. jan. og 22. feb. kl. 19-21.

Bok og bollebaking på Innbyggertorget
Alle liker boller! Nå kan du få bake dem selv! Innbyg-
gertorget inviterer til bollebaking i vinterferien. Lag din 
egen fantasibolle. Få også med 
deg høytlesing fra en barnebok. 
Passer for barn fra 6-10 år.
Påmelding til Innbyggertorget 
innen fredag 16. februar.
Begrenset antall plasser. 
Gratis

Mandag 19. feb. kl. 12-14.

Edderkoppene kommer! 
Denne kvelden vil det igjen kravle og krype på Innbyg-
gertorget. Oslo reptilpark kommer 
tilbake! Her blir vi kjent med 
edderkopper, skorpioner, pinnedyr 
og annet kryp.
Kanskje du kan få holde en ekte 
tarantella, hvis du tør? 
Gratis.  Passer fra 4 år
Tirsdag 23. jan. kl. 18.00-19.00

Bygg LEGO!
Ikke alle drar bort i vinterferien. Derfor 
har vi et tilbud til deg som er kreativ 
og som gjerne vil gjøre noe hyggelig 
sammen med andre. 
Kom til oss og lag noe kreativt i Lego. 
Vi har klossene du har idéene!
Gratis
Passer for alle fra 4 år
Tir 9. jan. 18-20
Tir 20. og ons 21. feb (vinterferien) kl. 12-14
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Hjelp oss å være snille julenisser! 
Postpunktet på innbyggertorget er ellers åpent alle hverdager fra 08.00 til 10.00 og fra 15.00 til 18.00.

PerS (tidligere postansatt)

Juleposten
Posten - det er oss det. 
Med kaffe og pepperkaker. 
I alle fall i juletiden.
På Innbyggertorget. 
Og vi holder åpent når du har anledning.

Til deg fra oss:
I anledning julen 2017 utvider vi igjen åpningstidene i 5 (+1=6) da-
ger, fra 18.00 til 20.00, slik at i disse dagene blir postpunktet åpent 
fra 15.00 til 20.00. Torsdagene 7., 14. og 21. desember samt onsda-
gene 13. og 20. desember er postpunktet langåpent. I tillegg (+1)... 
holder vi åpent lille julaften! Fra klokken 09.00-12.00 - har vi mo-
tivert våre dyktige postmedarbeidere til å utsette familienes feiring 
- litt. Alle dagene serverer vi kaffe og pepperkaker mens du venter 
– eller kanskje du bare stikker innom for en kaffe. 

Til oss fra deg:
Så snart du har anledning kommer du inn-
om i åpningstiden og henter julepakkene 
dine. Da kan det også bli plass til barnas 
eller naboens pakker på Posten. 
(Dersom du har bestilt nye vinterdekk til 
traktoren eller et dusjkabinett XXL vil vi 
gjerne at du kommer så fort du kan.)

Frokostklubben på Innbyggertorget er 
født; og så langt ser det ut til at vi har 
vært foreldre til  et ”velskapt barn”.

Den grunnleggende deen er at de som 
setter pris på og ikke minst har glede 
- og utbytte av -  å treffe andre for å 
snakke sammen og hente kunnskap, 
ideer og trivsel gjennom den gode 
samtalen skal gjøre akkurat det. Og 
muligheten er der. Vi lover.

Vi setter oss sammen og utveksler 
synspunkter, tanker og erfaringer. 
Noen av oss kombinerer dette med å 
spise frokost, andre har allerede gjort 
dette hjemme. (Den gode frokosten 
på Innbyggertorget serveres fra 0900, 
samtalen starter ca. klokken 10.00)

Noen ganger henter vi inn eksterne 
innledere som kan ta oss inn et sær-
skilt tema, mens hovedtyngden av 
samtalene skal vi selv stå for. Tor 
Arne Midtbø har besøkt oss, ordfører 
Conradi kommer - og kanskje kom-
mer fylkets vei ”minister”. Følge med 
på www.iheggedal.no og på facebook.

Vi har som mål å holde en rolig samta-
leform og ikke gi oss inn i konfronta-
sjoner og polemiske debatter. Men det 
er allikevel rimelig høyt under taket 
på Innbyggertorget.

Frokostklubben er ment å skulle være 
et supplement til de eksisterende til-
budene på Innbyggertorget. Tanken er 
å gi anledning til å bli kjent med nye 

mennesker og til å føle gleden og sti-
mulansen  over å sitte i samtale med 
andre rundt ett eller fl ere tema som 
interesserer oss.

Vi har begynt med “ de nære ting”, 
lokale forhold og saker som berø-
rer Heggedal direkte. Ambisjonen 
er å kunne gå videre og  introdusere 
dagsaktuelle spørsmål og tema hvor 
perspektivet løftes litt utover nærom-
rådet vår. Håpet i den sammenheng 
er å kunne etablere en ukentlig time 
på Innbyggertorget hvor vi, i tillegg 
til om vårt kjære og nære Heggedal, 
snakker sammen om problemstillin-
ger og hendelser vi hører og leser om 
i media og som vi kanskje har en me-
ning om. Hva mener andre rundt bor-
det om dette ?

Da er det opp til hver av oss som har 
tid, lyst og anledning til å oppleve gle-
den som ligger i en god og nyttig prat 
med andre å komme og delta. Noen 
av oss som allerede er blitt mer eller 
mindre faste gjester synes det. Nesten 
hver fredag.

Tekst: Tom Brunsell/PerS
Foto: Per Sletaune

FROKOSTKLUBBEN

Heggedalsposten28

25-29 Innbyggertorget og nærmiljøsentralen-II.indd   28 22.11.2017   08:19:33



HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Hjelp oss å være snille julenisser! 
Postpunktet på innbyggertorget er ellers åpent alle hverdager fra 08.00 til 10.00 og fra 15.00 til 18.00.

PerS (tidligere postansatt) 

Innbyggertorget åpnet dørene 24. Mars 2015. Altså for om-
trent to og et halvt år siden. Mye tenkning og planlegging 
hadde gått forut for samboerskap for seniorer, bibliotek og 
nærmiljøsentral. Og ikke minst besøkende. Hvordan skulle 
dette gå? I tillegg ble møblene skiftet ut, vegger revet og 
nye rom bygget i andre etasje. Oppsummert så har vel den 

første perioden med prøvedrift (og det er fortsatt det) gått 
akkurat som noen av oss optimister trodde på. Det har gått 
veldig bra. Og det blir bare bedre - og antallet besøkende 
blir flere for hver måned som går. Ikke alle arrangemen-
tene våre er like godt besøkt, men mange er - også helt nye 
initiativ blir forsøkt - og godt besøkt.

Oktober i år var måneden da innbyggertorget ble totalt og 
fullstendig innegravd mellom entreprenører, utbygging og 
røromlegging. Postens kunder, bibliotekets kunder, kafe-
ens kunder og andre brukere av huset måtte finne seg i dår-
lige eller tildels fraværende  parkeringsmuligheter, vanske-
lig fremkommelighet og en god del støy. 

Det har ikke vært lett å være innbygger på innbyggertor-
get denne måneden, men på tross av dette kan vi de blide 
damene meddele at kafeen hadde omsetningsrekord i okto-
ber. Det er godt å vite at mange av dere støtter oss gjennom 
vanskelige tider, og vi vil takke alle innbyggerne våre som 
bruker oss, støtter oss, er frivillige hos oss og som fremti-
dig ønsker å delta i videreutviklingen av innbyggertorget! 
Vi klarer oss ikke uten dere! 

Hurra for innbyggerne i Heggedal!
Tekst: Marte og Per,  foto: PerS 
T.v.: De blide damene - Hanne og Marte

Omsetningsrekord på innbyggertorget i oktober!

Det blir bra - etterpå. Heggedalsbakken 3. november.                          Foto: D.H.Sæther
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Heggedalsposten30 BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS 
FACEBOOK-GRUPPE

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

Heggedal.
Foto: Fehmi Sejdijaj (18. november 2017)

Bakkal.
Foto: Fehmi Sejdijaj (17. november 2017)

Heggedal togstasjon.
Foto: Fehmi Sejdijaj (12. november 2017)

En av tingene som er fi nt med snø; det blir litt lysere ute.
Foto: Terje Reier Gundersen (15. november 2017)

Dikemark.
Foto: Fehmi Sejdijaj (16. november 2017)

Det er fl ott med luftig 
akrobatikk i Røykenveien.

Foto: Petter Lystad (17. november 2017)

Utsikt fra Rødsåsen retning 
Røyken sentrum i ettermiddag...
Foto: Sissel Finstad (27. oktober 2017)

Gang og sykkelveien mot Hallenskog. 
Blir bra det her.

Foto: Jan Hauge (31. oktober 2017)

En himmel i fl ammer.
Foto: Fehmi Sejdijaj (5. november 2017)
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Heggedalsposten 31SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN

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

Gang og sykkelveien mot Hallenskog. 
Blir bra det her.

Foto: Jan Hauge (31. oktober 2017)

Har blitt så � nt i Hegge-
dal, med så mange gode 
tilbud. Husk å handle 
lokalt, slik at utviklingen 
kan fortsette. 
Gøril Sørstrøm Angeltvedt

Tor Arne Midtbø slo til 
med fyldig og omfattende 
presentasjon av Asker 
kommunes planer for 
Heggedal idag.
 Litt trist å høre om 
kommunes manglende 
evne og vilje til å gripe 
inn i Røykenveien-
problematikken.

Petter Lystad

Bli med og påvirk!
Facbook-gruppe:
Trygg skolevei Heggedal 

Her samles vi som mener 
at skoleveien våre barn 
må bruke til Heggedal 
skole, langs høyt tra� k-
kerte Røykenveien, ikke 
er godt nok sikret.

Sissel Sissels

Vi inviterer til dugnad.
Kenya har innført forbud 
mot bruk av plastposer. 
Dette er et godt miljøtil-
tak og støttes. Samtidig 
er det nettopp plastposer 
mange av elevene på 
skolen vår bruker til sine 
skolesaker. Vi ønsker oss 
derfor poser som vist på 
bildet. Gjerne i nylon. 
Den må være hel og ren. 
Klarer vi å samle inn 230 
poser i løpet av januar? 
De kan leveres på 
Heggedal innbyggertorg.

Oasis of Hope

Denne brua går over 
Åroselva før Åros. 
Er det noen som har 
opplysninger om denne 
vakre brua ?

Paul Erik Karlsen

Vakker og ildfull 
himmel over Heggedal i 
ettermiddag! Foto tatt fra 
Torpmarka.

Nina Maria Westberg

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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Kryssingene
Det legges opp til tre kryssinger av 
Røykenveien i forbindelse med den 
nye gang-sykkelvegen: ved Rustad-
veien, ved Heggedalsbakken og ved 
Andersdammen, se kartutsnitt og 
prinsippskisse. Ved alle disse krys-
singene blir det en «øy» midt i veien, 
men det er bare ved Rustadveien det 
blir fotgjengerstriper og taktile indi-
katorer. For å få en fornemmelse av 
hvordan det blir ved Andersdammen, 

Gang- og sykkelveg langs Røykenveien
Kryssinger for fotgjengere

Heggedalsposten har fokus på sikkerhet og trygghet i forbindelse med utbyggingen av ny 
gang- og sykkelveg langs Røykenveien i 2018. I foregående numre har vi omtalt trygghet og 
sikkerhet generelt (2017-5) og vi har skrevet om hvorfor det ikke bygges fotgjengerunder-
gang (2017-4). I dette nummeret vil vi skrive om fotgjengerkryssingene langs «vårt» prosjekt 
og om de vurderingene som ligger til grunn for disse valgene. I senere nummer vil vi fortelle 
mer om det arbeidet som har vært lagt ned for at vi i det hele tatt skal ha gang- og sykkelve-
ger, både historisk og med tanke på initiativ som er i gang i dag.

Tekst: Elisabeth Schjølberg

Figuren viser en prinsippskisse for en fot-
gjengerkryssing med trafikkøy og rumlefelt. 
Denne løsningen er brukt ved Guiveien, og 
skal benyttes ved Andersdammen og Heg-
gedalsbakken, men uten rumlefelt. I stedet 
skal det benyttes maling i nedfreste spor. 
Ved Rustadveien skal det også  være fot-
gjengerfelt (striper).

Figuren - som er et kartutsnitt av Røykenveien (blå linje) - viser at det var tenkt gangfelt 
ved Rustadveien og såkalt tilrettelagt kryssing ved Andersdammen. En mulig fremtidig 
kryssing ved Heggedalsbakken var tegnet inn. Når g/s-vegen bygges ut i 2018 vil det 
også bli tilrettelagt kryssing ved Heggedalsbakken. Referanse: Vedlegg til regulerings-
planen fra 2012 for «Fv 167 Gang- og sykkelveg Marie Lilleseths veg – Røyken grense»

Tilrettelagt for fotgjengere - Guiveien

så kan man ta en titt på kryssingen ved 
Guiveien – der er det rumlefelt i vei-
banen og trafikkøy men ingen fotgjen-
gerstriper. 
Trafikk-øya gir en økt trygghetsfølel-
se for fotgjengeren: det er for det før-
ste en fordel å kunne krysse veien i to 
steg og det gir for det andre en bedre 
oversikt over trafikkbildet. De fleste 

har sikkert sett oppslaget fra Gol i ny-
hetene der et barn løp ut i veien rett 
bak en buss. En svært våken trailer-
sjåfør hindret en veldig stygg ulykke. 
Barn gjør sånne ting, selv om de har 
lært at de skal se seg for. En mulighet 
for «to trinn» er derfor spesielt viktig 
for barn.

Aske
r



R
øyken



Heggedalsposten32

32-33 G-S-vei langs Røykenveien og trafikksikkerhet.indd   32 21.11.2017   23:28:52



Taktile indikatorer er mar-
keringer som skal kunne kjennes/
føles. Fotgjengerstripene er visu-
elle indikatorer.

Trygghet er en persons egen 
opplevelse av sikkerhet og risiko. 
Sikkerhet er en persons faktiske ri-
siko for å utsettes for en hendelse

Høy fart = farlig
Dødsrisikoen ved påkjørsel av fot-
gjenger mer enn dobles når farten 
øker fra 40 til 50km/t.  Man kan jo 
derfor undre seg over at fartsgrensen 
i området ikke reduseres fra 50 til 
40km/t. Det er derfor interessant å 
se på de vurderingene som ligger til 
grunn for de valgene som er tatt. I 
grunnlaget for reguleringsplanen er en 
rekke veldig ulike typer problemstill-
inger drøftet: det totale trafikkbildet, 
effekter av tiltak, regelverk, økonomi. 

Regelverket og det totale 
trafikkbildet
Røykenveien er definert som en gjen-
nomgangsvei på lik linje med Slem-
mestadveien. Det er ikke primært en 
vei gjennom et boligområde, selv om 
den er det for alle de som faktisk bor 
langs veien. Dette er en avgjørende 
premiss for løsningene som er valgt 
fordi regelverket er knyttet til hvor-
dan veien er definert. For gjennom-
gangsveier er man opptatt av at trafik-
ken skal flyte. Både Røykenveien og 
Slemmestadveien har begrenset kapa-

Utformingen av en slik øy og rumle-
felt skal også påvirke bilistenes atferd. 
Hvite striper gir en visuell påminning 
til bilistene om aktsomhet. Forster-
ket belysning gir en bedre mulighet 
for å se fotgjengere i mørket. I tillegg 
er plassering av øyene noe justert og 
veien rettet ut ved «blåkiosken» for 
å gjøre det lettere å se fotgjengere. 
Samtidig er vegbredden noe redusert.  
Kantstein og beplantning bidrar til at 
bilistene opplever denne reduksjonen 
sterkere enn de ellers ville gjort. Ef-
fekten skal være at farten reduseres 
uten at fartsgrensen reduseres, erfa-
ringene er at dette skjer.

Veg/vei
Lurer du på hvorfor vi skriver veg 
noen steder og vei andre? Det er 
fordi det brukes ulik skrivemåte, 
spesielt på kommunale og statlige/
fylkeskommunale veier. De kom-
munale er oftest skrevet med i, de 
statlige skrevet med g – og så er det 
selvfølgelig en rekke unntak. Vi har 
i denne artikkelen benyttet de skri-
vemåtene som er benyttet i regule-
ringsplanen.

sitet. Tiltak på den ene veien kan gi 
uheldige utslag på den andre veien. 
Dette må de lokale politikerne tenke 
på når de godkjenner planene. Dette 
er da også et hett tema når planer for 
boligutbygging legges. Det gir økt 
press på allerede pressede veier. Tar 
man på seg «transport- og kollektiv-
briller» betyr dette at det ikke er øn-
skelig å redusere fartsgrensen.

Effekt av tiltak
Det er gjort mye forskning på effekt av 
tiltak. Målinger viser at det å redusere 
fartsgrensen med 10 km/t gir en gjen-
nomsnittlig fartsreduksjon på bare ca 
3km/t. Andre tiltak er helt nødvendig 
for å oppnå ønsket effekt. I dette tilfel-
let begynner man med andre ord med 
andre tiltak. Det er imidlertid verdt å 
merke seg at det anbefales at effekten 
av de gjennomførte tiltakene vurderes 
etter 3-5 år og at ytterligere tiltak kan 
vurderes da. Eksempler på suppler-
ende tiltak som nevnes er fartshumper 
og fotoboks. Her gjelder det å være 
våkne og etterspørre disse vurderin-
gene. Kanskje noe å etterspørre ved 
lokalvalget i 2023? 

Kostnader 
Kostnader er og må være i fokus i 
slike prosjekter selv om «kost/nytte» 
høres kynisk ut når det er trafikksik-
kerhet som er i fokus. Spørsmålet som 
går igjen er: står kostnadene i forhold 
til effekten? Kan samme sum penger 
gi en bedre effekt andre steder. Det 
var dette som resulterte i at det ikke 
bygges undergang i prosjektet. (om-
talt i nr 4).

En kunstinstallasjon?
Et fyrverkeri?
Eller en inspirasjonskilde?
Dette reflekstreet kan du skue dersom du 
en kveld vandrer opp Hallenåsen – og 
søker med lommelykt.

Ta det ikke for gitt at bilistene ser deg i 
vintermørket.
Det er enkelt å gjøre seg sett – refleks 
kan være med å redde liv!
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SMÅNYTT

Ons. 10. januar kl. 18.00
Ons. 7. februar kl. 18.00
Ons. 7. mars   kl. 18.00 (årsmøte) 
Ons. 4. april    kl. 18.00
Ons. 6. juni  kl. 18.00

Heggedal 
Pensjonistforening

Møter våren 2018
Vi har åpne møter disse dagene 

på Innbyggertorget:

Du er hjertelig velkommen, 
enten du er medlem eller ei. Følg med 

på oppslag og meldinger i Budstikka om 
underholdning m.m. på møtene.

Utlodning – ta gjerne med en gevinst.

Plankevinner er kåret

På Trim og Trening sin høstfest ble året Plankevinner kåret.
Planken ble satt ut i Kjekstadmarka 1. mai og tatt inn 1. oktober.  
Da hadde det vært 410 innom Planken, fordelt på 44 navn.
Årets vinner ble Ingrid Høghaug med 39 spikerslag og fi kk den 
dekorative Planken med seg hjem. Nr. 2 og 3 ble Kari Orderud 
og Wenche Woll.  Begge med 35 spikerslag. De fi kk begge fl otte 
bilder med sølvrammer.
Den 1. mai 2018 vil en ny Planke bli satt ut i Kjekstadmarka.  
Alle er hjertelig velkommen til å besøke den, men bare medlem-
mer av Trim og Trening kan vinne den. Så bli med da, vel!
Det er bare å ta kontakt med Laila Samuelsen 915 66 932

Ingrid, 
Wenche 
og Kari

	  

SYNG JULEN INN 
 

MED 
 

SANGKORET MIDNATTSOL 
 

 

 

HEGGEDAL KIRKE  
 

SØNDAG 10. DESEMBER KL. 17.00 
	  

Ingeborg  
Soot 

 

Dirigent og sangsolist 

Olga 
Jørgensen 

 

Klaver 

Helena Maria 
Falk Botolfsen 

 

Fiolin Billettpris 200,- 
Barn gratis inngang 
 

 

Pensjonistforeningen skal på tur til 
“Hildes gårdsbutikk” 4. desember.
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JOHN SIVERT BRANDT, Leder nybygg
Mob: 951 13 860 - e-post: jsb@bnbolig.no

ANDERS WINTHER, Eiendomsmeglerfullmektig
Mob: 979 79 696 - e-post: aw@bnbolig.no

Noen ganger er det ingen overdrivelse å kalle et prosjekt for unikt. Blant tomme jugendbygg og 

grønne parker har noe moderne vokst frem på Dikemark. En bit av Askers lokalhistorie er nå vekket til liv 

med Sykepleierskolen – et boligkompleks i ny drakt. Du kan velge mellom ulike leiligheter og rekkehus. Alle 

enheter har topp kvalitet og ikke minst en beliggenhet som begeistrer. 

FINN DIN NYE BOLIG: SYKEPLEIERSKOLEN.NO

FLYTT INN. 
PUST UT.

ER DU KLAR FOR Å VRI OM NØKKELEN TIL VILLAVEIEN 18 I ASKER? 

Nøkkelferdige boliger - flytt rett inn! 

10 boliger solgt første salgshelg!

TA KONTAKT FOR VISNING - OPPLEV SYKEPLEIERSKOLEN SLIK DEN FORTJENER!
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Gjellum senter
Heggedalsveien 350 - Heggedal

AR arkitekter
arkitektur og interiør

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

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

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

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

Man-fre 7-23  lør 8-21

Skreddersydd
solskjerming

Norsol avd. Asker
Tlf. 66 79 77 00

asker@norsol.no

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

Gjellum Tannlegesenter
Lillan Wikerholmen

Tlf 66 79 61 64  /  901 52 465

Stina Hopland
Tlf. 924 17 824 

DAME- OG
HERREFRISØR

Tlf  90262733
www.heggedalfotogvelvare.bestille.no

Velkommen fra 3. januar
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