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Før og nå – og hva så?
Vi lever i skjæringspunktet mellom fortid og
framtid. Vi bærer alle fortida med oss i ryggsekken. Jo eldre vi blir, desto fullere blir sekken.
Kanskje er det derfor eldre folk liker å prate om
«gamle dager»? Slitsomt synes kanskje travle
nåtidsmennesker med tidsklemme og hundre
oppgaver som tynger samvittigheten.
Men tenk etter: Vi er slutten på fortida, men
samtidig starten på framtida. Du og jeg. Vi er
formet av og vi former selv det samfunnet vi skal
leve i Heggedal. Heggedalsområdet har gjennomgått store forandringer de siste tiårene – og
større skal de bli, skal vi tro planleggere og utbyggere. Både unge og gamle er spente på framtida. La oss bidra til at identiteten, tryggheten,
nærheten og stoltheten som har preget bygda
vår fortsatt vil kjennetegne heggedalssamfunnet. Vi er jo lokalpatrioter, ikke sant. «En gang
heggedøling – alltid heggedøling!» som en for
lengst utflyttet heggedøling skrev i en e-post for
ei tid tilbake.
TM
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Yggeset gård

Foto: Odd Nøttestad

Yggeset var en av de største gårdene i Asker før den ble delt. Folketellingen fra 1875 viser at
det bodde hele 48 pesoner på disse gårdene. I dag er gården også kjent gjennom kommunens
avfallspark. Hovedhuset på Nordre Yggeset var da det brant i 2006 trolig Askers eldste
bebodde hus.
Av Terje Martinsen
Foto og layout: O-H Bjor
På 1600-tallet var Yggeset blant de
største gårdene i Asker. Eiendommen
strakte seg fra grensen mot Gjellum til
Sjøstrand og grenset ellers til gårdene
Gui, Østern, Bjerkås, Torp, Rustad og
Heggedal (Hovedgården). I 1805 ble
gården delt mellom to brødre i Nordre
og søndre Yggeset. På begynnelsen av
1900-tallet ble det som senere er kjent
som Statens forsøksgård fraskilt Søndre Yggeset. Folketellingen fra 1801
viser at det bodde 19 personer på Yggeset. I 1875 bodde i alt 48 personer
på Yggeset-gårdene, husmannsplassene iberegnet. Gården var et «veikryss». Veien fra Rustad videre mot
Gui og Asker gikk gjennom tunet. Det
samme gjorde veien fra Gjellum mot
Østern, Bjerkås og sjøen. Fra 1880-åra
og fram mot 1. verdenskrig var «Yggeseth Iscompagni» i drift med ﬁre
kunstige dammer – datidas attåtnæring. Isen ble skipet ut fra Sjøstrand.
Nordre Yggeset har vært i samme

3-5 Yggeset.indd 3

families eie siden midt på 1700-tallet. Fram til 1971 ble gården drevet
som tradisjonelt gårdsbruk med husdyrhold og melkeproduksjon. Da det
ble slutt med kuer, gikk man over til
korndyrking. På slutten av 1960-tallet
inngikk Bjørn Yggeseth avtale med
Bærum Septik a/s om deponering av
slam til jordforbedring på jordene.
Slammottaket varte ikke lenge. I 1968
ble det inngått avtale med Asker kommune om avfallsdeponi. Den første
fyllplassen lå like ved Vollenveien,
på venstre side av oppkjøringen til
dagens avfallspark. Deponiet er i dag
dekket til slik at det nå vokser frodig
gras der. Fyllplassen ble senere ﬂyttet
til et mer avsidesliggende sted på eiendommen på grunn av behov for større
arealer til søppelet. Fram til 1999 var
dette en ordinær fyllplass. I dag ligger
anslagsvis 1,3 millioner kubikkmeter
usortert avfall nedgravd. I 1999 ble
den nye avfallsparken åpnet. Året før
var det slutt på mottak av matavfall.

Nå blir alt avfall sortert og kjørt videre til gjenvinning. Asker kommune
har hele tida stått for driften. I tillegg
til arealer på Nordre Yggeset, dekker
avfallsparken i dag deler av Søndre
Yggeset og Østern. Franzefoss leier
fortsatt et område ved den gamle fyllplassen hvor det ble bygd en hall på
400m2. Her blir reint treverk frest opp
til gjenvinning. Noen husker kanskje
«Appelsinhaugen». Den er for lengst
borte. Fra 1988 til begynnelsen av
90-tallet var det pukkverk der.
Store endringer i landbruket

Det har skjedd store forandringer i
landbruket siden 1960-tallet. Stadig færre er heltidsbønder. De ﬂeste
har arbeid utenom gården, eller har
etablert attåtnæring i tilknytting til
gårdsdriften. I dag er det brødrene
Ole-Johnny og Tom Yggeseth som
eier Nordre Yggeset. De overtok etter faren i henholdsvis 1982 og 1984.

2011-09-26 23:56:48
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Hovedhuset som brant i 2006 er gjenreist av brødrene Ole-Jonny (venstre) og
Tom Yggeseth. Mye av inventaret forsvant sammen med bygget. Derfor har de
benyttet så mye som mulig av det opprinnelige materialet i nybygget.
Ole-Johnny arbeider som advokat og
Tom står for gårdsdriften. De første
åra etter at Tom overtok ble det dyrket
korn, samtidig som han hadde noen
få foringsokser og grisepurker. Gris
og korn ble det slutt med. I stedet er
det satset på ammekuer. Det er altså
ikke melkekuer, men ammekuer vi ser
beiter på Yggeset, Gui og Strømnes.
For nostalgikere et hyggelig gjensyn
og for barn spennende å se. God pleie
av kulturlandskapet er det jo også. I
tillegg til egen jord på Yggeset, har
Tom også dyr på Strømnes gård på
Askerbørskogen – som eies av hans
kone Siri-Ann Gjellum – foruten at
han leier jord på nabogårdene Store
Gui, Lille Gui, Forsøksgården, Sand
og Eid til beiter og grasdyrking. For
tida er det 40-50 kuer som får en kalv
i året. Kalvene går sammen med mora
i sju måneder før de blir solgt videre
til oppforing før slakting. Dette betyr
at det går fra 85 til 110 beitedyr i vårt
nærområde.
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Som mange andre bønder skaffet Tom
Yggeseth seg tidlig grave- og transportutstyr. Siden 1988 har dette vært
en viktig næring i tillegg til gårdsdriften. Inntekten fra selve gårdsdriften
anslås til 30-40 prosent av totalen. Livet på Yggeset er tilpasset en ny tid
samtidig som den tradisjonelle arven
føres videre.
Hovedbygningen som brant i 2006,
var trolig Askers eldste bebodde hus.
Den eldste delen var mer enn 400 år
gammel, og den «nyere» delen var fra
midten av 1700-tallet. Huset hadde
uvanlig tykke murer i kjelleren. Blant
annet var det et vindu med jerngitter.
Ifølge tradisjonen har dette vært et
fengsel fordi bygdelensmannen bodde
her på slutten av 1600-tallet.
Nytt våningshus er pietetsfullt gjenreist i samme stil med solid tømmer.
Fordi den eldste delen ikke ble totalskadet av brannen, er mer enn halvparten av de gamle stokkene brukt i
gjenoppbyggingen.

Ammeku med kalv

2011-09-26 23:56:56
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Yggeset gård ca. 1955 (Foto: Widerøe)

Mer om Yggeset gård:
Heggedalsposten Nr 5; 2008.
Den ﬁnnes også på nettet:
www.heggedalsposten.no/gfx/aargang-2008/PDF-5-2008.pdf

Yggeset avfallspark benyttes i dag kun til sortering
av avfall. Selv haveavfall transportes vekk etter
oppmaling. Under bakken ligger det imidlertid mye
gammelt avfall som avgir gass - hovedsakelig metan.
Dette samles gjennom nedgravde rør og ledes til en
nylig åpnet gassterminal. I øyeblikket brennes gassen, men det vurderes å benytte den lokalt.

Gamle kister på Yggeset
En gammel kiste fra 1734 overlevde
brannen i 2006 med mindre skader.
I 1982 opplyste Bjørn Yggeseth at
den visstnok var fra Halden gård i
Røyken. Dette høres rimelig ut fordi
Bernt Halden, den siste eier av Halden gård, levde til han døde i 1913
hos nevøen John Olsen Yggeseth på
Nordre Yggeset som rentenist. Bernt
var en av sønnene til Ole Andreassen Gjellum. Da Gjellum ble delt i
1852, ﬁkk to av brødrene hver sin del
av Gjellum, mens Bernt ﬁkk Halden
som da var underbruk av Gjellum. Det er vel slik kista havnet på Yggeset. Men den er jo mye eldre. Den kan ha
kommet fra Kjekstad gård i Røyken hvor Ole Andreassen Gjellum var født
– eller fra Gjerdal gård i Røyken hvor kona hans var født.

Det ﬁnnes også ei gammel dragkiste på Yggeset. Den overlevde brannen i 2006 fordi den befant seg på låven. Det var trolig denne kista som
ble kjøpt på auksjon på Gjellum i 1845 etter at Ole Andreassen Gjellum
var død. Kjøperen var Ole Johnsen Yggeseth, som var gift med Ole A.
Gjellums datter Maren.
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Åpent møte om utbygginga i Heggedal:

Tekst: Dag Henning Sæther
Foto: Ole-Herman Bjor

Fullt hus og god stemning
Alle stoler var i bruk da Nærmiljøsentralen og
Heggedal Vel inviterte til åpent møte om utbyggingen
i Heggedal - på Gjellum 5. september. Utbyggerne

stilte mannsterke, både fra Jernbaneverket, Tandberg
Eiendom, JM, Asker kommune og Veivesenet.

Møtet var to-delt: Før pausen var det
en orientering om framdriftsplanene
for Heggedal stasjon. Stein Berge i
Heggedal Vel hadde på forhånd samlet inn planene fra de ulike aktørene
(gjengitt i forrige nummer av Heggedalsposten), og presenterte denne
lista.
Da Espen Tandberg skulle utdype
Tandberg Eiendoms planer, sprang
kveldens bombe: Tandberg Eiendom hadde nettopp fått stoppordre
for Alfheim-prosjektet – og dermed
rykker Heggedal opp på toppen av
prosjektlista. Espen Tandberg kunne
derfor annonsere at utbyggingen av
sentrumstomta ville starte i 2013! Og i
Budstikka 21. september (under) kunne vi lese at byggingen av “Fyrhuset”
starter allerede til våren!
Alfheim-prosjektet har fått stoppordre
fra veivesenet fordi det ligger i et område som kan bli berørt av utvidelsen
av E18.
JM (Byggholt) kunne fortelle at 18
leiligheter var solgt i første byggetrinn
på Heggeodden, og det manglet bare 3
på det magiske tallet 21. Espen Tandberg annonserte umiddelbart at de
ville kjøpe tre leiligheter, slik at byg-

Flertallet av forsamlingen var godt voksne.
gingen kan starte umiddelbart. Dette
understreker at sentrumsprosjektet er
avhengig av boliger, samtidig som JM
er avhengig av en klar framdriftsplan
for sentrum for å lette salget på Heggeodden.
JM ønsker å starte byggingen av trinn
2 umiddelbart etter at trinn 1 er ferdig,
for å spare riggkostnader.
Tor-Arne Midtbø orienterte om Asker Kommunes oppgaver i utbyggingsprosjektet, og ordfører Lene
Conradi supplerte.

Leder av Heggedal Vel, Åsmund Sutterud, ønsker velkommen

Framdriftsplanen for Heggedal sentrum ser
omtrent slik ut etter de siste innspillene:
NB! Årstall for ferdigstilling!
• 1. byggetrinn Heggedal stasjon: 2013
• Nytt veisystem rundt stasjonen: 2014
• Kollektivterminal stasjonen; 2014?
• Gang- og sykkelbrua over stasjonsomradet: 2014
• Tandberg Eiendom’s “Fyrhus”: 2013/2014
• JM (Byggholt) Odden 1. byggetrinn: 2014
• Tandberg Eiendom trinn 1: 2014/2015
• Asker kommunes trinn 1: 2014/2015?
JM’s Peter Linderud viser planene for Heggeodden.

06 - 07 Åpent møte.indd 6

2011-09-28 15:13:15

Heggedalsposten

7

Oppfølging av møtet.

Nærmiljøsentralen ønsker, sammen
med Heggedal Vel, å ha jevnlig kontakt med politikerne, og da spesielt de som er valgt fra Heggedalsområdet/”Asker syd”. Det tas sikte på
å arrangere kontaktmøter to ganger i
året. Nærmiljøsentral, seniorsenter og
bibliotek skal samlokaliseres i et “servicebygg”, og planleggingen av dette
bygget blir en viktig oppgave.

Espen Tandberg hadde gode nyheter.

Oda Kristensen, eneste ungdom på
talerlista.
Som et apropos til diskusjonen om
parkeringsplasser på stasjonen, kommenterte Tor-Arne Midtbø at han
syntes at unødig mange brukte bil til
Gjellum....
Mange fornøyde Heggedøler etter
møtet. I sannhet en svart dag for pessimistene.

Et av formålene med møtet var å ansvarliggjøre politikerne, slik at Asker
Kommune kunne være med å dra utbyggingsprosjektet. Men i og med at
Tandberg Eiendom nå hadde annonsert snarlig byggestart, ble ikke dette
en aktuell problemstilling. Nå vil Asker kommunes viktigste bidrag være å
sørge for at kommunens deler av prosjektet ligger inne i budsjettene – til
riktig tid.
Ivar Kristensen (Ap) - sterkt engasjert
i ”Spikkestadkorridoren”

Frank Andersen ber om ordet.

EKSKURSJON TIL AASS BRYGGERI
Redaksjonen i Heggedalsposten inviterer
alle bud med ledsagere til å besøke Aass
bryggeri i Drammen
ONSDAG 23. NOVEMBER KL 19.
Lene Conradi om kommunens rolle.
Med så mange sentrale aktører fra
utbyggerne tilstede, ble det et nyttig
“ordskifte” etter innledningene. Det
ble en lengre diskusjon om pendlerparkering og antall P-plasser ved Heggedal stasjon. De fleste spørsmål ble
besvart, med unntak av de som gjaldt
togtidene.

06 - 07 Åpent møte.indd 7

Det blir omvisning med smaksprøver og snacks.
Det blir satt opp buss fra Heggedal til Drammen ca kl 18,
og ekskursjonen starter på bryggeriet kl 19.00.
For de som ikke har spist før turen, serveres det lett
mat i bussen på turen til Drammen.
Det blir sendt brev med invitasjon til alle bud med s.u.

2011-09-28 15:13:24
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Heggedal Jenter 96

Stort, godt og rent
’96-lag
I skrivende stund er vi midt
i høstserien, og ennå vet vi
ikke hvordan det går. Men
ingen som treffer Jenter 96 fra
Heggedal kan ta seieren på forskudd, for vi er 15 jenter som
gir alt i hver kamp!
Vi trener til vanlig sammen med Juniorlaget
og 97-kullet på Gjellum stadion. I tillegg til to
treninger spiller vi en seriekamp i uka. I Vinterligaen kom vi på 3.-plass, og vårserien 2011 gikk
også ganske bra; vi endte på 4.-plass, ett poeng
under 3.-plassen.
Å spille fotball har vært populært blant 96jentene helt fra vi gikk i barneskolen. Rundt 20
jenter var med i ﬂere år. Dette har betydd mye for
miljøet i klassen vår, og gjort at vi har hatt mange
ﬁne opplevelser sammen både på og utenfor fotballbanen. Da vi begynte i 8. klasse ble det med
ﬂere fra Solberg også – en ﬁn måte å bli kjent
med nye klassekamerater på. I dag er vi fortsatt
hele 15 spillere. Det gir et godt miljø på
cuper, treninger og sosiale kvelder.

Dommerkurs Heggedal fotball!
Det ble holdt et vellykket dommerkurs på Gjellum, i hovedsak for 5er og 7er fotball.
Det var 14 påmeldte hvorav en deltager fra Nesøya og 13 fra Heggedal. Alle født
mellom 96-99.
Fotballforbundet stilte med en erfaren dommer som holdt kurset. Alle regler ble tatt
opp og det var nok enkelte ting som var noe fremmed for en del av deltakerne.
Men nå er samtlige klare for å dømme kamper for 5er eller 7er fotball. Det ble
i tillegg til regler, også lagt veldig stor vekt på holdninger for både dommere
og lagledere/trenere.
Vi konkluderte med at slike kurs, i mange tilfeller er lærerike for både trenere,
lagledere og foreldre.
V/Rune Røising

UT på TUR dagen

”Go gli med Bratlie”
Blåfjellhytta har mottatt gammel og ærverdig
skismøring fra den norske produsenten
Bratlie, gaven skal henges opp som en kuriositet på Blåfjellhytta.
Gaven mottatt fra Kalle Gulliksen, sannsynlig tilhørt ski miljøet i Heggedal idrettslag
i ”sort & hvitt tiden”.
I pappesken ligger det også med et følgeskriv: Bratlie Universal er en pakning av 4
forskjellige smøringer som dekker alle føreforhold: Silke– Blandingsføre – Klistervoks og
Skarevoks.
Når de nå har lært å smøre, gå på ski i all
slags føre, men det er uhyre viktig, nettopp det
å smøre riktig.
Morten Eriksson

S

øndag 4.september arrangerte Blåfjellhytta i samarbeid med Asker
Turlag UT PÅ TUR DAGEN. Ca. 30 unge og gamle stilte opp i øsende
regnvær ved Heggedal stasjon og gikk merket løype via Underlandsåsen,
Eikestubben og ned til Blåfjellhytta. Deltakerne skulle svare på 12 enkle
oppgaver underveis.
På Blåfjellhytta arrangerte i tillegg Asker Turlag en morsom natursti, med
morsomme oppgaver både for barn og voksne. Her skulle man fylle ut navn
og sende svarene inn til DNT. Alle deltakerne ﬁkk ﬂotte medaljer av HIL og
ﬂotte røde bøff-skjerf av Turlaget.
Inne på hytta var det stormende jubel med ca. 53 mennesker tilstede.
Kaffe & vaﬂer ble solgt av Wenche Wold og Ingrid Høghaug fra Trim &
Trening. De tre beste familiene på Blåfjellmarsjen ble premiert, her var
det så jevnt at hoveddommer Morten Eriksson måtte kåre vinnerlaget med
”sudden-death question”.
Flotte gevinster i loddsalget som vanlig.
Tiltross for svært dårlig vær stilte det opp totalt 53 mennesker på hytta
denne dagen.
Blåfjellhytta takker Asker Turlag for et glimrende samarbeid og håper vi
kan gjøre dette igjen.
Følgende sponset Blåfjellhytta denne søndagen:
Mølla Dekk as • Heggedal Bakeri • Røyken Redning • Rema
1000, Gullhella • Røyken Auto • DnB Nor • Shimano, Norge
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Gjellum har fått ballbingen på plass
ærmiljøsentralen i Heggedal ﬁkk sammen
med idrettslaget tilslag for tildeling av
”Røkkebinge” via Asker kommune tidligere i
år. Fotballgruppa med Jens-Petter Henriksen har
sammen med nærmiljøsentralen´s Per Sletaune
organisert prosessen opp mot tildeling og
papirarbeidet mot ﬂere kommunale etater. Det
må nevnes at Jens-Petter Henriksen har gjort en
formidabel jobb som prosjektleder og kontakt
blant annet mot kommunen. Tidlig i september
var fundamentet med ringmur på plass nede på
idrettsplassen på Gjellum.
Selve monteringen av bingen ble gjennomført
tirsdag 13. september av en lystig dugnadsgjeng
på åtte personer som møtte
opp kl. 08.00. Hele dagen
var satt av for dugnadsarbeid.
Yr.no hadde lovet oss bra
vær, men værgudene var
ikke særlig enig i dette så
nedbøren begynte allerede
kl. 10.00. Selv med litt
startproblemer, regn og 134
manglende bolter kunne
arbeidsgjengen gå fornøyd og
slitne hjem kl. 22.00.

N

En ekstra takk til murer Vegard Andresen
(www.murervegardandresen.no) og snekker
Lars Grønlund (www.villasnekkeriet.no) som
sammen med resten av dugnadsgjengen gjorde
at vi kom i mål i løpet av én dag.
En takk også til Per Sletaune, Leif Haarde,
Tom Hermansen, Erik Børsum og Hans-Petter
Gundersen som prioriterte fri fra arbeid for å
delta på dugnaden. Øystein Andresen og
Jens-Petter Henriksen kom også støttende til
på slutten av dagen.
Idrettslaget planlegger den ofﬁsiell
åpningen av bingen på idrettens dag lørdag
22. oktober.

Fotball G-99

Langrennsgruppa er i gang!
Langrennsgruppa er allerede i full gang med sine
treninger, men det er fortsatt plass til ﬂere!
Vi er delt inn i ﬁre grupper.
2 og 3 klasse trener fra Blakstad
skole på torsdager kl. 18.00
I denne gruppa er det primært lagt opp
til skileik, og vi ønsker å forbedre de
grunnleggende skikunnskapene.
4-5 og 6-7-8 klasse trener fra
Heggedal skole på mandager, og fra
Blakstad skole på torsdager. Begge
dager kl 18.00.
I disse gruppene er det fokus på
utvikling av basisferdighetene i langrenn, og utvikling av skiteknikken.
De eldste trener tirsdager og torsdager kl. 18.00 fra Heggedal skole.
Her er det primært spesiﬁkk
langrennstrening, med fokus på
hurtighet, utholdenhet, styrke og
teknikk.

•

• Det legges opp til langtur hver

•

•
•

•

Når snøen kommer vil vi trene på
skileikanlegget på Eid gård, og på
Eidsletta. Alternativt trener vi på Solli
hvis det er lite snø.

HP_nr.05-2011.indd 9

søndag kl. 10.00 for de to eldste
gruppene.
25. september blir det dagsamling
på Blåfjellhytta
20. oktober, Vardåsen opp.
Hyggelig fellestrening for alle grupper
til Vardåstoppen.
5. november, Terrengløp for alle fra
Blakstad skole
25-27 november,
Snøsamling på Vaset i
Valdres

Vi er en spiller-gruppe på 20 stk, som
spiller siste året med 7’er fotball. Vi har
to lag som gjør det veldig bra både i
serie og cup, og neste sesong blir det
sammenslåing av lagene og spill på
full bane. Dette er noe vi allerede har
begynt å trene på, formasjoner skal
terpes og gutta skal bli kjent med roller
på banen. det blir mindre kontakt med
ball og mer bevegelse og løp.
Nye spillere er hjertelig velkommen
til et friskt og engasjert miljø med
mye godt humør. Dere ﬁnner oss på
heggedalil.no under fotball.
Trenertroikaen heter i dag Truls,
Normann & Rune.

•
•

Ønsker du å melde deg
inn i langrennsgruppa
i Heggedal IL, kan du
bare møte opp på
trening og kontakte en
av trenerne.
Alternativt kan du
kontakte:
Hans Jørgen Fosse :
hjfosse@blackhills.no

Fra langrennsgruppas høstløp

27-09-11 21:09:22
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Aktive barn i Heggedal
Heggedal idrettslag – DUGNADSLAGET
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Heggedal idrettslag er som alle idrettslag basert på og avhengig
av en betydelig dugnadsinnsats.

50.000 til idrettslaget vårt – Hjertelig takk til alle bidragsytere.Torsdager
lokalene.har
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er derfor de er der.
Jeg vil også nevne den betydelige dugnadsinnsatsen
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innsats fra lokalmiljøet og her trengs det ingen kompetanse
volleyball) ble satt opp av en utholdende dugnadsgjeng. Jobben innenfor idrett og det er heller ingen aldersgrenser – kun et stort
For de minste barna har det vært fokus på å gi et variert tilbud av
tok 14 timer, men det var det verdt. Løp og spill.
hjerte for Heggedal.
aktiviteter som imøtekommer barns behov for lek og fysisk akHovedfokuset til Heggedal idrettslag skal selvfølgelig
Hovedstyret i Heggedal idrettslag har nå satt i gang
tivitet. På høsten var det fokus på å gjøre barna kjent med ulike
være idrett av alle slag. Vi har allerede langrenn, fotball, bordTorsdagsVaffel’n (se egen tekstboks) hvor vi ønsker at
apparater og øvelser, samt å skape en trygghet der barna tar hensyn
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heggedøler skal møtes på Gjellum . Vi håper og tror at det over
Dettennis
har vært
en super
forsamt
utøverne
HILs
til hverandre
selv eller
om farten
blir kan
høy skapes
og vinnerviljen
stor. Aktiviog trimgruppe for de litt eldre (som er selvdreven). Det er
en kaffekopp
hekkesaks
nye relasjoner,
ideer
langrennsgruppe.
De
fantastiske
snøforholdene
teter
som
”stiv
heks”,
”politi
og
røver”,
”haien
kommer”
og andre
naturlig at disse gruppene drives av en dugnadsgjeng primært
og energi som gjør at Gjellum utvikles til noe vi kan være
stolte
lekerav
harogvært
også vært tid til turning, stafetter,
og gode
på og
Eidforesatte
og i området
rundt
basert løyper
på foreldre
til de aktive,
noehar
som da også går
sommye
alle brukt.
har lystDet
til har
å bruke.
kan gåvelkommen
hardt for seg,tilmen
etter litt trøst
gjort
vinterens
treninger
og innholdsrike.
strålende.
Vi ønsker
gjernemange
ﬂere idrettsgrener
til vårt idrettslagfotball og
Duinnebandy.
er derfor Det
hjertelig
Dugnadslaget,
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og håper det er noen driftige ildsjeler som kan ta initiativ til det. ses på torsdager, hilsen
6-åringene har vært tøffe i år og ﬂyttet ikke innendørs før kulde
Tradisjonen
tro tilbleidrettsaktivitetene
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det årlige
I tillegg
har idrettslaget
og snø kom til Heggedal.Tom
På Hermansen,
kunstgressetleder
ved Heggedal
skole har
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Torsdagog17.
marsfor
vardriften
det full
fres
Heggedal idrettslag.
egen hytte, Blåfjellhytta
ansvaret
av Gjellum
fotball vært kjerneaktiviteten, men også for disse har ulike leker
i løypene på Eid. Veldig bra oppmøte fra HILs egne
og aktivitet blitt utforsket. I mars deltok ﬂere av barna i skirenn på
løpere, og besøk av skivenner fra Dikemark IF og VUL
skileikområdet på Eid. I vår har gruppen forﬂyttet seg til Gjellum
gjorde kvelden til en suksess. Etter endt løp ble det preTorsdagsVaffel’n
kunstgress og hver
skal itorsdag
mai delta
på fotballturneringer.
Dette
gleder de
mier, saft og kaker til alle. Vel fortjent! Nå skal somHusk TorsdagsVaffel’n
klokken
18-20 på Gjellum.
Enkle
seg til. for store og små byttes i vaﬂer, saft og kaffe.
meren nytes, og for noen av de eldste utøverne betyr
dugnadsoppgaver
Sosialt, hyggelig
og nyttig
Allidretten
har vært et populært innslag for de mange barna
også det rulleskitreninger og samlinger. Så er det bare
som har vært med. For sesongen 2011/2012 ønsker Heggedal IL et
etter hvert å glede seg til
Bli medlem
i HIL
forbedret
og mer differensiert tilbud enn i dag. Dersom ønskene
en ny – forhåpentligvis
Bli medlem i HIL! Besøk www.heggedalil.no, klikk på “Bli medlem” til
om treningstider går i orden er planen å få til egne grupper for 4-,
– strålende vinter.
høyre i skjermbildet og følg anvisningene. Kontakt post@heggedalil.no
5- ogpå
6-åringene
fra høsten av. I slutten av juni håper vi å ha kabalen
V/Marit Meyer
om du møter
utfordringer.
for høsten klar. Informasjon vil da komme ut på hjemmesidene til
Heggedal
Idrettens
Dag IL.
IdrettensTekst:
Dag arrangeres
lørdag 22. oktober på Gjellum. Hele bygda går
Aasmund Berg
sammenFoto:
om å V.
skape
liv
og
røreBerg
på Gjellum. Her blir det aktiviteter og lek
Kvamme, Aa.

Telenorkarusellen og
klubbmesterskapet

for store og små barn og mye hyggelig å se på for tanter, onkler og besteforeldre! God vær er bestilt så hold av dagen!
Se www.heggedalil.no for mer informasjon.

Vi trenger frivillige til Allidretten

Allidretten er drevet av frivillighet og for sesongen 2011/2012 trenger
Supporterfest
vi ﬂere foreldre
som kan
ta i et Supporterfesten,
tak og lage aktivitet for våre minste. Vi
Årets høydepunkt
for alle ivrige
HIL’ere,
personer
for 4-årsgruppen
og 5-årsgruppen. Går du med
arrangeres trenger
22. oktober
påbåde
Gjellum.
Bandet er booket
en liten
aktivitetsleder
i magen,
vil vi gjerne
deg.
og loddbøkene
er klare
– så puss
lakkskoene
og høre fra VOLLEYBALLEN
ER I GANG!
meld deg på. Se post.heggedalil.no for påmelding.
Heggedal IL | Allidrett v/Kristin Heldal
e-post kristin.heldal@oluf.no | mobil: 93 69 02 26

“Husk å betale medlemsavgiften til HIL! Logg deg inn på www.heggedalil.no.
Kontakt HIL på post@heggedalil.no om du får problemer med innloggingen”.

Leder:
Leder:
Nestleder:
Nestleder:
Fotball:
Fotball:
Langrenn:
Langrenn:
Allidrett:
Trim
og trening:
Allidrett:
Bordtennis:
Trim & Trening:
Volleyball:
Blåfjellhytta:
Blåfjellhytta:
Banemester:
Utleie
Gjellum:
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Tom
Hermansen
Tom
Hermansen
GryGry
E. Garlie
E. Garlie
Hans P. Gundersen
Hans
P. Gundersen
Vidar
Johansen
TerjeHeldal
K. Berntsen
Kristin
Laila
Samuelsen
Kristin
Heldal
Zishan
LailaAbbas
Samuelsen
Gry Garlie
Morten
Eriksson
Morten
Eriksson
Simon Johansen
post@heggedalil.no

906 89
754
906
89 754
907 81
515
907
81 515
992 08 211
992
08 211
414 66
400
994
36 459
936 90
225
915 55
932
936
90 225
934 06
790
915
66 932
907 81 515
920
39
920 39 935 935
918 54 434

Husk trening i
Heggedals-hallen tirsdag
kl 14 - 16 og torsdag
kl 18 - 20
Vi har plass til ﬂere
jenter og gutter!

tom_hermansen@hotmail.com
tom_hermansen@hotmail.com
ggarlie@online.no
ggarlie@online.no
hans-pgu@online.no
hans-pgu@online.no
vidar73@gmail.com
t.k.berntsen@geo.uio.no
kristin.heldal@oluf.no
issamuel@online.no
kristin.heldal@oluf.no
zishanabbas@hotmail.com
lssamuel@online.no
ggarlie@online.no
morten.mette@gmail.com
morten.mette@gmail.com
simojoh@online.no
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Odd Magne Bakken og
Tom Sletner fikk
Melvin Jones ærespris
Tekst: Jarle Byggjordet
Foto: Kjell E. Nilsen

Odd Magne Bakken (t.v) og Tom Sletner fikk Melvin Jones prisen for sitt
engasjement i samfunnsnyttig arbeid.
Dette er den høyeste utmerkelse fra
Lions Club International og kan gis til
personer som bidrar mer enn det som
kan forventes av et lionsmedlem.
Denne prisen kan også utdeles på
samme vilkår til personer utenfor Lionssystemet.

Ny parasoll i gave fra Heggedal Lions Club
Tekst: Jarle Byggjordet
Foto: Kjell E. Nilsen

Risenga Bo og Behandling ønsket
seg en stor parasoll til bruk på varme
sommerdager ute på terrassen for sine
beboere og søkte derfor LC Heggedal
om økonomisk støtte.
Dette var noe som Lionsklubben i
Heggedal ville bidra med. Dagen før
sommerfesten på Risenga kom representanter fra Lionsklubben i Heggedal
på besøk til Risenga Bo og Behandling med både parasoll og fot. Parasollen ble så montert umiddelbart og
overlevert, til forhåpentligvis stor glede både for beboere og ansatte.

Parasollen er ferdig montert og klar til
overlevering. F.V. John Martin Haugen,
Lasse Mortensen og Odd Magne Bakken.

11 Lions-2.indd 11
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HEGGEDAL MENIGHET

Countrymesse!

Nytt oppvarmingssystem i Heggedal kirke

I de senere årene har det hver høst vært
vanlig å ha en gudstjeneste med Countryinspirert musikk og sanger. Søndag 25.
september ble dette gjennomført i strålende høstvær. Et orkester og en sanggruppe,
hver på fem, sørget for å begeistre en
fullsatt kirke. Bak gjennomføringen sto i
særlig grad menighetens egen menighetspedagog og ungdomsarbeider Torbjørn
Brennum.

Nytt
menighetsråd
Denne sommeren startet arbeidet for alvor for å få vekk de gamle rørovnene i kirken
og sette inn nytt oppvarmingssystem. Nå nærmer vi oss slutten på perioden med arbeid
i kirken.
Oppvarmingssystemet vi har landet på er stråleovner under benkene og fastmonterte stråleovner ved alteret og oppe på galleriet fra Safe Heat, og installasjonene er
gjort av Asker Elektriske og Per Gustav Wesseltoft fra Safe Heat. Disse ovnene skal
kunne styres i forhold til temperatur og fuktighet, og dette skal ha en positiv virkning
på instrumenter og inventar i kirken. Før var varmen enten på eller av, og dette var både
brannfarlig og ugunstig for instrumenter og inventar. Nå gleder vi oss til å se hvordan
dette vil fungere når alt er på plass.
Takk til Eiendomsutvalget i Heggedal kirke for innsatsen og arbeidet som har blitt
gjort for å få dette i stand. Spesiell takk til Hallvard Kristiansen og Gunnar Enga.
Marianne Solheim

12-13 Menighet-II.indd 12

Mandag 12. september var det i tillegg til
fylkestingsvalg, kommunevalg og bispedømmerådsvalg, valg av nytt menighetsråd for Heggedal menighet. På listen stod
det 11 kandidater til 6 medlemmer og 5
varamedlemmer. Det var mange som benyttet anledningen til å endre listen. Heggedal menighet hadde en økning på valgdeltakelsen fra 13,3% til 14,1%. Dette var
den beste valgoppslutningen i Asker prosti. Vi takker alle som stemte!
Heggedal menighet har som visjon at
vi ønsker å være Kirken midt i bygda, og

2011-09-28 12:01:50
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Program Heggedal menighet
Dag

Aktivitet

Sted

Opplysninger

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Jazzmesse
4-års bok samling

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken/
Heggetun
Kirken
Kirken

Dåp/Dehli
Nattverd/Dehli
Hauge/Blended Horns/6 års bok utdeling/Nattverd
Solheim/Dagestad
Brøndal/4-års bok utdeling/Dåp
Brøndal/Team Heggedal

OKTOBER
Søndag
Søndag
Søndag
Lørdag

2
9
16
22

11:00
11:00
11:00
12-14

Søndag
Søndag

23 11:00 Gudstjeneste
30 19:30 Kveldsmesse
NOVEMBER

Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag

6
11:00 Allehelgensmesse
6
11:00 Allehelgensmesse
13 11:00 Gudstjeneste
20 11:00 Gudstjeneste
27 12:00 Julemarkedsmesse
DESEMBER

Kirken
Kirken
Kirken
Kirken
Kirken

Nattverd/Dehli
Nattverd/Dehli
Øksnes/Dåp/Speideren
Nattverd/Kirkens Feltarbeid
Dåp/Dehli

Søndag
Søndag

4
11

Kirken
Kirken

Dåp/Nattverd/Jannecke Riskild
Dåp/Dehli

Søndag

18

Kirken

Javed Kurd og venner/Dehli

11:00 Gudstjeneste
11:00 Presentasjonsgudstjeneste nye
konfirmanter
11:00 Meditasjonsgudstjeneste

Faste aktiviteter
Team Heggedal hver tirsdag kl. 19.00-21.30,
Heggetroll: tirsdag kl. 17.15-18.00,
Baby-sang onsdager kl. 11.30-13.30 på Heggetun
Kirkeklubb: Klubb for 6-åringer 5 ganger fra og med torsdag 15. sepember kl. 14.30-15.30 på Heggedal skole
Klubb 10-13: 16. september, 14. oktober, 11. november og 9. desember
Salig blanding: torsdag ulike uker kl. 19.00
Torsdagsmøte: torsdag like uker kl. 19.00
HK: tirsdag like uker kl. 19.30
Kirkefrokost: (menighetens seniorarbeid): kl. 11.30: 3. oktober, 21. oktober (fredagstreff), 7. november, 5. desember.
Se Heggedal menighets hjemmeside for nærmere informasjon www.heggedalkirke.no

valgoppslutningen viser kanskje at vi er
på god vei til å være det? Valget foregikk
på tre skoler for vårt sokn; Heggedal, Solberg og Arnestad, og det var en jevn strøm
av velgere på disse tre stedene, og Heggedal menighet er godt fornøyd med valget.
Det gamle menighetsrådet sitter til 9.
november. Viktig saker menighetsrådet
skal jobbe med i kommende periode som
går fra 2011 til 2015, er blant annet kirkestat forholdet, gudstjenestereformen med
ny stedegen liturgi og nytt orgel til Heggedal kirke. Menighetsrådene er åpne møter
og møteplan, innkallinger og protokoller
finner man på menighetens hjemmeside.

12-13 Menighet-II.indd 13

Medlemmer
Per Øystein Funderud (50 år)
Mona Skovli Tangvold (34 år)
Kjell Vidar Jørgensen (41 år)
Kjetil Elsebutangen (38 år)
Eigil Morvik (45 år)
Reidun Bruland (53 år)
Varamedlemmer
Turid Olaug Hansen Haaland
(55 år)
Kristine Florentz (69 år)
Georg Victor Milvang (69 år)
Jon Ruben Loss Apelthun (41 år)
Bjarne Oddvar Engene (67 år)

Heggedal menighet
Givertjenestens konto
1644 15 39499

Heggedal menighet
Postboks 76, 1380 Heggedal
Tlf: 66 90 71 80
e-post:

heggedal.menighet@asker.kirken.no
marianne.solheim@asker.kirken.no
www.heggedalkirke.no

2011-09-28 12:01:52
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Lederen har ordet

Styreleder er Åsmund
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Tekst og design: Stein D Berge

HEGGEDAL VEL

Heggedals posten

Kjære folk i Heggedal!
Styret i Heggedal Vel
(HV), består idag av 7
personer, som alle jobber
for at Heggedal blir et bedre sted å leve og å bo i.
Hensikten med at styret
presenterer seg, er å gi
deg som leser et inntrykk
av hvem vi er, slik at du
kan identisere deg med
oss - og tenke at:
Dette kan jo også jeg bli
med på - om 1-2 år.
I forrige nr av HP
presenterte de 3 første
seg, og i dette nr kommer
de 3 siste. Jeg presenterte meg i HP nr 3-2010,
sammen med daværende
styremedlemmer, hvor
noen fortsatt er med i
styret (se www.heggedalsposten.no).
Det er klart, at skal et
lokalsamfunn vokse, må
mye gjøres av frivillige.
Det holder ikke å be om
offentlige tjenester til alle
de oppgaver vi ønsker
oss. Og ofte synes vi at
det offentlige gjør visse
oppgaver på en måte vi
ikke liker.
Det er flere oppgaver som
du og jeg som frivillige
må gjøre i fellesskap, for
å gjøre disse på en måte
vi liker, som - etter vår
vurdering - bidrar til et
bedre lokal-samfunn.
Tenk på hvilke oppgaver
dette er - og meld deg til
tjeneste om 1-2 år!
Jeg tar gjerne imot mail
eller brev fra deg, hvis du
har synspunkter på dette!

De 3 siste i det nyvalgte HV-styret presenterer seg

Leif Arne Aarheim.
T: 66 78 42 92 - mail:
leifarne@aarheim.no
Bor i Marie Lillesethsvei,
hvor jeg har bodd siden
2000. Trives veldig godt
og har et veldig hyggelig og sosialt nabolag.
Jeg har hund, Gordon
Setter, som jeg prøver
å aktivisere og trimme
sammen med. Vi er en
vel en gjennomsnittlig
aktiv familie hvor alle tre
prøver å holde seg i form,
selv om vi trener på litt
ulikt nivå.
Jeg tar meg mest av hunden, mens de to andre er
mer aktiv i treningsstudio
i løpet av uken.
Min samboer jobber på
Vollen ungdomsskole.
Min stesønn er 21 år.
Han er snekkerlærling og
skal ta fagbrevet nå om
kort tid.
Selv jobber jeg i dag som
daglig leder / partner
i ABRA Regnskap
og Rådgivning AS på
Høvik.
Fritidssysler utover hund
og litt trim, er sosial
omgang med gode venner
som er veldig viktig.
Jeg har de siste årene
engasjert meg foreningsarbeid i Heggedal. Sitter i
dag i styret i Heggedalsmarka Huseierforening
og Heggedal Vel. Har
også sittet et år i styret i
Nærmiljøsentralen. Jeg
er opptatt av Heggedals
fremtid og har engasjert
meg i det arbeidet.

Frank Andersen,
T: 66 79 78 84, Mob:
90 89 41 72, mail:
frank.n.andersen@
gmail.com.
Da min kone Reidun og
jeg i 1967, skulle flytte
fra Stavanger etter 4 år
der, og tilbake til Østlandet, var Heggedal et
svært aktuelt sted å slå
seg til i (Grodalsåsen 8).
Reidun, som er fra Oslo,
hadde mange familieforhold til Heggedal. Som
Sandefjording og med familie og venner der nede,
var Heggedal også for
meg et aktraktivt sted.
Vi flyttet rett inn huset vi
kjøpte, og som vi fortsatt
bor i. Etter hvert fikk vi
to fantastiske døtre som
har hatt en meget trygg,
aktiv, hyggelig,og på alle
måter en flott og god oppvekst i Heggedal. Dette
såvel etter deres eget
utsagn, og som også er
Gjennom styrearbeid i
Heggedal Vel treffer man
veldig mange hyggelige
og spennende mennesker.
Her får man ta del i
aktuelle saker som angår
oss alle som ønsker en
fremtid i Heggedal.
Jeg håper flere personer
ønsker å være med å
forme fremtidens Heggedal, og melder seg til
tjeneste i velet. Jeg har
aldri angret på at jeg ble
med.
Velkommen til oss! Bli
med der det skjer!

vår forståelse og erfaring
på dette område.
Reiduns familie tilknyting til Heggedal var
verdifull for at vi fort
fant oss meget godt
tilrette her. Etter hvert
som hjemmet vårt ble slik
vi ønsket å ha det, ble det
å bo i Heggedal virkelig
fint for oss alle 4.
Jeg kom tidlig med styret
i Heggedal Vel (1967) og
var med i mange år .Dette
var tiden da Heggedal Vel
drev kino på gamle Gjellum og da Vellet hadde
ansvar for 17- maifeiringen i Heggedal. For
meg var dette selvsagt
en meget interessant og
lærerik tid.
Senere var jeg meget
involvert da Vel-huset på
Gjellum skulle bygges ut
og om. Dette var da Vellet og Idrettslaget gikk
sammen om å få til dette
prosjektet , og som altså
førte fram til at dagens
”Nye Gjellum Grendehus” ble en virkelighet.
Senere hadde jeg stor glede av å være sentralt med
da Heggedal Hovedgård
ble bevart og senere
restaurert.
Det er svært fint å kunne
delta i Heggedal Vel
igjen.Her i Heggedal er
det svært interessant å
delta i det som foregår
,rører seg ,og ikke minst
nå med de planer som
foreligger for en stor
utvikling og satsing i
Heggedal sentrum.
Det er mitt store ønske
for Heggedal ,at den
utbyggingen som i disse
dager planlegges, blir
gjennomført slik at Fremtidens Heggedal ,blir
minst like godt,trivelig
og hyggelig å bo og leve
i som min familie og jeg
har hatt det her ,nå i mer
enn 40 år.

Stein D Berge,
T: 66 79 70 75, Mob:
986 95 680, mail:
stein.berge@c2i.net.
I 1973 flyttet vår lille familie på 3 (nå er vi 5 med
3 voksne barn) inn i det
største huset som hadde
rommet ”Gamle Heggedal telefonsentral”, som
vår familie hadde eiet
i kun 6 år. Og vår lille
familie flyttet fra 24 m2 i
Oslo til det 10-dobbelte.
I denne 6-års perioden
hadde tidligere Televerket
flyttet ut av lokalene, og
telefonen ble automatisert
i deres nye bygg - rett
overfor presten.
Og dette rommelige huset
(i tillegg til 2 andre hus
på eiendommen) trengte
omfattende renovering,
og dette ble en krevende
hobby i mange år .
I januar 2006 ble jeg invitert av Irene Johansen,
til et møte med Asker
Velforbund, som ville
sette fart i Heggedal Vel
(HV), som hadde ligget
nede i noen år.
Og planene for Heggedal
sentrum var lagt, og vi
i HV kastet oss på. PÅ
høsten kom spørsmålet
om et felles blad for Heggedal, og det første nr
kom i jan 2007.
Så mitt engasjement i
Heggedal har vart i nesten 6 år, hvor fokus har
vært Heggedalsposten,
HV og Fremtidens Heggedal, som er en fortsettelse av Bruker-forum for
Heggedal sentrum.

Farts-målinger i Heggedal viser at over 50 % av
oss kjører over fartsgrensen. Det er intet å tjene
på dette - i alle fall når vi kjører lokalt. Vi kjører
over fartsgrensen fordi vi er sløve, og vi har nok
en følelse av å tjene tid, men vi lurer oss selv!

Hold fartsgrensene
også i Heggedal

KJØP MERKET PÅ BILIOTEKET FOR kr 50

Trafikkutvalget ved Heggedal barneskole - i samarbeid med mange organisasjoner og bedrifter i Heggedal
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Fremtidens Heggedal
Folkemøte på Gjellum mandag 5. sept. var det største
og mest vellykkede folkemøte på mange år, med ca 150
tilstede, og viktige ting ble sagt på dette møtet. Det var
sentrale representanter fra Jernbaneverket, Veivesenet,
Asker kommune, Tandberg Eiendom og JM (Byggholt).
De viktige utsagnene på folkemøtet står på side 6 og 7
i dette nr av HP, som også gir et referat fra møtet.
På denne siden skal det fokuseres på butikker og
private utsalg, som vil være avgjørende for
et livs-kraftig Heggedal sentrum.

Kartet viser planene for
ny Heggedal stasjon - i
en tidlig utgave.

Heggedal består av mer Espen Tandberg har tidligere gitt
for at det blir krevende å få gode
enn Heggedal sentrum! utrykk
drivere til de 20-25 butikker, kafeer og
Det er besluttet å bygge en GS-vei
(Gang- og Sykke-vei) på den delen av
Røykenveien som ligger mellom Shellstasjonen og veien opp til Trollstein.
Før den er ferdig utfordres syklister
til å bruke veien over Trollstein i
stedet for Røykenveien.

spisesteder som planlegges i Heggedal
sentrum. Utfordringen er ikke bare å få
butikkfolk til å starte opp - de skal også
drive sin butikk i flere år - og med et bra
overskudd.

En interessant

Anbefalt mid l. syk
kelvei

konsept er å satse på en
Fag-handel-modell. Dette betyr at vi
som kunder får svar på alle våre spørsmål, og at det finnes faste ansatte (i alle
fall butikksjefen) som har et godt kjennskap til sine varer og produkter, og som
gir råd som vi kunder kan stole på.
I tillegg skal en Fag-handel-butikk ha det
sortimentet som vi kunder forventer.

Eksempler på Fag-handel er apotek,

Ny G S

Vinmonopol, og mange typer kles- ogsko-butikker, med innehavere som ikke
bare har inngående kjennskap til sine
klær og sko, men som også teft for det
som kler kundene, og som kundene blir
fornyd med.

-vei la
ng s R ø
ykenv.

Anbefalt mi

Det er liten tvil om at vi som kunder

dl. syk kelve
i

Du risikerer liv og helse av å sykle fra
Heggedal til Asker på Røykenveien, og
spesielt den strekningen som er avbildet
over. Her presser mange biler deg - og noen
havner i grøfta.
Her har jeg som syklist et tips: bruk veien
over Trollstein! Rett etter Shell er det en litt
bratt bakke. Følg denne og hold mot høyre på
toppen, og følg den ned mot Røykenveien.
Lykke til med en trygg sykkeltur!
Hilsen periodesyklist
Petter Kaas Dahlgren

ofte opplever at betjeningen har mindre
kjennskap til sine varer og produkter
enn vi selv har. Og slik skal det ikke
være. Årsaken er nok at det koster
å finne butikk-folk som har eller kan
skaffe seg slik kompetanse. Og det store
spørsmålet for folk innen handel, er hvor
lønnsomt det er å satse på den type Faghandel som beskrives her.

Kartet viser planene for
Heggedal semtrum - i en
tidlig utgave.

Det finnes et handels-senter i Vestfold
som er ganske ukjent for de fleste av oss.
Stedet er et relativt nytt kommunesenter
(frivillig sammenslåing av 2 kommuner),
med navnet Revetal. Når du kommer dit
blir du forvirret over at så mange, store
butikker kan ligge ”langt ute på landet”?
Og ikke nok med det, det har nærmere
1.000 parkeringsplasser. Det er ikke
så mye folk som bor i nærområdet til et
handels-sentrum med slik kapasitet?
Forklaringen kommer fra gründeren av

dette stedet; Sjur Gran, som har drevet
frem den 3. største MENY-butikken i
Norge. Han har bygget opp hele stedet
på Fag-handel-basis, og utfordret butikkeiere til drive etter en slik modell. Det
viser seg at det kommer folk fra store
deler av Vestfold, også fra Tønsberg og
Horten for å handle, og omsetningen
fortsetter å øke. I samtale med Sjur
Gran viste han nettopp den entusiasmen
som gündere har, og mente bl.a. at gratis
parkering var viktig. Men jeg tviler på
om gratis parkering er forklaringen på at
et ukjent bygdesenter trekker så mye folk
- og det med stor begeistring!

Espen Tandberg er blitt gjort kjent med
denne informasjonen, og han har planer
om å ta en tur til Revetal for å undersøke
dette Fag-handel-konseptet til Sjur Gran.
Men det er ikke sikkert at dette konseptet er svaret for Heggedal - da må vi få
en Heggedals-utgave av Sjur Gran?

Hvorfor bli medlem av Heggedal Vel?
* Fordi mange medlemmer gjør oss sterkere
overfor alle myndigheter.
* HV har ingen andre inntekter enn
kontingenter fra medlemmene.

kr 200
til kontonr;
0533.02.25086
Skriv navn
og adresse
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JENTEKVELD PÅ KLUBBEN

- som endte med at 7 jenter bestemte seg for å lage film!

Tekst:
Lisa Lærum Åslund

Dette er foreløpig siste bidraget fra Lisa
for denne gang. Det er Sara Warholm som
overtar for Lisa, som er ny medarbeider på
klubben. Hun har bl.a. bakgrunn fra film og
media.

Klubben ligger i kjeller-etasjen i bygget på
bildet. Bygget er en del av Hovedgården
ungdomsskole.

Dette er gjengen på 7 jenter som skal
lage film sammen, på bakgrunn av besøket av helsesøster og sexolog Anne Loe
Kvalberg - dette på den første jentekvelden på klubben.

Bak fra venstre: Stina Gønbeck Karlsen
og Hedvig Granøien.
Foran fra v. Cornelia D. Vassbotn,
Kristine Hop Ness, Anine Stenseth, Una
Golmen og Malin Dannevig.

P

Klubbens nye medarbeider, Sara

å årets første jentekveld på Hovedgården fritidssenteret, var programmet
som vanlig interessante og spennede
aktiviteter hvor jentene har en kveld med
fri fra gutter.

Helsesøster og sexolog, Anne Loe

Kvalberg, kom fra Helsestasjonen i
Asker for å snakke om kroppslige temaer som man ofte lurer på i starten av
tenårene. Jentene kom rett etter skolen
til rykende varm vegetarlasagne og
spiste først, før de satt seg godt til rette
i sofaen.

Anne Loe Kvalberg svarte på spørsmål
og fortalte fint og morsomt til spente
jenter. Da helsesøsteren hadde reist, satt
jentene igjen med mye, ny informasjon
og en opplevelse av å snakke åpent om
private ting. Det var da noen av jentene
spontant satte igang med å planlegge en
film.

Hele gruppen ble enige om å være med
på filmen , og på 1-2-3 var oppgavene
fordelt og rollene utdelt. Hedvig ble
en naturlig prosjektleder som begynte
å utarbeide et manus med innspill fra
side-linjen. Malin, Una og Cornelia fikk
sentrale roller, og Stina ble filmfotograf.
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Warholm, tilførte og veiledet med sine
media- og film-kunnskaper. De siste
timene på jentekvelden gikk med på å
finne på historien, prøvespille, kle seg
opp i klubbens re-design klær, danne
karakterer - og gjøre opptak.

Prosjektet følges opp hver uke fremover

til filmen står ferdig en gang i oktober.
Da vil den vises på klubben og
forhåpentligvis også på skolen.
Neste Jentekveld på klubben blir i
høstferien. Onsdag 5. oktober, fra 14.00
– 18.00.
INTERVJU AV DELTAKERE PÅ
JENTEKVELDEN
Journalister: Kristine/Anine
Hva gjør du på fritiden?
Hedvig: kjører trail
Malin: Rir hest
Una: Synger
Stina: Spiller piano
Kristine: facebook
Anine: Taekwondo
Cornelia: Gitar

har en så bra ungdomsskole.
Kristine: Alle kjenner alle!
Anine: Alt er bra og alt er så nærme.
Stina: Det er stort utvalg på hva man kan
gjøre, selvom det er et lite sted.
Una: At alt er fint her nå og ting er bedre
enn før.
Malin: At alle kjenner nesten alle!
Hva trenger vi i Heggedal?
Alle: Tja.. klesbutikker, kjøpesenter kanskje? Vi er ganske fornøyd nå egentlig!

Klubbens åpningstider:
Mandag: kl 14 - 16
Tirsdag: kl 14 - 20
Onsdag: kl 14 - 18, Mediacrewet

jobber med film og media.

Fredag: kl 18 - 23, fredag 30.
september: HØST-FEST!
Filmvisning skal være en fredag i
måneden, fra kl 11-16, for 5–7 klasse.
Oppstart fredag 7 oktober uke 40.
Klubben er åpen alle mellom
13 og 16 år - i hovedsag ungdom knyttet til Hovedgården
ungdomsskole.
VELKOMMEN

Hva er best med å bo i Heggedal?
Hedvig: Det er koselige folk her og vi

2011-09-28 14:34:18
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Hvordan er overgangen fra barn til ungdom?
Hvordan har jeg opplevd overgangen fra
barneskolen til ungdomsskolen?

Tekst og
foto:
Anders
Lie Hagen

De første dagene på den nye skolen var veldig uvante, for når
man har gått sju år på samme skole, så er det jo litt uvant å
begynne på en ny, men jeg fikk fort erfare at denne skolen
var minst like bra som den forrige.

Anders er
13 år og ny i
ungdomsredaksjonen.
Første artikkelen er om
starten på ungdomsskolen.

Å være barn er en herlig opplevelse,

men noe som alle må gjennom i livet
er overgangen fra barn til ungdom.
Når man blir ungdom er det mye nytt,
først og fremst begynner man på en ny
skole, og for meg var det Hovedgården
ungdomsskole.

De første dagene på den nye skolen var

veldig uvante, for når man har gått sju år
på samme skole, så er det jo litt uvant å
begynne på en ny, men jeg fikk fort
erfare at denne skolen var minst like bra
som den forrige. Det som er mest uvant
er at lærerne stiller med noen andre krav,
som ikke var fullt så viktig på barneskolen, det er også mye mer konsekvenser
hvis man gjør noe galt, hvis f.eks jeg har
glemt noen bøker.

J

eg syntes også det var veldig flott å
slippe å smøre matpakke, siden Hovedgården har sin egen kantine, det er en
av de store forandringene. I tillegg har
Hovedgården ikke friminutter som på
barneskolen. På barneskolen er man jo
vant med et langt friminutt på 30 minutter, og mange korte på femten.

M

en på ungdomsskolen er det noen
småpauser og en time pause midt på
dagen, og her kan man gjøre mye rart.
Blant annet har Hovedgården også en
egen ”Klubb” som man kan besøke, her
kan man slappe av og prate, spille biljard
eller bordtennis. Heggedalshallen er
også åpen i denne timen, her kan man
spille fotball, eller bare løpe for og få ut
litt energi!

Fagene er akkurat de samme som på

barneskolen, bare at det brukes litt andre
ord, gym heter kroppsøving og KRØ
er forkortelsen for Kunst og Håndverk,
noe litt annet enn på barneskolen. Noe
som også er ganske nytt er å bli kjent
med nye mennesker, for på Hovedgården
kommer både folk fra Heggedal barneskole og fra Solberg. Dermed blir det en
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del nye mennesker å bli kjent med, i tillegg til lærerne. Men det å bli kjent med
de nye fra Solberg var jo utrolig lett, alle
er så hyggelige at det går helt fint!

Å gå på ungdomsskole er jo faktisk

utrolig morsomt! Det er mye nytt som
må innarbeides. Karakterer er en ny
ting, det har jo ofte vært snakk om at
det er så ille og vanskelig, men etter
noen uker på ny skole faller det seg helt
naturlig, og det er jo faktisk heller litt
spennende. Mange har også sagt at det er
så utrolig mye lekser på ungdomsskolen,
og selvfølgelig, det er jo mer, men man
merker det egentlig ikke, for det skjer så
gradvis.

Jeg har allerede fått litt avstand til barneskolen min som jeg har gått på i 7 år. Men
fortsatt er det litt uvant å bli ungdom og
komme til ungdomsskolen.

N

å har jeg gått ca. en måned på Hovedgården og det er kjempegøy! Det er
masse aktiviteter og kurs som man kan
gå på etter skoletid. Jeg er veldig glad i
å ta bilder og lage fim, og det er masse
kurs som handler om det, i tillegg til
masse annet, så dere som går på barneskolen har virkelig noe å se frem til!

N

år man er ferdig med leksene er det
godt å ha noen hobbyer man kan drive
med. Jeg spiller i korps, nemlig Heggedal og Blakstad skolekorps, noe som er
utrolig gøy! I tillegg spiller jeg trompet
i et storband i Asker kulturskole. Livet
er blitt travelt når man spiller i korps, er
med venner, er med i et band og er med i
elevrådet på skolen, men en ting har jeg
erfart med ungdomstiden hittil - det er
mye moro…

Bildet jeg har tatt av Hovedgården ungdomsskole ser litt stor, mørk, ruvende og firkanta
ut. Men jeg opplever min nye skole som flott,
lys, akkurat passe stor - og alt annet enn
firkanta.

Jeg liker meg svært godt på min nye skole, og
jeg fikk fort erfare at denne skolen var minst
like bra som den forrige.
Bildet har jeg tatt fra grusbanen mot Heggedal sentrum.

Bildet til venstre viser sandvolleyballbanen,
skate-rampa og ballbingen. Skolen har så
mye som vi ungdomselevene kan bruke, både
i midt-timen og etter skoletid.
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Hei, jeg heter Sofia Hammervoll. Jeg går på
Heggedal skole i 7. klasse....
J

eg er en litt sjenert jente på 12 år. Mine
interesser er å skyte pil og bue, spille
piano, tegne og danse. Jeg danser hos
Gyda fra ”Skal vi danse”. Jeg liker også
veldig godt å høre på musikk. Det går
mest i klassisk, men det kan hende at
det blir litt rock og sånn. Får ett år siden
begynte jeg med pil og bue. Jeg syntes
det var veldig gøy, så jeg fortsatte.

J

eg har konkurrert i bueskyting noen
ganger og har vunnet 3.- og 2. plass. Jeg
er medlem av Hvalstad-bueskytere. Det
finnes flere typer buer. Jeg har en som
heter Recurve og den har sporer der
strengen ligger. Tradisjonelt har buer
ikke sporer. I en konkurranse skal man
skyte 60 piler sammenlagt. 30 piler før
pause og 30 piler etter pause.
Det var filmen Ivatar (sience fiction),
som gjorde at jeg fikk lyst på skyte med
pil og bue. Men kanskje var det også
fordi faren min også driver med sporten,
og vi reiser på konkurranser sammen.
.

J

eg har også en hund som heter Zelda.
Hun er snart 2 år. Hun er en sjokoladebrun labrador-jente med stor appetitt.
Hun har vunnet en 1. og 2. pris, men nå
er hun litt overvektig. Hun er litt bjeffete
av seg og veldig pappadalt.

Tekst og
foto:
Sofia
Hammervold
Sofia er 12 år
og også ny i
ungdomsredaksjonen.

På skolen ønsker jeg meg lærere som

forklarer bedre. Og de kan være litt
strengere, men de er hyggelige. Det skal
bli spennende å begynne på ungdomsskolen neste år, fordi vi får karakterer,
og kanskje bedre lærere til å forklare
- og så får vi lunch og masse fine kurs.

M

in familie er mamma og pappa, og
jeg er yngst av 6 barn. Mamma jobber
på sykehus, og pappa jobber i Oslo kommune.

J

eg er også opptatt av politikk, og Siv
Jensen kan bli en god statsminister. Men
jeg synes også Jens Stoltenberg er en
god statsminister. Jeg vil gjerne skrive
mer i Heggedalsposten senere.

Pappa og Sofia er på bueskytterstevne i Moss.
Sofia står til venstre og foran i bildet.
Hunden
Zelda er
litt bjeffete
av seg og
veldig pappadalt. Nå
er hun på
slankekur.

MER STOFF FRA KLUBBEN PÅ HOVEDGÅRDEN U-SKOLE
DJ- CREW VOKSER

Dette skjer på klubben fremover:
Hver tirsdag: Byttekveld og extreme makeover av gamle klær. Ta med deg et

plagg eller to og lag det om til noe nytt!

Hver onsdag: Mediacrewet jobber med film og media.
Fredag 30 september: HØST-FEST!
Filmvisning skal være en fredag i måneden, fra kl 11-16, for 5–7 klasse.

Oppstart fredag 7 oktober uke 40.

Beskjed fra matcrewet: Ny Smoothie hver mandag, god sunn mat til en god
penge hver tirsdag og fredagsmat annenhver fredag.
HUSK: SPIS GROVT BRØD!

Siden skolestart har vi sett stor
interesse for crewet på klubben, og da
særlig DJ-crewet. Den siste tiden har vi
ansatt 5 nye DJ-er som nå læres opp.
DJ-aspirantene viser stort engasjement
for faget, musikken og klubben. I alt
6 stykker deltok på Radars DJ-kurs i
forrige uke. DJ-kurset var så bra at det
jobbes med å få til et kurs nr 2.
Sist fredag, 16 september, var det første
anledning for to av de nye, Mathias Pedersen og Daniel Westengen, til å prøve
seg på en fredagsfest på klubben. De
fikk god hjelp fra en mer erfaren DJ på
klubben, Christoffer Robin Larsplass.

Vinner av
fredagens
biljard turnering: Yons Elg
(foto: Magnus
Loz Mahrads)
Mathias og Daniel i aksjon. Bevegelsen gjør at
bildet ble litt uskarpt.

DJ-crew betyr folk som styrer og
annonserer musikken under dansen.
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Sommerturene er for mange korpsårets
høydepunkt. I juni var først aspiranadlal korpshelg i
ter og juniorene på endflott
e
e
Skien. Noen dagerggsenere
dro hovedgg
korpset til Bornholm
de
på
HeHe lader
sktsatdaddeltok
BBlakHans
ooggSt.
korpsfestival, feiret
og hadde
det gøy døgnet rundt.
med at
SkSokoleVilekokregner
orprps blir
s gode
opplevelsene på disse turene
minner som bare blir bedre og bedre
med årene.
Til neste år planlegges en enda større
utenlandstur 1 for
1 hovedkorpset. TurGrGurnunlhar
nalgatgtvært i gang siden før somkomiteen
meren, og en viktig oppgave blir å skaffe dugnadsarbeid o.l. så vi kan få egenandelen for musikantene ned til et akseptabelt nivå. Om noen har dugnadsjobber til oss, ikke nøl med å ta kontakt
med styreleder Erik de Mora:
tlf. 916 27 849,
e-post edm@dagbladet.no

Nye nettsider

Heggedal og Blakstad skolekorps
har fått egne nettsider:
Gå inn på www.korpsweb.net/
korps/HeggedalogBlakstadSkolekorps/ og finn informasjon og
aktuelt stoff om korpset vårt.
Loppelageret åpent hver
torsdag

Vårt loppelager i Heggedal (Vollenveien 162 i Kloppedalen) er som vanlig åpent kl. 18-21 hver torsdag utenom
skoleferiene. Kom med loppene dine, så
skal vi sørge for at disse blir omgjort til
viktig barne- og ungdomsarbeide i vårt
lokalmiljø!
Loppemarked 15.-16. oktober

Og neste loppemarked i Heggedalshallen blir 15. og 16. oktober. Hold av helgen til storhandel i et trivelig miljø der
du garantert vil treffe mange kjente!
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Korpshøsten er her!

Heggedal og Blakstad skolekorps er godt i gang med høstsesongen
2011. Denne sesongen vil være preget av forberedelser til
korpsgalla for hovedkorpset i oktober og stor jubileumsfeiring
for hele korpset i desember.

Etter en lang og fin sommer er høsten
kommet for korpset vårt. Sesongen
startet med oppstartseminar i Kragerø.
Hovedkorpset har en yngre gjennomsnittsalder nå enn før sommeren etter
at en del sluttet for aldersgrensen. Det
er allikevel imponerende å høre hvor
bra korpset allerede er etter de første
øvingstimene. Det er tydelig at vi har et
korps med mange dyktige musikanter
hvor alle spiller på lag. Flere musikanter viser seg som gode arvtagere etter
de som sluttet så det er all grunn til å
tro at korpset snart vil være på samme
høye nivå som sist sesong. Første ildprøve for korpset er korpsgallaen som
går av stabelen 30 oktober i Ullensaker
kulturhus. Der vil korpset forsvare sin
seier fra i fjor.

Et kjempestort juniorkorps

Juniorkorpset består i høst av 30 musikanter. Det er utrolig morsomt at vi har
et så stort juniorkorps! Allerede på oppstartseminaret i august skjønte vi at her
blir det mye god musikk å høre i fremtiden fra denne utrolig flotte gjengen! De
er veldig samspilte og det er tydelig at
de trives i korpset. Dirigentene får frem
det beste i hver musikant og alle får vist
at de behersker sitt instrument på en god
måte.
Det spirer og gror……

De nye aspirantene våre er også en stor
og god gjeng, hele 18 unge spilleglade
musikanter. De har nå fått føle, kjenne
og spilt på sine nye instrumenter en
stund. Nå er de allerede i gang med å
øve inn felles musikkstykker. Vi gleder oss til
å følge utviklingen deres,
så langt har jeg inntrykk
av at vi har det beste aspirantkorpset på lenge.
Jubileumskonsert

For både juniorer og
hovedkorpset vil et viktig fokus i høst også være
oppkjøringen til korpsets
jubileumskonsert i Østenstad kirke 4. desember
kl. 18.00. Vi har også
bedt veteraner fra korpset
organisere et veterankorps med så mange som
mulig av de dyktige musikantene som har vært
innom korpset i løpet av
de 55 år det har eksistert.

Tubaist Alf Kristian
Lahn
Lyst til å spille i korps?
Selv om korpset vårt er både stort og fint, trenger vi alltid nye musikanter. Både
hovedkorpset og aspirant/juniorkorpsene ønsker seg flere medlemmer. Vi har et spesielt behov for klarinetter, saxofoner og tubaer. Ta kontakt med vår undervisningsleder Carl Christian Schou på 913 38 338, e-post chr-sch@online.no eller styreleder
Erik de Mora på 916 27 849, e-post edm@dagbladet.no
Tekst og foto: Erik de Mora
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Heggedal og
omegn Historielag

HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Meget vellykket
fortellerverksted 26. september.
Fra venstre: Sverre Vik, Sverre
Hansen, Øistein Yggeseth, Edith
Jarnes, Kari Tofthagen Gudem

Medlemsmøte

mandag 21. november
kl. 19.00
på Heggedal Bibliotek

Ikke på bildene: Karsten Evensen

Fra venstre: Walter Gudem,
Anbjørn Wiik, Elke Wiik, Eva
Jensen, Anni Tangen, Anne-Gro
Celand, Karsten Celand, Liv
Hansen, Bjørg Kristiansen

”Drammensbanens
åpning og tidlige historie”
v/Tor Kristian Østeby

Presentasjon av
Historielagets
årbok 2011.
Gratis adgang

Enkel servering

Heggedal Ullvarefabrikk var tema da
Historielaget inviterte til det første ”fortellerverkstedet” på Seniorsenteret mandag 26. september. 15 lokalkjente møtte
fram! Noen hadde enten jobbet på Ullvarefabrikken eller på ”utsalget”, mens
andre hadde slektninger med tilknytning
til fabrikken. Ullvarefabrikken var i drift
fra 1921 til 1958, og hadde fabrikkutsalg
i bygget der Møbeltapetserer Gabrielsen
nå holder til.

Neste fortellerverksted er mandag 31. oktober kl. 13.00 på Seniorsentert, og da blir
temaet ”butikkpraten”. De mange butikkene var stedets nyhetsbyråer.
Historielaget vil arrangere fortellerverksted siste mandag i hver måned. Det gjøres opptak av samtalene, som blir skrevet
ned - til bruk for eksempel i Historielagets årbøker.

En vandring i psykiatriens historie

Bare en liten kjerne trosset gråværet og deltok på omvisningen på Dikemark sykehusmuseum søndag 18.
september. Men omviser Wenche Norset Iversen ga de frammøtte en ﬁn innføring i sykehusets historie
og museets samlinger.
Første kjente diagnose for sinnslidelse i
Norge er fra 15-hundretallet. En tjenestejente på en gård hadde tatt livet av et
lite barn, og hadde fått sin dødsdom. Men
dommen ble ikke iverksatt, da noen sto
opp og sa at hun måtte være syk.
Museet inneholder en imponerende samling av bilder, tegninger, malerier og gjenstander fra sykehusets historie.
Kravet til personvern gjør at nesten ingen
pasienter er navngitt eller avbildet på sykehusmuseet. Et unntak er en pasient som
var spesielt ﬂink med hånsarbeid. Etter at
hun døde, kom datteren til museet med et
broderi. Hun ønsket at det skulle stilles ut
med morens navn under, for å vise at pasienter på et sinnsykehus også kan være
ressurssterke mennesker.
Behandlingsformene har skiftet opp gjen-

nom tidene, etter som hva man hadde
av kunnskaper og teorier om psykiske
lidelser. Da Dikemark sykehus ble bygd
i 1905, var tanken at vakre omgivelser
skulle gjøre pasientene godt. På sykehusområdet var det ﬂotte parkanlegg med
blomster. Innendørs skulle det være rent
og pent, med hvite duker, vakre møbler og
og pent servise.
Dikemark er nok glad for å kunne si at
det ikke ble utførte ikke lobotomering
ved sykehuset. Men i en periode ble det
for eksempel utført regelmessig tarmskylling for få dette ”vonde” ut av pasienten.
Vi kan le og gråte av mye av det som ble
gjort innenfor psykiatrien, men det var
godt ment - der og da.
Dikemark sykehusmuseum er idag en del
av Ullevål sykehusmuseum. Men Wenche

håper at de får beholde den unike samlingen lokalt på det gamle sykehusområdet,
og det skal vi gjerne være med på å støtte
opp om!

Sykehuset hadde egen systue, og sydde
blant annet alt undertøy selv. Her er viser
Wenche en av de større modellene.
Tekst og foto: Dag Henning Sæther
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Sabotører i mørke
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Tekst og foto:
Dag Henning Sæther

Ikke en eneste stol var ledig da Heggedal Hovedgårds Venner inviterte til
film og foredrag om “Osvald-gruppa” på Heggedal Hovedgård onsdag 14.
september. Initiativtaker var Odd-Lars Vanberg. Han har også skrevet en
fyldig artikkel om lokale motstandsfolk i Heggedalsposten nr. 1-2010.
Møtet åpnet med at NRK-dokumentaren “Sabotører i mørke”, som handler
om “Osvald-gruppa”, ble vist. Etter
filmen fortalte Harry Sønsterød om
noen av sine opplevelser fra motstandsarbeidet under krigen. Deretter
var det åpent for spørsmål og kommentarer. Både medregissøren for filmen - Morten Conradi – og historiker
Lars Borgersrud var til stede på møtet,
og deltok i diskusjonen.
Lars Borgersrud har mye av æren for at
dette temaet i det hele tatt har kommet
opp. Han har i mange år hentet fram
og skrevet bøker om ukjente sider av
vår nyere historie, fra både før, under
og etter krigen. Hans budskap var at
Osvald-gruppa var de eneste som drev
med sabotasje i Norge fram til høsten
1944. Men - som Borgersrud minnet oss om - “det er seierherrene som
skriver historien”. Osvald-gruppa ble
offer for motsetningene mellom kommunister og sosialdemokrater i Norge
etter krigen – en konflikt som var også
var en del av den kalde krigen. Gruppas leder Asbjørn Sunde var kommunist, og ble dømt for spionasje i 1954.

På Hadeland er en av hyttene der
Osvald-gruppa hadde tilhold restaurert, og Borgersrud oppfordret oss til å
gjøre det samme med ”Bekkestua II”,
som ligger i Underlandsåsen. Hytta
tilhørte Johannes Underland, men eies
nå av Asker Kommune. ”Bekkestua
I” ble brent av tyskerne under krigen,
og gjenoppbygd som ”Bekkestua II”.
Harry Sønsterød fortalte på møtet at
hytta stort sett ble brukt til undervisning og øvelser, men den var også
skjulested for Asbjørn Sunde en periode.
Diskusjonen om Osvald-gruppa og
Asbjørn Sunde kommer helt sikkert
til å fortsette, men uansett er hytta en
del av vår okkupasjonshistorie. Vårt
lokale historielag ble utfordret, og vil
se om det er mulig å gjøre noe med
saken. “Bekkestua” ligger veldig nær
bebyggelsen, og vil bli et fint mål for
en fottur.
Harry Sønsterud forteller

Osvald-gruppa ble ”skrevet ut av historien”, og har ikke fått noen form
for anerkjennelse for sin innsats. Fra
Heggedal deltok Olav Førland og
Harry Sønsterød. De hadde ingen politiske motiver, ut over å kjempe mot
den tyske okkupasjonen. Borgersrud
har møtt mange av krigsveteranene,
og har engasjert seg sterkt i denne saken.
Mange av medlemmene i Osvaldgruppa kom fra Milorg, og var skuffet over at ingen ting ble gjort, det ble
bare øvelser og øvelser. Førland og
Sønsterød var også medlemmer av
Milorg, og er dekoret for sin innsats
der.

Osvald-gruppa.indd 21

Fra venstre: Odd-Lars Vanberg, Lars Borgersrud, Harry Sønsterud og Morten Conradi.
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Vi skriver en del om ”fremtidens
Heggedal” i dette nummeret av Heggedalsposten – og ikke uten grunn. JM
(Byggholt) har bekreftet at anleggsarbeidet på Heggeodden skal starte opp
før jul (i år!), arkitektkonkurransen for
gang- og sykkelbrua på Heggedal stasjon er avsluttet og forhandlinger pågår med vinnerne – for å kunne gjøre

en endelig beslutning i god tid før jul
(i år!) – slik at byggingen kan starte
tidlig neste år. Tandberg Eiendom AS
tilpasser sine planer etter en utsettelse
på Alfheim – og starter om ikke lenge
med detaljert planlegging for utbyggingen i Heggedal Sentrum. Fyrhuset
med servering, næringsvirksomhet og
treningssenter; sentrum med leiligheter og forretninger og fabrikktomta
med mye ny aktivitet. Vi er vel der nå
at vi kan si at det allerede er spennende – ikke bare at det blir spennende. I
løpet av få uker er anleggsmaskinene
her, og utbyggingen er i full gang. Og

Bibliotekene er i endring. Hva vil
vi med Heggedal Bibliotek? Hva
bør det inneholde? Hvordan skal
biblioteket fungere sammen med
andre tilbud i Heggedal? Hva forventer seniorene, og hva forven-

ter ungdommen? Nå kan du være
med på å forme det nye bibliotekstilbudet i Heggedal. Om noen år
flytter biblioteket sammen med
Nærmiljøsentral og Seniorsenter
inn i et av de nye byggene i sen-

Nærmiljøleder´n

vi skal bo i og omkring en byggeplass
i mange år. Ingen tvil om at det blir en
utfordring med støy og støv og trafikk
men forhåpentligvis en periode hvor
forventningene til et godt resultat om
noen år gir oss humør til å trives gjennom byggeperioden.
Første bygget er på plass!

Det første ”byggverket” i fremtidens
Heggedal er for øvrig på plass - ballbingen er allerede bygget! Offisiell
åpning 22/10 – med mange prominente gjester tilstede – og med Idrettens
dag som ramme. Vel møtt!

trum, ned på bakkeplan. Da må
vi benytte anledningen til å lage
et unikt og attraktivt tilbud til hele
befolkningen!
Heggedal Nærmiljøsentral og
Heggedal Bibliotek inviterer til:

Nærmiljøkonferanse om det lokale biblioteket
Sted: Heggedal bibliotek
Tid: Mandag 17.oktober kl.19.00 – 21.00
Program (det kan bli endringer):
Erling Dokk Holm, forsker ved Markedshøyskolen/Arkitekthøgskolen:

“Bibliotek i lokalsamfunnet”

2. Bibliotek- og kulturhussjef Live Gulsrud:

“Dagens tilbud i bibliotek, både lokalt, innenlands og utenlands.”
3. Dag Henning Sæther:

”Hva blir rammebetingelsene i det nye sentrum?”
4. Diskusjon i grupper. Temaene for gruppediskusjonene blir det informert om på møtet
5. Pause m/enkel servering
6. Gruppearbeidene fortsetter. Gruppene presenterer sine resultater
7. Oppsummering
Påmelding til Heggedal Nærmiljøsentral (post@iheggedal.no) eller på Heggedal biblioteket innen torsdag 13. oktober. Alle med interesse for og tanker om biblioteket er velkommen!
Skoler, barnehager, seniorsenteret, politikere og representanter for kommuens administrasjon blir invitert
spesielt.
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL
Vi arrangerer nærmiljøkonferanse med
”yngre senior” som tema. Geir Børresen
deler innledningsvis med oss sitt syn på
et aktivt liv – nesten uten å skjele til at vi
er blitt litt eldre. Og vi kommer til å bli
mer enn litt imponert.
Konferansen skal dekke to hovedtema:
Vi skal etter en innledningsrunde med
noen øvelser være kreative med hensyn
til utformingen av det nye senteret, hvilke funksjoner skal vi sørge for at er på
plass, hvor stor plass trenger vi egentlig
– når vi samler ﬂere ”brukergrupper” under samme tak – på samme gulvﬂate?
Neste tema er rekruttering – hvordan kan

vi attrahere nye brukere til seniorsenteret (eller kan vi snart begynne å kalle det
aktivitetssenter?), hva skal vi friste med?
Vil fremtidens seniorer (yngre eldre?)
spise middag klokken 1200? Og vil vi
som ikke har spikket siden seljeﬂøyta begynne med treskjæring? Naturligvis skal
ikke tradisjonelle aktiviteter eller rutiner
kastes på båten –men en oppmyking eller
modernisering er kanskje på sin plass?
Komme i kontakt med andre på samme
alder og/eller i samme situasjon som en
selv har ofte god betydning for fysisk og
mental helse; hjelp oss å finne løsninger
som gjør at ﬂere av oss treffes på ”senteret” bli med å lage en ”rekrutterings-

Heggedalsposten
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kampanje”.
Seniorsenteret er en veldig viktig del av
nærmiljøet vårt – og om noen få år er
både seniorsenteret, nærmiljøsentralen
og biblioteket på plass i nye Heggedal
sentrum. Vi gleder oss!
Nærmiljøkonferansen ”yngre senior” blir
ikke bedre enn de som deltar; vi vil spesielt gjerne komme i kontakt med deg som
er født mellom 1950 og 1960; selv om det
virker som det er langt frem til pensjonsalder eller en ” seniortilværelse” – er det
et stykke frem til det nye senteret også er
på plass. Vi trenger gode innspill nå – for
å rekke å påvirke tilstrekkelig tidlig.

Nærmiljøkonferanse - “yngre senior”
Sted: Heggedal bibliotek
Tid: Torsdag 24 .november kl.19.00 – 21.00
Program:

Geir Børresen: “Det aktive liv”
Diskusjon i grupper - oppsummering
Pause m/enkel servering underveis.

Påmelding til Heggedal Nærmiljøsentral (post@iheggedal.no) eller på Heggedal biblioteket innen fredag
18. november.

Førjuls-salgs-utstilling i Fabrikken!
Nærmiljøsentralen og aktive kunstnere i Fabrikken inviterer til førjulsutstilling i Fabrikken.
Her er gode muligheter til å kjøpe ordentlige julegaver.
Åpningstidene blir som følger:
lørdag 5. og søndag 6.november: kl 12 – 16,
onsdag 9. og torsdag 10. november: kl 17 – 20,
lørdag 12. og søndag 13.november: kl 12 - 16

Førjulsutstillerne er:

Stina Langlo Ørdal – bilder og kort
Ira Lindstrøm – bilder og kort
Ingeborg Breder – bilder, kort og kalendre
MayGunn Riis – bilder, kort og kalendre
Ann Kristin Persson – ﬁltede hjerter, strikkede julekuler og luer
Solveig Egeland – som stiller ut ”grillhytta” i juleskrud.
Og kanskje det blir ﬂere og mer – det oppdager du når du besøker Fabrikken! Det blir også ”verkstedaktiviteter” for barn
med gjenbruk av søppel. Kanskje en tegne/malekrok, helt sikkert en selvbetjent kafé og selvfølgelig salgsboder.
”Grillhytta” er en morsom - og tankevekkende hytte bestående av 1000 engangsgriller. Reisverket er kraftig og bygget
i gammel håndverkstradisjon og består av solide materialer
(kjerneved av furu og eik), alt funnet i containere i Oslo.
Hytta ble bygget for å få folk til å reﬂektere over miljøkonsekvensene av å bruke engangsgriller. Grillene ble samlet over
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”Grillhytta” på vei inn i Fabrikken – som første
forberedelse til førjulsutstilling.

tre dager i Osloparkene og hytta stod oppført i Sofienbergparken hvor den fikk mye oppmerksomhet, blant annet i en
dagsrevysending.
Kunstneren Solveig Egeland har bygget hytta – og mange andre små hytter av gjenbruksmaterialer – som er plassert forskjellige steder i Norge.
Vi inviterer også (utfordrer!) SFO til å være med å plukke
søppel rundt fabrikken torsdag 3. november! Det innsamlede
materialet vaskes og brukes til å lage skulpturer på verkstedet
i åpningstiden. Gjenbruk blir kunst!
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Også i år blir det KRV-arrangement i den gamle
Ullvarefabrikken – Fabrikken i Heggedal.
KRV juryen har valgt ut følgende lokale kunstnere,
som stiller ut i Fabrikken:
Ida Brekke
Kjell Hommerstad
Morten Langhoff
Torbjørn Morvik
Kunstnerne vil være tilstede i åpningstiden – og vil
gjerne invitere til et atelierbesøk i tillegg til å vise
sine produksjoner.

Utstillingen i Fabrikken er åpen
fra 21. til 23. oktober,
mellom klokken 12:00 og 18:00.
I tillegg til de utvalgte utstillerne vil ﬂere av våre lokale kunstnere stille ut og til dels være tilstede under
arrangementet. Med andre ord, mange gode grunner til å ta en tur til fabrikken!
Kunst Rett Vest, en kunstrunde i 16 kommuner
Kunst rett Vest er Norges største regionale kultursatsning hvor visuell samtidskunst er i fokus.
Gjennom Kunst rett Vest ønsker Vestregionen:
Å styrke og vise mangfoldet av det profesjonelle
kunstlivet i regionen
Å gjøre visuell kunst tilgjengelig for et bredt publikum, gjennom bruk av nye arenaer og en felles markedsføring av arrangementet
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Juryen har talt!
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Av Per Sletaune

Arkitektkonkurransen for utforming av gang- og sykkelbrua som skal binde Heggedal stasjon sammen med nye
Heggedal er avsluttet og juryen har avgitt sin instilling. Alle bidragene til konkurransen har vært utstilt i Fabrikken, sammen med utdrag fra gjeldende reguleringsplan og ikke minst en kavalkade med Heggedalspostens
omtale av utbyggingsplanene. Med godt besøk og frivillig vakthold har utstillingen vært tilgengelig for alle i en
hel måned!
Juryen anser at “Svinget” har den beste
estetiske løsningen for helheten fordi det
arkitektoniske grepet er enkelt, elegant og
konsekvent gjennomført.
Materialvalg gir assosiasjoner til Heggedals industrihistorie og er robust nok
til å møte Rampehuset, og proporsjoner
harmonerer godt med det historiske stasjonsmiljøet.
Juryen mener at forslaget kan bearbeides
videre i samsvar med anbefalingene, blant
annet med overdekning over selve brua,
uten at den arkitektoniske elegansen forringes, og juryen rangerer dette forslaget
høyest.

hva det virkelig vil koste å lage løsningen
– og innarbeide juryens føringer før endelig løsning blir valgt.
Juryen har kommet med en rekke innspill til det videre arbeidet
før endelig utforming, hvorav
noen er som følger:
For å imøtekomme ambisjonen
om parallellitet mellom de to
bruene (veibrua og gang- og
sykkelbrua) som inngår i reguleringsplanen, bør forslaget til
gang- og sykkelbru høydejusteres for å oppnå større harmoni
med den planlagte vegbrua.
Bruas høyde bør vurderes nærmere, både i forhold til sikkerhetskrav og med henblikk på å
redusere høydeforskjellen for
trafikantene.

”Svinget”

Videre ser juryen at både “Heggedal stasjonsbro” og “Sporendring” – begge har
potensial til å bearbeides i samsvar med
juryens anbefalinger.

Som følge av den antatte trafikkbelastningen, også etter at
Heggedals befolkning er fordoblet i forhold til i dag, kan
redusert bredde av brua, fra 5 m til 4 m
vurderes.

”Heggedal Stasjonsbro”

Behovet for separasjon mellom trafikantgrupper, visuelt og fysisk, bør nedskaleres til en visuell markering. Det
må imidlertid innføres flere
mindre tiltak som bidrar til å
redusere syklistenes hastighet,
både ved endene av brua og på
brua, ved trappe / og heishusene. Det gjelder særlig vestre
bruhode som må utvikles til en
overgangssone som styrer trafikkstrømmen og senker sykkelhastigheten, samt ivaretar
sykkelparkering.

Så langt så godt; vi er ferdig med fase
1, hvor aktuelle kandidater er utvalgt til
å ta del i de neste faser, hvor den første
allerede er i gang – forhandlinger om prosjektering. I denne fasen skal man ettergå
forslagenes gjennomførbarhet, regne på

Fordi brua krysser sporområdet nord for
plattformen, bør optimalt bevegelsesmønster, heisplassering og trappegeometri
avveies mot gjennomgående sonedeling
/ separasjon. For både å samle stasjonsområdet og redusere avstander, samt iva
reta sosial kontroll og god oversikt, bør
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trappeløp og heiser på sørsiden av broen
vurderes. Dette må vurderes sammen med

”Sporendring”
brupillarenes posisjoner.
For å optimalisere bevegelsesmønsteret
og bruas funksjonalitet ytterligere, bør
gjennomgående / tosidig heiskupé vurderes. Dette vil også kunne forbedre tilgjengeligheten for alle og ivareta likeverdigheten for alle trafikantgrupper.
For å ivareta vintervedlikehold anbefales
tak over selve bruløpet framfor varmekabler. Imidlertid kan trappeløpene være
udekket. Dette tilsier at trappeløp – oppog inntrinn og repos – utføres i gjennomsynlig materialutførelse som snøen faller
gjennom. Også utforming av heistårn inkludert forrom og behov for klimatisering
må vies oppmerksomhet.
Konkurranseforslagene viser at koblingen
mellom brua og Rampehuset er utfordrende og må bearbeides videre i dialog med
eierne av Rampehuset. Juryen ser ikke
bort ifra at endelig løsning kan innarbeides som del av Rampehuset.
Med andre ord; det er mangt som skal
stemme før vi ser en endelig utforming av
brua, men tiden går – og brua skal bygges
neste år. Andre fase skal være avsluttet i
god tid før jul; for byggestart tidlig neste
år. Så får vi se hvor mye annet som kan
stå klart for å ta i mot brua og syklister og
fotgjengere i løpet av 2012 – eller 2013.
(Faktakilde: Juryens sluttrapport og
presentasjon av vinnerutkastene.)
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Idretts-SFO

Av Heidi Merete Johansen,
SFO leder v/Heggedals Skole

Yes, da var vi endelig i gang! Etter nesten et års planlegging. Det er fantastisk ﬂott å
se hvor ivrige og engasjerte barna er når de er på Idretts SFO. Før hver Idretts-SFO
går vi gjennom trivselsregler, viktigheten av å kunne motivere og være positive
ovenfor hverandre. Dette ser vi hjelper for elevene er super ﬂinke til å heie på hverandre, samarbeide på tvers av alder og kjønn og tør å prøve seg på nye ting.
Bakgrunn for prosjektet:
Vi på Heggedal SFO startet med en tanke
om hva vi kunne gjøre annerledes, gjøre
mer spennende og hva som kunne engasjere barna på SFO.
Vi opplevde at når elevene kom i 3-4 trinn
sluttet de på SFO, ikke bare fordi det var
kjedelig men også fordi foreldrene mente
de var store nok til å gå hjem alene (dette
gjaldt ikke bare Heggedal men ﬂere steder
i Asker). Ikke alle hadde lyst å gå hjem
alene og noen hadde heller ikke godt av
det å gå hjem til et tomt hus.
Samarbeids-prosjekt
På høsten 2011 kom det i gang et samarbeid med Heggedal IL og Heggedal Nærmiljøsentral.
Ideen om Idretts-SFO kom frem. Dette
tilbudet skulle ligge inn under ordinær
SFO paraply. Vi ønsket å beholde elevene
lengre i SFO, øke barnas fysiske aktivitetsnivå i hverdagen og samtidig ønsket vi
ikke å ha foreldrebetalte aktiviteter slik at
alle barn kunne ha mulighet til å delta.
Vi utarbeidet et konsept basert på frivillighet og samarbeid med lokale ressurser/
lokaliteter.
Finansiering:
SFO er pr i dag drevet av foreldreinnbetalinger, det vil si at etter lønn til personale,

mat, div driftutgifter og lignende er det
ikke mye igjen til å kunne leie inn diverse
instruktører.
Vi så også at fotball var veldig populært i
Heggedal men det gjorde at de barna som
ikke ønsket å være med på fotball ikke
hadde mange andre tilbud i bygda. Vi
ønsker på Idretts-SFO å tilby ulike typer
fysiske aktiviteter slik at man blir kjent
med ulike sportsgrener. Også aktiviteter
som er tilpasset slik at alle barn uansett
funksjonsnivå kan være med!
Hvordan få det gjennomført:
For å kunne få til et variert og spennende
tilbud på Idretts Sfo har vi fridd til Asker
Videregående skole og Hovedgården ungdomskole.
Vi har innledet et unikt samarbeid med
Asker videregående skole ved Idrettslinja. De får praksis plasser hos oss og vi får
gode instruktører fra dem.
Vi får hjelp av elever fra Hovedgården
ungdomskole. Alle elevene som bidrar
får et første møte med at slags arbeidsliv,
hvor de da får lære hva dette innebærer (å
ta initiativ, er leken, tør å by på deg selv,
være bevisst på at du skal være en god og
positiv rollemodell for yngre barn, møter
presis, kunne veilede, kunne oppmuntre
og samarbeide med barn/voksne) Alt dette

er viktige egenskaper å ta med seg videre
andre jobber/skoler.
Hvordan gjennomføres
Idretts-SFO?
Idretts-SFO har egen base i skolens gymsal. Vi har delt barna inn i 5 ulike aktivitets grupper basert på ønsker og ideer fra
elevene på Idrettslinja. Disse aktivitetene
vil rullere slik at alle får prøvd seg på alle
aktivitetene. Guttene skal få prøve seg på
typiske jenteaktiviteter og jentene på typiske gutteaktiviteter
Bidrag til bygda:
Vi ønsker å skape en felles positiv arena
for barn og unge i Heggedal. Viktig å legge
til rette for at vi bevarer de ressurser som
er i Heggedal slik at barn slipper å reise ut
av bygda for å drive variert aktivitet og at
ungdom slipper å reise ut for å være aktiv/
jobbe. Vi ønsker også å bruke Heggedals
ﬂotte nærmiljø slik at barna blir godt kjent
med sitt eget lokalsamfunn.
Sammen skal vi skape en aktiv, spennende
og krevende SFO hverdag.
Støtte til prosjektet:
Prosjektet Idretts-SFO er så godt likt av
Ordfører Lene Conradi og Leder for Oppvekst Jo Fiske at de har innvilget oss en
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stilling. Idretts Sfo koordinatoren (John
Allan Skjellestad) skal lede og motivere
barna og ungdommene.
I tillegg ønsker de å bidra med å skrive attester til ungdommen som er med og til å
lage sosiale kvelder som takk for hjelpen.

selvtillit /selvfølelse, lære kommunikasjon og samarbeid - gjennom å ha:
- Teaterlek med teaterpedagog fra Asker kulturskole
- Maling med bildekunstner tilknyttet
Heggedal fabrikker
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- Kor med sangpedagog
Har dere noe å bidra med, enten på kultur
eller idrettsfronten ta gjerne kontakt med
oss!

Vi har også vært så heldige og kommet i
dialog med Heggedal Lions. Vi har allerede fått midler til å ruste opp Skateboardutstyret og er i dialog i forhold til støtte til
GEO catching utstyr.
Vi har frivillige foreldre som ønsker å stille opp som instruktører og trenere.
Alt dette er kjempe bra. Sammen jobber
vi for et bra tilbud til Heggedals barn og
unge.
Kulturforum:
Etter høstferien (ikke fastsatt dato ennå)
starter vi opp kulturforum. Vi har søkt
støtte fra Utdanningsdirektoratet til å
kunne jobbe forebyggende med jenteproblematikk. Heldigvis har vi lite av dette
på Heggedal skole. Men vi ønsker å være
i forkant ved å jobbe med å øke jenters

Heggedal Hovedgård
Som de ﬂeste kjenner til, så er gården godt belagt i helgene. Vi vil imidlertid benytte
anledningen å reklamere for bruk av gården også i ukens øvrige dager. Tenker du/dere å
arrangere en sammenkomst, et møte eller lignende, så ta gjerne kontakt med oss for nærmere
avtale.
Du treffer oss på telefon: 66 79 78 77 eller 92 64 86 31 eller via e-post: svei-si@online.no
Besøk oss gjerne også på vår hjemmeside http://heggedalhovedgaard.no,
eller bli venn med oss på facebook:
http://nb-no.facebook.com/pages/Heggedal-Hovedg%C3%A5rd/117353404961367
Vi kan love et lokale som er
annerledes enn det du ﬁnner de
ﬂeste steder.
I hovedbygningens andre etasje
har vi satt i stand et rom som
egner seg meget bra for mindre
grupper (bildet).
PRØV DET !

Per Sandbrekke

26 - 27 Idretts-SFO 5-2011.indd 27

2011-09-27 02:44:05

28

Heggedalsposten

Salgsutstilling

HEGGEDAL HOVEDGÅRD
*****************************************************

Heggedal Hovedgårds Venner inviterer til kunstutstilling
29. – 30. oktober 2011, begge dager: kl 11 - 16
Utstillere:




Kjell E Midthun

Åse Dragnes

Thomas Nesland Olsen
Gratisentré
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Kristin Irén Dijkman

Lise Landmark

NØSTETANGEN GLASS
Vivi Dørje Didriksen
Lynn Funnemark Johansen Daniel Erlandsson







Kaffeoghjemmebaktekakerfåskjøpt
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SMÅNYTT

Gla´dansen på Venskaben i Asker

onsdag 5. oktober kl. 19
onsdag 9. november kl. 19
onsdag 7.desember kl. 19
Finn frem sko og danselyst - nå er det igjen klart
for Gla´dansen på Venskaben i Asker.
Odd og Genek - Swing, tango, latinamerikansk.
Bjørgo/Velsand - Gammeldans med tæl.
Kommer du alene, står Gla´danscompagniet
klare til en dans. Her får alle danse!
Vi selger kaffe, te, mineralvann og noe å bite i.
Inngangsbillett kr. 100,- pr. snute.
Spørsmål?
post@askerfolk.no eller telefon 99797730
Velkommen! Hilsen Gla`danscompagniet

Pensjonistforeningen til Trysil
Vi vil gjerne gir en stor takk til vår
reisekomite i Heggedal Pensjonistforening for turen med Ola Tollefsens bussreiser til Trysil fra 5.-9.
September 2011.
Dag 1. Stopp på Elverum på “Norsk
Skogbruksmuseum”.
Deretter videre til Trysil Knut Hotell.
Hotellverten “Rune” var vår daglige
guide, og vi hadde lokal underholdning om kvelden.
Dag 2. Tur til Scelen i Sverige, vi

kjørte rund i vintersportanlegget, middag på hotellet med dans og underholdning ettepå.

fra seg til kommunen, og er å ﬁnne på
Rådhuset. Og på hotellet er det laget et
museum til ære for Halgeir Brenden.

Dag 3. Busstransport til Engerdal,
besøk i hjemmet til Gjermund Eggen,
med kaffe og hjembakt sammen med
morsomme historier fra Gjermunds liv
og karriere. Videre til Drevsjø, stopp
ved “Optimisten” for å handle tradisjonelt håndverk. Deretter til Femunden, med lunsj på Gatten gård hvor Jo
Eggen (tvillingbroren til Gjermund)
bor. Alle premier har Gjermund gitt

Dag 4. Denne dagen var det omvisning på skimuseet eller guidet tur
til Trysilfjellet. Om kvelden var det
egenaktiviteter og underholdning av
Trysil pensjonistkor og dans.

Sigrid Schou og Klara Ramstad på dansegolvet

30 Smånytt 5-2011.indd 30

Det hele var en ﬂott og vellykket tur,
takket være reisekomitéen.
Elke Wiik

Noen av deltakerne utenfor bussen.
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Vi har kaffe latte,
økologiske scones,
is og brus
Varm sjokolade med krem.

Gaver og antikviteter
Dameklær, sko, vesker, smykker
- nye varer hver uke
Åpningstider: Mandag stengt, tirsdag - fredag 7 - 17, lørdag 10 - 16, søndag 11 - 16.
Telefon 95 45 44 14

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

• Løsing av små og store
dataproblem
• Fjerning av virus
• Trådløst nettverk

PC Doktoren i Heggedal

• Flytting av data mellom
gammel og ny PC

TREIG PC? Ny PC ? Sikring av trådløst nettverk?

• ISDN, ADSL og IP telefoni
• Oppgradering

Rask og rimelig service! Åpnet til sent på kvelden...

• Salg av ny PC

Men ring gjerne før Du kommer.

TEKNOSERV
32 Nellys og Hovdahl.indd 1

2011-09-27 02:47:41

