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Heggedalsposten
Ta deg tid til å skrive en e-post til oss!

Vi i redaksjonen undrer ofte på hva du som leser Heggedalsposten, tenker; Om de historiske artiklene, om turene vi
viser deg med tekst og bilder, om alt nærmiljøsentralen skriver om – og alle sidene som hver enkelt av de 8 foreningene
presenterer seg med. Kanskje du også ser på annonsene,
og bestemmer deg for å besøke de som står bak eller kjøpe
noe de tilbyr?
Bla gjennom denne Heggedalsposten – eller tidligere utgaver – og når du stopper opp for noe, så sender du en e-post
til oss i redaksjonen (post@heggedalsposten.no), og forteller
om dette! Kanskje du også kommer på noe du ønsker vi skal
skrive om?
Gjennom de mer enn 8 årene vi har gitt ut Heggedalsposten,
har vi fått mengder av gode, muntlige og oppmuntrende tilbakemeldinger om et blad de aller fleste liker, og setter stor
pris på. Men vi får sjelden e-poster eller brev. Ikke vær redd
for å skrive, om du er 10 år, 50 år eller 100 år. Vi er takknemlige for det som kommer fra dere, og de gangene vi får noe,
tar vi med glede imot. Og du får garantert svar.
Heggedal har hatt en rivende utvikling de siste 10 årene, og
vi i Heggedalsposten har fulgt nøye med, og vi gleder oss
over alt det flotte som er blitt bygget i Heggedal sentrum.
Det siste blinkskuddet er Trans’matorn, med den flotte trafikkparken og sykkelanlegget for barn og ungdom, hvor folk
kommer langveisfra for å prøve seg. Og snart kommer også
den gamle hoppbakken med akebakke på plass, og da har vi
det flotteste helårs-anlegget for barn og unge, kanskje i hele
Norge. Vi er i sannhet stolte over det som bygget til nå – og
mer kommer.
Kanskje du har lyst til å skrive til oss om dette? 			
Stein Dyre Berge
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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!

Heggedalsposten er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad som tilbyr seg å være medlemsblad/
meldingsblad for organisasjoner i Heggedal. Organisasjonene er redaksjonelt ansvarlige for sine egne sider.
Heggedalsposten er et prosjekt innenfor Heggedal nærmiljøsentral. Bladet trykkes av UnitedPress Tipografija
i Latvia, og distribueres i Heggedal, Hallenskog, Askerbørskogen, Gullhella, samt deler av Blakstad og Vollen.
Opplag: 6200 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 venn med Heggedalsposten på Facebook.

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

02 Side 2 i 5-2015.indd 2

06.10.2015 23:44:31

Heggedalsposten

3

Fisking i Heggedal

Gjellumvannet mot nord og Vassenden. Eggedammen til venstre bak sivet. Ørreten på bildet
under ble tatt mellom Eggedammen og Vassenden.
Tekst: Terje Martinsen
Foto/layout: Ole-Herman Bjor

Både i Gjellumvannet og i de to elvene,
Skithegga og Verkenselva, er det ﬁsk
av mange slag
Ørreten er selvsagt den gjeveste matfisken, men
også abbor og gjedde har vært brukt. Mort derimot
har helst gått til kattemat eller annen type fòr. Jeg har
hørt fortalt at laksen i eldre tid fulgte Grodalselva helt
opp til Heggedal. Etter at Lingsomdemningen i Åros
ble fjernet på slutten av 1980-tallet har laksen igjen
funnet veien helt opp til demningen bak Vollen Truck
& Parts i Grodalen. Ålen lar seg ikke hindre av demninger, så den kan du treffe på i Gjellumvannet. Jeg
husker mølleren i Grodalen fortalte at de kunne fange
ålen med bare hendene når det var svært liten vannføring i elva. Nede ved Kistefoss ble det satt ut åleteiner.
Guttunger gjorde avtale med damvokteren om å redusere utslippet fra turbinen for da ble det lettere å fange
ålen. Damvokteren, ”Kals’n i Kistefoss” likte nemlig
ål. En grei byttehandel. En annen kar som likte å fange ål, var Aksel Westengen. Ifølge kona, Åse, samlet
han ålen i strisekk i kjelleren før han reiste til Oslo og
solgte til restauranter.
En annen form for ”handel” var fangst av mort og
gjedder som ble solgt som fòr til Revefarmen (Statens Forsøksgård). Jeg mener vi fikk 1 krone kiloen på
1950-tallet. Enkelte var svært ivrige. Noen satte garn,
andre lystret gjedde i sivkantene med ei lang stang med
en bred gaffel med mothaker. Da brukte vi båt eller Eivind Walgren med en 4 kg ørret.
(Foto privat)
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Fire abbor og to gjedder fra Gjellumvannet. Den største abboren var omlag 2 kg (Eivind
Walgren).

selvlagede flåter. Det var ikke bare Revefarmen som
fikk ”tilleggsfòr” fra Gjellumvannet. Under krigen var
det vanskelig med fòr til dyra. I dagboka til John Lilleseth (f. 1907) fra 1942 kan man lese at han stadig er
på fisketur, enten på fjorden eller på Gjellumvannet.
Den første uka i mai det året fanger han 4 gjedder. Isen
hadde knapt gått. Et par uker etter er han og broren
Eivind på plass med garn som de jager morten inn i.
Dagboka forteller: ”Eivind og jeg jaget mort, 85 kilo.
Jaget mort 75 kilo. 130 kilo mort, 25 kilo mort.” Alt
dette i løpet av et par våruker! Vi får tro at dette var
langt mer enn John trengte til grisefòr på småbruket
sitt. Mye gikk sikkert til Revefarmen.
Hjemme hos oss ble ikke gjedde regnet som matfisk, men jeg vet at mange var svært ivrige etter å fange
denne fisken som kan bli flere kilo tung. Som regel ble
den malt opp til farse som man laget gjeddekaker av.
Jeg har hørt at dette var fast kost en gang i uka i flere
hjem. Det var forresten ikke bare heggedølinger som
var på jakt etter gjedde. På 1950- og 1960-tallet var
det ofte ambassadebiler å se på våre kanter. Dette var
folk fra øst-europeiske ambassader som dro til både
Gjellumvannet og Dikemarkvannene på fiske. Når biler med CD-skilt ble observert i nabolaget, mente enkelte at dette var ”spioner”. Hva de skulle spionere på
i Heggedal, var det ingen som kunne gi noe fornuftig
svar på.
Fisking var nærmest et tidsfordriv for oss guttunger
på 1950-tallet. Jeg kan ikke huske jenter med fiskestang. Vi kjøpte de minste fiskekrokene fra Mustad,
enten i Heggedal Sport og Manufaktur, hos Bjerknes i
Heggedal Bygg eller i butikken til Vanberg. Hos ham
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Ørret er vel den mest eksklusive fisken i
Gjellumvannet. Denne på 4 kg fryktet vel ikke
lenger gjedda, men måtte kapitulere for Eivind
Walgren.

Suter er ikke så vanlig som matfisk, men kan f.
eks røkes (Eivind Walgren).

kunne vi også få ekte bambusstenger, han hadde et
helt lager i bakgården. Som regel nøyde vi oss med
sjøllaget rognekjepp. Vi fiska stort sett med mark. Var
det ekstra tørt og mark ikke var å oppdrive, brukte vi
loffsmuler, rullet sammen til ei kule som ble festet på
kroken. Jeg aner ikke hvor mange mort som ble halt
opp på Åmotbrua med slikt utstyr.
Folk fiska ikke bare i sommerhalvåret. Om vinteren
kunne det være ”svart av ispilkere” på Gjellumvannet,
særlig i helgene. Da håpet man på den store gjedda.
Det ble arrangert pilkekonkurranser ved flere anledninger, og premiene var kostbare og ettertraktet. Jeg
minnes at det var konkurranse i sommerhalvåret også,
i Skithegga. En nabo vant en radio i premie. Om det
var for den største fisken eller flest fisk, aner jeg ikke.
Men jeg minnes at det til manges overraskelse dukket
opp flere store ørreter blant fangstene. Ørret var nemlig
ikke så lett å få på kroken.
En del heggedølinger har fiske som hobby og er
stadig å se langs Skithegga, Grodalselva, Verkenselva,
eller langs Gjellumvannet. Fangstene kan imponere
noen og enhver. Da handler det ikke om antall kilo

mort, slik som hos John Lilleseth, men om størrelsen
på ørret, suter og gjedde. Både Eivind Walgren og Karl
Erik Underland kan dokumentere at de har fått fisk på
størrelser som i hvert fall ikke jeg trodde fantes i elvene eller i Gjellumvannet lenger. Eivind har fått både
suter og ørret på 4 kilo!
Avslutningsvis noen ord om en annen form for
”fiske” i vassdragene. Det fantes – og finnes fortsatt
såkalte perlemuslinger både i og Grodalselva og i Skithegga. De er en truet art og derfor totalfredet. Disse
skjellene kan inneholde perler. Perlefiske ble forbudt i
1691, men folk fortsatte likevel. Derfor ble de totalfredet i 1733. På slutten av 1800-tallet var denne fangsten
likevel i gang igjen, som attåtnæring. Ved Skithegga i
Røyken bodde en kar som ble kalt ”Magnus perlefisker”. Dette var på slutten av 1800-tallet. Han var svært
ivrig, plukket og solgte. For ikke å skade skjellene
hadde han konstruert ei spesiell tang til å åpne dem
med slik at de ikke ble ødelagt. Ved en anledning fant
han ei stor perle som han solgte til kona til sogneprest
Jansen. Den fikk han kr. 35 for. Dette tilsvarte arbeidslønn i 14 dager.
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SPARKLING *** er en day-spa tilgjengelig 7 dager, kl 9-21
Nok en faghandel av meget høy kvalitet åpnet på Heggeodden i feb-2015,
hvor vi tilbys mange former for pleie av hud og kropp i nydelige lokaler,
som gir overraskende gode opplevelser; Ren velvære.
www.sparklingspa.no * tel 922 88 907

Gründer Sara Bjørn (38) har Sara har så stor fokus på

utviklet et nydelig og rafinert
konsept innen spa og kroppsvelvære. Hun har god utdannelse i dette. Lokalet i Heggedal er kun på 40 m2, det er
planlagt med omhu og delt
inn i mindre, hensiktsmessige
rom. Hennes lyse farger og
innredning kombineres med
levende lys i krystall-skåler.
De tilbyr også behandling
for grupper opptil 8 personer,
med mat og drikke.

Når vi avtalte intervjuet,

Bilder fra lokalene i Heggedal

satte hun som betingelse for
å presentere hennes SPARKLING spa, at jeg skulle oppleve et av hennes tilbud. Jeg
valgte klassisk massasje, noe
som gjorde meg usedvanlig
godt, pga. min sterkt opererte
rygg, full av metall. Jeg har
allerede bestilt ny time!!

kunden, at hun dessverre
har låst ytterdøren, som hun
ikke åpner, når noen banker
på, og hun tar ikke tlf. under
behandling. Men hun ringer
alltid tilbake. Behandling
og gavekort kan bestilles på
hjemmesiden: (www.sparklingspa.no). Dette inkluderer behandling i bedriften,
gjerne sponset av bedriften.

Alle produktene de bruker er
rene med naturlige ingredienser av god kvalitet. Bl.a. bruker hun tang og tare fra Voja
(en liten, økologisk bedrift i
Irland), som er hånd-høstede
fra lokale strender. Tang og
tare inneholder masse gode
mineraler og oljer for hud og
kropp.

SPARKLING startet i 2008
på Risenga svømmehall i

Asker, kundene ble begeistret,
og mange ble faste.Kundeøkningen krevde at Sara ansatte
2 dyktige med sine spesialområder.

Sara er fra Sverige. Hun flyttet til Norge i 2000, og jobbet
i eldreomsorgen. Hun flyttet
til Heggedal, når hun åpnet
på Heggeodden. Hun har et
småbruk i Sverige, hvor hun
dyrker økologiske poteter og
grønnsaker. På sikt ønsker
hun å selge disse i Norge ikke bare i Sverige.

Kurbad med lazy days fra Voya
Tekst og design; Stein Dyre Berge

Åpningstider:
9-20 hverdager
Åpent hver lørdag

>

Cut AS
Heggeodden 3
1389 Heggedal

Tlf: 94 79 27 88 - www.cutfrisor.no
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Husken i treet

Det er en huske i treet mitt, som ingen husker på, Den henger der festet til en av de kraftigste
grenene, henger som en livløs arm. Jeg må ta den ned tenker jeg. Det er ingen som bruker den
lenger.

”Hva skal vi gjøre når ungene flytter hjemmefra?” sier hun,
og ler. Hun heter Ingrid og er det blideste mennesket jeg
kjenner. Når hun snakker så bobler ordene ut av munnen
hennes. Hun er en slik svigerdatter man drømmer om, tenker jeg der jeg står. En som ordner ut med ungene. Holder
de i ørene med kjærlig hånd og kloke ord. Hun er en man
stoler på, en som våger å leke i hverdagen. Være litt sprø i
ny og ne. ”Man får vel begynne å ligge sammen igjen da,”
svarer jeg. Ser på henne og er spent på hvordan hun mottar

Anja Cecilie Solvik jobber som billedkunstner og driver til
daglig Pikene ved broen galleri og rammeverksted i Heggedal.
Hun er også opptatt av at bygda skal beholde sin unikhet
under og etter utbyggingen – nærheten til hverandre,
naturen og evnen til dra sammen.
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spøken min. Hun legger hodet bakover og ler høyt mens hun
ser på meg med sol i blikket. Latteren triller som glasskuler
ut av munnen hennes. Og jeg kom plutselig til å tenke på,
at slik lo jeg som barn. Helt fritt uten barrierer. Jeg husker
Hildur, moren til en venn, som sa at latteren min var som å
helle frosne erter ut over en glassplate. Jeg skjønte aldri den
sammenligningen, for erter var det verste jeg visste.
Så spør jeg henne: Hva gjør du her i Heggedal? ”Jeg bor
her”, sa hun, ”jeg traff jo Mats, vet du, bakermesteren.” I
mange år var Mats med på å bake det gode heggedalsbrødet og de flotte kakene. Nå jobber han i firmaet ”Gammel
Nok”. Et nystartet firma med kontor på Dikemark. Her
kan du leie en pensjonist til forefallende arbeid eller til din
bedrift. De tror at eldre kan være i jobb lenger enn de er
i dag. De mener at eldre kan være i utvikling hele livet.
Jeg bestilte en gang en pensjonist fra Gammel Nok. Da jeg
ringte tullet jeg mye med hva kiloprisen på en pensjonist
var for tiden og slike ting. Bente het hun, og sto på døren
dagen etter med langkost og gule oppvaskhansker. Og skal si
det ble rent når hun vasket på gammelmåten. Bente koste
med katten og pratet om løst og fast. Jeg lekte syk og lå på
sofaen.
”Du får hilse Mats,” sa jeg. ”Det skal jeg gjøre,” sa hun.
”Det er et nytt liv for oss nå, han behøver ikke stå opp i otta
for å bake brød mer. Ungene begynner å bli store og det er
ei fin tid.” Sier hun og byr på solen igjen.
Da jeg kommer hjem den dagen, setter jeg meg på den
gamle huska, lener meg litt bakover og skyver ifra. Grenen
holder. Det kiler i magen. Jeg strekker ut bena slik at jeg
får skikkelig fart. Nå kiler det til og med i tærne. Så kjenner jeg det, fra ett sted i magen, det bobler som brus på vei
opp i halsen. Jeg åpner munnen og slipper latteren løs, jeg
ler høyt. Ja det er akkurat som når man heller frosne erter
utover en glassplate…
Anja Cecilie Solvik
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LIONS CLUB

Dugnad på Heggedal Hovedgård
Tekst. Jarle Byggjordet, Foto: Kjell E. Nilsen + arkivbilder fra
Heggedal Hovedgård

De fleste som har bodd i Heggedal siden 60. – 70.
tallet husker hvordan Hovedgården forfalt. Men
driftige lag og enkeltpersoner ville det annerledes.Tusenvis av dugnadstimer har gjort de
falleferdige bygningene og området rundt til en
praktgård som trygt kan kalles ”Heggedals
Storstue”.
Når restaureringsarbeidet startet var bygningsmassen
i svært dårlig forfatning både innvendig og utvendig og
et stort og omfattende arbeid måtte planlegges,
utføres og ikke minst finansieres. Men takket være
ildsjeler og en stor dugnadsånd har bygningene
gjenoppstått i sin fulle prakt. Hovedhuset leies nå ut til
både kursvirksomhet og store og små selskaper.
Hovedgården har blitt så populær at har du ønske om
å leie lokalene for en bestemt dato bør du være ute i
god tid, gjerne opp til et år i forveien.
LC Heggedal er en av organisasjonene som har
ildsjeler og dugnadsånd for å bevare Heggedal
Hovedgård. I løpet av sommeren har ivrige
Lionsmedlemmer utført et omfattende malingsarbeid på
hovedbygningen. Sør-, øst- og nordveggen er blitt
vasket, kittet og malt i henhold til Riksantikvarens
bestemte retningslinjer for både malingstype, farge og
utførelse. Den siste veggen vil bli behandlet på samme
måte i 2016. Da er det også sannsynlig at flere
bygninger vil bli malt.
Ettersom det ble leid inn en større lift til malingsarbeidet ble det også foretatt beskjæring av de gamle
trærne på tunet slik at tørre kvister og grener ikke skal
falle ned på folk som beveger seg utendørs på
området. Så nå er Heggedal Hovedgårds vakre
bygninger klar for vinteren.

De to øverste bildene viser utgangspunktet for
restaureringsarbeidet tidlig på 70-tallet. De tre andre
bildene er fra Heggedal Lions Clubs dugnad
sommeren 2015. F.v. Odd Magne Bakken, Asbjørn
Paulsen, Morten Erikson og i liften Bjarne Bakkene
som også sto for beskjæringen av trærne ute på tunet
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Bli med i Facebookgruppen
“Heggedalsposten”, og del
dine bilder fra nærmiljøet.
Høstfargene begynner og komme rundt Gjellumvannet.
Foto: Terje Reier Gundersen

Svanene er muligens de som liker ﬂommen best.
Foto: Terje Reier Gundersen

Elsker Guivarvet. Ta deg en tur,
da vel! Foto: Kjetil Olsen Vethe

Flott høstkveld i Trans’matorn.

Byggekranen ved Heggedal skole i solnedgang.

Mye vann i Hengefossen.

Sanden på Gjellumstranda er borte i ﬂom.

Foto: Sverre Aae

Foto: Enno Swets
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MILJØ-PROSJEKTET I HEGGEDAL OG ASKER

Heggedals posten

Bruk naturen på den gamle måten!

Ved denne middagen ble

det servert rådyr skutt på
egen eiendom, med rørte
tyttebær - egenplukkede, og
kantarell-saus med bacon
og løk, hvor kantarellen er
plukket i nærområdet (han
plukket 3,5 kg på 1/2 time).
Og potetene var fra egen
hage, med et potetfat pyntet
med egen kruspersille.
Til dessert serverte de egne,
hermetiske plummer og
epler, og bakt nøttekake
laget av hasselnøter, som
også var høstet på egen
eiendom, (Terje hadde aldri
høstet så mye hasselnøtter
før!). Og kaken var pyntet
med bjørnebær, som vokser
utenfor husveggen deres.

Bildet over, sto på forsiden av Heggedalsposten nr 4-2015
(forrige nr), og det henviste til artikkelen på side 3-5 inne
i bladet, med bilde av den hjemme-snekrede bærkassen av
tre. Som vanlig skriver Terje engasjerende om blåbærplukking, og et historisk tilbakeblikk om bærplukking
under og etter krigen, og generalt om matauk.
Begge foto er tatt av Ole Hermann Bjor.

DET LOKALE HJØRNE

A

lt det Terje forteller meg;
Om hans glede over å høste
så mye fra naturen og egen
hage, ﬁkk meg til å skrive
dette, til inspirasjon for deg
som ønsker å bruke mer tid,
til å høste av naturen og
dyrke langt mer i egen hage.

Tekst og design
Stein Dyre
Berge
Prosjektleder
T: 6679 7075
mail:

stein.berge153
@gmail.com

Det Terje har praktisert i

mange år, er også et ideal
i vårt miljø-prosjekt. Og
vi kan sammen inspirere
hverandre til å gjøre mer av
dette til neste år.

O

g dette er en del av
Bærekraftige Liv, hvor det
også er 2 andre måter å
skaffe oss ren, velsmakende
og kortreist mat på.
* Kjøp fra lokale bønder
Evas hage (www,evashage.
org), er et eksempel på en
organisasjon som formidler
lokal-produsert mat, bassert
på medlemsskap. De holder
til på Foss gård i Lier. Et
medlemsskap koster kr 990
pr år, men du kan kjøpe mat
uten medlemsskap.
* En annen variant, som
øker i omfang, er andelsbruk, hvor vi går sammen
om å dyrke, gjerne under
ledelse av en gartner. Det
ﬁnnes mange i nærområde!
Foss gård i Lier er et eks.

SAMARBEID

Eplepressing i Steins kjeller er i full gang!
Vi har brukt uke 40 på eplepressing i Steins kjeller, og
vi sikter mot 400 liter eplesaft i år, hvorav 75 liter går til
eple-hetvin. Vi har høstet omkring 700 kg epler fra utvalgte eplehager i Asker syd, gitt av velvillige hage-eiere,
(Gravenstein er best). Og eplesaften i år, er klart bedre
enn i fjor, med ny kjøler, slik at vi tapper saften straks
etter at den er varmet opp til ca 75 gr. C. I fjor sto saften
over natten, før tapping. Invitasjon til å være med, ble
sendt ut til omkring 50 personer via
e-post, men ingen meldte seg? Det er
kun den faste gjengen på 4 + 2 ﬂyktninger fra Eritrea, som har vært med.

Første smaken!
Begge foto: Johannes Kvamme
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BL-Røyken er kommet inn i fastere organisatoriske
former, og jeg hen ger fortsatt med. Det blir byttedag/
loppemarked for vinter-sports-utstyr søndag 6. des. i Slemmestad. Det jobbes også med en ny klimadag i Slemmestad en lørdag i slutten av jan. 2016. Alle i nærmiljøet er
velkommen til å delta på BL-Røyken’s arrangementer.
DET NASJONALE OG GLOBALE HJØRNE

BL-Landås i Bergen er blitt frivillighetssentral!
BL-Landås er moder-prosjektet for Bærekraftige Liv. De
har fått tildelt midler til en hel stilling, innen rammen av
Frivillighets-sentraler eller Nærmiljø-sentraler. Dette er
en anerkjennelse av deres opplegg og arbeid. De jobber nå
med å få en egen “Herregård” som base for arbeidet med
Bærekraftige Liv i Norge. Dette viser engasjementet
og veksten i BL-arbeidet i Norge.

NORGE OG VERDEN

HEGGEDAL OG ASKER

EplePress

MED BL-RØYKEN

BL-Heggedal og BL-Røyken samarbeider
Kjell Kvamme og Stein
ved dagens fangst

Spør etter Virksomhetsplanen - send mail til Stein

Bærekraftige Liv i
Heggedal og Asker

Terje Martinsen (lokalhistoriker og medlem av HP-redaksjonen) og
jeg; Stein, snakket om oppslaget i forrige nr av HP; “Matauk og antioksydanter”. Det var så opplysende og inspirerende, med fokus på
blåbær, at jeg ville følge opp dette på vår miljøside, ved å utdype det
han skrev. I artikkelen skriver Terje også om alle fruktsortene han
har i sin egen hage på Søndre Stokker. I praten forteller Terje om
alt det andre han og hans kjære faktisk høster, av naturen og egen
hage, og jeg ble hensatt til hva jeg som gutt, husker om matauk. Så
forteller han om en middag hvor noe av høstens grøde ble brukt.

En klimaﬁlm for de som ønsker ”rå” info om mulig klima-fremtid (det advares mot sterke utsagn): http://klimakino.
klimautfordringen .org/2014/12/04/climate-change-is-simple-david-roberts-remix-med-norske-undertekster/
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Asker Modelljernbaneklubb fyller 25 år!
Tekst og foto:
Dag Henning Sæther

Asker Modelljernbaneklubb fyller 25 år 31. oktober, og holder åpent hus to helger i november. Bruk denne sjansen til å
oppleve et helt spesielt anlegg.
For tre år siden skrev Heggedalsposten om Asker Modelljernbaneklubbs
anlegg i Bøveien (på Fossum). Vi tok
litt hardt i, og utropte banen til Norges
største. Det er den ikke, men den er
nok blant de tre største i landet, og den
er imponerende!
Siden den gang er det lagt ned enda
noen tusen arbeidstimer, og det synes
godt. Vinterlandskap er ferdig, med
skitrekk og pendelbane. Nesttun stasjon ved Bergen ﬁnnes nå i miniatyr,
og på veggen bak ﬁnner vi et maleri
med bergensk regnvær. Nye stasjonsområder og bygninger er på plass, og
banen har fått et par hundre nye meter med spor. Samlet sporlengde skal
nå være 1190,75 meter! Banen er lagt
opp med 14 linjer, og 8-9 av dem er
nå i drift.

Klubbens lokale i miniatyr

En av de ﬂotte bruene

Flotte landskap og anlegg!

Vinterlandskap med alpinanlegg

Lokstall til 30 lokomotiver

Her er det blitt plass til en kolonihage

Hvis du ser nøye etter, viser det seg
at noen av de bittesmå ﬁgurene som
er plassert i landskapet, beveger seg.
Hodet til en reinsbukk svinger fra side
til side, og en arbeider står og svinger
en spade.
En miniatyrutgave av klubbens eget
lokale er nå plassert inn i landskapet.
Medlemmene har til sammen mange
hundre lokomotiver, og ﬂere tusen
vogner. Da forstår vi også at det kan
bli parkeringsproblemer. En lokstall
for 30 lokmotiver er under bygging.
Det beste med banen er at den aldri
blir ferdig. For målet er ikke å bli ferdig, målet er å bygge.

Asker Modell Jernbaneklubb
holder åpent hus

lørdag 14. og søndag 15. november
lørdag 21. og søndag 22. november
Alle dager kl. 11 – 17
Adresse: Bøveien 26, Røyken
(mellom Røykenveien og Bødalen)
Inngang kr. 50,-

Les mer på klubbens hjemmeside: www.amj.no
Telefon: 907 99 477 - E-post: post@amj.no
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Tekst og foto: Elisabeth Schjølberg

FYLKESVEIEN I HEGGEDAL SENTRUM ER ÅPNET
Etter to år med hektisk anleggsvirksomhet er nå fylkesveien gjennom Heggedal sentrum offisielt åpnet. Dette
skjedde tirsdag 6. oktober, og vi som alt har benyttet veien lenge, merker det først og fremst ved at parkeringsplassen ved stasjonsbygningen nå er åpnet. Brakkeriggen bak fabrikken er revet og entreprenøren er i ferd med
å flytte over til nytt veiprosjekt, mens Statens vegvesens byggeledelse flytter «hjem» til sitt hovedkontor i Oslo.

Som pendler er jeg nysgjerrig på om
den nye parkeringsplassen med sine
100 plasser blir stor nok, den var jo
nokså full alt før ombyggingen startet. Vi stilte spørsmålet til Tor Arne
Midtbø, kommunalplansjef i Asker.
Han kan fortelle at reguleringsplanen
tilrettela for 150 innfartsparkeringsplasser, der 50 av disse skulle ligge
skilt fra den store parkeringsplassen,
på den andre siden av Skitthegga, og
som ikke er utbygget. Et område som
i årets flomperiode har liknet mest på
en sump. Midtbø påpeker imidlertid
at Tandberg eiendom nå planlegger en
dobbel p-kjeller under den nye sentrumsbebyggelsen, med opp mot 400
plasser, og at det samlede parkeringstilbudet i Heggedal dermed vil bli omfattende. Jeg gjetter likevel på at vi
som tar de tidligste togene til byen vil
ha en parkeringsfordel i fremtiden…..

Dette må være en av de flotteste stasjonsområdene i landet! Her er det detaljer
som må glede mange, både de av oss som
er glad i former og linjer, og de hageinteresserte. Granittveggen har vi omtalt før.
Beplantningen, som vil komme til sin fulle
rette til neste år, vil bidra til at plassen får
et parkpreg.
Plantene er valgt ut slik at de skal kunne
gi farger hele sesongen, og de skal være
dekkende, slik at ugress får dårlige kår og
plassen blir enkel å vedlikeholde.

12-13 Veiprosjektene-b.indd 12

Leder av hovedutvalget for samferdsel, Gunnar Melgaard, klipper over bandet og markerer den
offisielle åpningen av fylkesveien
tirsdag 6. oktober. Til venstre
ordfører Lene Conradi og Marit
Ulveseth fra Statens vegvesen.

Så nå blir det vel fred i bygda? Neppe,
sier byggeleder Tore Steimoen i Statens vegvesen, som kan fortelle at
Jernbaneverket nå planlegger neste
etappe i sine arbeider på Heggedal
stasjon, i tillegg til at sentrumstomta
alt er blitt en anleggsplass. Bygge og
anleggsvirksomhet vil med andre ord
være tema i Heggedalsposten i enda
noen år.
I tillegg til dette kan Steimoen fortelle at det gjenstår en del mindre
sluttarbeider på veianlegget, noen
asfaltarbeider vil blant annet bli gjennomført til neste år. Vi vil derfor fra
tid til annen fortsatt kunne observere
entreprenøren i arbeid på anlegget og
at Steimoen eller en av hans kolleger,
Kjell Tore Halvorsen og Gunnar Skje-

set, er ute for å foreta en kontroll.
Steimoen er synlig stolt over anlegget
som er overtatt fra entreprenøren. Hva
har gjort mest inntrykk i dette prosjektet, spør jeg. «Å få være med på et
prosjekt som til de grader bidrar til å
endre et sted, har gjort inntrykk», sier
Steimoen og legger til at det er svært
meningsfylt å vite at prosjektet har bidratt til å fjerne et trafikkfarlig punkt
slik som planovergangen tidligere var.
Avslutningsvis skryter han av trafikantene og i særdeleshet av naboene
i Heggedal: «Jeg er takknemlig for
den tålmodighet og samarbeidsvilje
som er utvist, dette har bidratt til at
prosjektet har blitt gjennomført på en
mest mulig smidig måte».

07.10.2015 08:18:22
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Bildet under: Den nye veien har gitt endringer på mange måter, en av dem er at
vi har fått en ny fotgjengerovergang. Her
vil Statens vegvesen vurdere om det vil
være behov for flere tiltak, det er en viss
risiko for at hastigheten ned bakkene kan
bli høy for både biler og sykler. Gamle
Heggedalsvei har fått ny innkjøring. Den
ser bratt ut - men den gamle innkjøringen
var brattere…
Bussholdeplassen er effektiv fordi bussene ikke trenger å bruke tid på snuprosesser. Den kan bli litt trang i situasjoner der
det er “buss for tog”, selv om vi ser at det
med litt velvilje kan være plass til 3 busser
i retning Asker.

Flere av naboene har fått store endringer som følge av prosjektet, eksempelvis i
Gamle Heggedalsvei 49, der veien nå for
all fremtid kommer mye tettere på, og ved
NUSB, som har mistet litt arealer og også
en av sine innkjøringer.

“Stasjonsområdet blir for en del reisende/pendlere Heggedals inngangsportal, og skal derfor ha en innbydende, men enkel utforming.” Dette kan
vi lese i Heggedal Designhåndbok. Som et ytterpunkt i fremtidens Heggedal
sentrum, har utformingen av stasjonen bidratt til å legge grunnlag for det
kommunalplansjef i Asker kommune, Tor Arne Midtbø kaller “en markert ny
identitet.”

Når Statens vegvesen er ferdig med sin
del av arbeidene, kan Jernbaneverket
fortsette med sin del. Bommene skal ned
og perrongene skal utvides, blant annet.
Heggedalsposten vil komme tilbake med
mer informasjons om dette.

Belysningen på stasjonen skal ihht “Designhåndboka” bidra til å skape god stemning
og trygghet. Bildet er fra en tidlig morgen. Sett fra denne vinkelen ser vel stasjonen
ganske hyggelig ut?
Byggeleder Tore Steimoen og hans team på to kontrollører
har hatt sin siste arbeidsdag i Heggedal, etter at siste, større
tilpassing på anlegget var sluttført: Gang-sykkelveibru og
kontinuerlig fortau frem til stasjonsområdet, innkjøringen til
“Rikets Sal” forsamlingslokale har funnet sin plass og for
bilistene: en jevn sving uten humper.
Nå gjenstår det bare en del mindre detaljer, og sluttasfaltering som skal foretas i 2016.

Stasjonen ble flom-testet de første dagene i september. Se bilder på “Smånytt” - side 37-38.
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Heggedal og
omegn Historielag

Programmet utover høsten:
Mandag 26. oktober kl. 13.00: Fortellerverksted på Innbyggertorget:
Tema: Syklubber, basarer og misjonsforeninger
Torsdag 12. november kl. 19.00: Fortellerverksted på Innbyggertorget.

Tema: Skolekorpset i Heggedal fyller 60 år neste år.
Korpsets historie skal skrives, og vi trenger å høre dine minner fra
turene, øvelsene og konsertene - eller pausene. Har du gode historier eller minner du vil dele med andre? Ta med deg bilder, og bli
med på litt mimring sammen med andre!
Torsdag 19. november kl. 19.00 på Innbyggertorget:

”Hva er huset ditt bygd av?

Om norske husbyggingsteknikker
v/Knut Ivar Edvardsen.

Presentasjon av innholdet i Tændstikka,
historielagets årbok 2015. Gratis adgang.

Mange ville høre om
krigsjubileet

Rundt 50 personer tok veien opp til
Bekkestua søndag 6. september i det
ﬁne høstværet. Folk satte tydelig pris
på Steen-Vidar Larsens sang og gitarspill, og hans små historier som
bandt sangene sammen. Deretter
overtok Lars Borgersrud mikrofonen.
I sitt foredrag tok han for seg den vanlige framstillingen vi får av av krigen,
som han mener stemmer dårlig med
de virkelige tallene. Mens vi kan få
inntrykk av at krigen stort sett ble vunnet av England, påpekte Borgersrud at
2/3 av de totalt ca. 60 millioner falne
(sivile og soldater) under krigen var
fra Sovjet og
Kina.
T.h.:Lars
Borgersrud.
Steen-Vidar
Larsen spiller

Mandag 30. november kl. 13.00: Fortellerverksted på Innbyggertorget.
Tema: Hjemmebrenning og annen hjemmeproduksjon av mat og
drikke.

Turbinen ved Kistefoss fram i dagens lys
Tekst: Terje Martinsen. Foto Ole-Herman Bjor

Da kraftstasjonen ved Kistefoss ble
revet på 1980-tallet, ble hele innretningen gravd ned. Historielaget mener
at den bør graves fram, om ikke annet
for å stå som et synlig kulturminne.
Asker kommune har bidratt med
gravemaskinhjelp, men da metallgjenstander dukket opp, måtte ﬁnere
redskaper tas i bruk. Takket være Ei-

vind Walgren, som er interessert i mer
enn storﬁsken i Gjellumvannet, ser vi
nå konturene av kraftstasjonen. Han
har tilbragt dager med spade og krafsebrett i den tidligere kraftstasjonen.
Stor takk til han.
Han står på videre, men ønsker seg
“håndlangere”. Ta kontakt med Eivind på tlf. 928 87 079.

Bommer kommer, bommer går....

Historielaget 5-2015.indd 14
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I høy fart mot høstkonsert
Tekst: Alf-Egil Lahn
Layout: Anders Lie Hagen

I korpset går onsdagsøvelsene
sin vante gang. Nå er det
høstkonserten vi øver mot.
For årets høstkonsert er temaet
disco. Vi gleder oss til fengende
discorytmer i Asker kulturhus, med
glitter og glam i klær og kulisser
som tilbehør. Og vi er mange som
øver: 29 aspiranter, 23 juniorer og 37
i hovedkorpset. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til vår konsert
Magnus (t.v.), Henrik og Johannes syntes det
var morsomt på skolekorpsets tradisjonelle tur
14. november i Asker kulturhus!
til Oslo Sommerpark.
Foto: Anders Lie Hagen
I tillegg er vi nå 35 i jubileumskorpset. Nesten 130 musikanter
Høstens tradisjon er felles tur til
er vi altså til sammen, og det er
klatreparken i Oslo Sommerpark,
plass til enda ﬂere. Dette er et ikke
på Tryvann. 60 musikanter og 30
ubetydelig antall mennesker; korpset
voksne fylte bussene med avreise
setter et stort og ﬂott fotavtrykk i
tidlig en lørdag morgen i begynnærmiljøet.
nelsen av september, tredje året på
rad. Etter en teoretisk og praktisk
Innimellom all øvingen har vi også
gjennomgang i øvelsesløype, var det
tid til sosiale arrangementer og
klart for større utfordringer. Det ble
tilstelninger. Onsdag 2. september
mange timers klatring i hinderløyper
var vi bedt i bursdagsselskap til selvi lav høyde og høyt oppe i trekroeste ordføreren. Hele ﬁre av Askers
nene. Årets grillsjef Rolf stilte med
skolekorps har jubileum i år, og i den
perfekte pølser halvveis. Dette er et
anledning ble alle Askers skolekorps
populært sosialt arrangement og en
og Asker Musikkorps invitert til
ﬁn anledning til å møtes på tvers av
bursdagsfeiring i kulturhuset.
korpsene.
Til taktfast dirigering av Lene
Conradi spilte samtlige korps
sammen på scenen. Det hele ble
selvfølgelig avsluttet med
marsipankake.

Loppelageret i Kloppedalen er åpent 18-21
hver torsdag (utenom skoleferier)
Korpset på nettet: hbs.skolemusikk.no
Kontaktinfo: Alf-Egil Lahn, styreleder,
tlf. 458 64 164, alfegillahn@gmail.com
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Maren Marline Lahn i juniorkorpset
hang høyt over tretoppene da korpset
arrangerte klatredag i september.
Foto: Joakim Halle

Jubileumskorpset i farta!
I anledning skolekorpsets 60-års jubileum i
2016 skal det opprettes et jubileumskorps.
De siste ukene har vi saumfart nærmiljøet
og funnet frem til imponerende 35 medlemmer som ønsker å danne Heggedal og
Blakstad skolekorps´ jubileumskorps.
Korpset består av musikanter som er aktive i
andre korps og musikanter som med skrekkblandet fryd må pusse støv av instrumentet.
Vi møtes til første øvelse 28. oktober og gleder oss stort! Det er plass til ﬂere medlemmer, fortrinnsvis med eget instrument. Send
en e-post til heidimust1@gmail.com,
hvis du har lyst til å bli med.
Heggedal og Blakstad skolekorps
er på Facebook. Lik siden vår og få
siste nytt om konserter, aktiviteter
og mye annet vårt musikalske
fellesskap kan by på!
facebook.com/hbskolekorps

07.10.2015 00:17:41
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Nærmiljøleder´n
Vi bygger og bygger......

Utetreningsparken har endelig fått sin
ferdigattest, det betyr at den er helt ferdig…Selv om barken i parken et par våte
perioder har ﬂytt litt rundt; Men parken er
i bruk, her er folk og klasser alle dager
og til nesten alle tider. Det er bra at det vi
bygger blir brukt! Sjekk søndag ettermiddag i Trans’matorn...
Heggedal sentrum står for tur; før jul (i
år) starter byggingen på ”hjørnetomta”
ved siden av Vestlandgården/Kiwi. Her
bygges første del i nye sentrum, i form
av parkeringsmuligheter før ”det tas hull”
i hele sentrum, som starter sent neste
år. Nå er det vel egentlig mye hull i sentrum allerede, forberedelser til utbygging
foregår kontinuerlig – mest under bakken
– med nye rør til vann inn og vann ut. Atkomst, parkering og ferdsel kommer til å
bli mye verre enn det er nå, men vi gleder
oss til byggestart. Egentlig gleder vi vel
oss mest til at det står ferdig, men før det
skal vi skrive mye....
PerS

Salgsutstilling
17. - 25. oktober 2015

Foreningen for Klassisk Figurativ Samtidskunst holder medlemsutstilling med 15 av
våre kunstnere som jobber innen klassisk figurativt formspråk.
Vi ønsker velkommen til vernissage lørdag 17. oktober 2015 kl. 13.00.

Utstillingen holdes i Heggedal Fabrikker, Åmotveien 2, 1389 Heggedal.
Velkommen!

Utstillere:

Harald Kolderup
Oddmund Raudberget
Dag Hol
Irene Steien Nilsen
Aud K. Ingridsdotter
Sissel Bergh-Jacobsen
Gio Trentadue

Morten W. Reigstad
Vincent Langaard
Ingrid Thortveit
Britt Fagerhaug
Bjørge Rødfjell
Frøydis Aarseth
Eva Myren
Odin Borgen

Åpningstider:
Lørdag
Søndag
Onsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

17.10.
18.10.
21.10.
23.10.
24.10.
25.10.

kl. 13-17
kl. 12-17
kl. 16-20
kl. 14-19
kl. 12-17
kl. 12-17

Vernissage lørdag 17. oktober 2015 kl. 13.00
Heggedal Fabrikker, Åmotveien 2, 1389 Heggedal

Ledige stillinger i Heggedal vel!

Vellet skal opp å stå på egne ben igjen, etter å ha
ligget nede et par år. Nærmiljøsentralen vil bidra til å
få et viktig lokalt arbeid opp å gå igjen. Vi ønsker
kontakt med dere som har lyst til å bidra i
et nytt Heggedal vel.
Vi søker engasjerte medarbeidere som har lyst og vilje
til å ta tak i lokale saker og ikke minst samarbeide
med andre organisasjoner i nærmiljøet. Heggedal
vel skal være en selvstendig organisasjon med egne
meninger.
Kontakt styreleder Sverre Aae,
Heggedal Nærmiljøsentral, mob: 952 51 017

Temakvelder for mødre som står i en utfordrende hverdag.

Undervisning og dialog med erfarne fagpersoner, med mulighet for individuell oppfølging og samtaler.
Det blir moduler à tre kvelder.
Sted: Røykenveien 70B, Asker Tid: Tirsdager kl. 1930-2100
Pris: 1500,-/modul
For mer info: Torhild T. Hovdal, post@hovdal.no, tlf. 98882873 (kveldstid)
Synnøve Gundersen, email.synnove@gmail.com, tlf. 41471269
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Tekst og foto: Morten Langhoff

ASKERS LENGSTLEVENDE MALERGRUPPE?

Felleskorrektur

En gang på forsommeren 1997 fikk
jeg en telefon. To ansatte i Ericsson,
Karen Kremer og Pia Kårstad hadde
søkt og fått midler til å starte en malergruppe i bedriften, og nå var de på
utkikk etter en lærer til gruppen.
På høstparten satte vi i gang. Kurset
var basert på 10 deltagere, men budsjettet tillot bare innkjøp av 8 staffe-

lier, og som kursrom fikk vi tildelt et
tilfluktsrom i bedriftens lokaler i Solbråveien i Asker. Det hele ble snart en
suksess og vi ble nødt til å søke om
midler til mere utstyr.
Etter hvert ble det besluttet å nedbemanne bedriften i Norge, ansatte ble
sagt opp, men malergruppen besto
som en del av de ansattes sluttpakker.
Plutselig var det bare jeg, læreren,
som ennå var ansatt i Ericsson, og
gruppen var gått fra å være en gjeng
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jeg også hjelpe deltagerne på den enkeltes nivå. Deltagerne arbeider i en
rekke forskjellige teknikker, det males
både med oljemaling, akryl, akvarell
og gouache. Dessuten har vi prøvd
oss både på tresnitt, collage og maling
med eggtempera.
Det er jeg som har vært læreren i gruppen i alle de 18 årene, men i blant har
det vært gjestelærere inne. Tine Blix,
Marianne Hadler, Knut Thorstensen
og Kevin Parrat har alle vært innom i
perioder da jeg har vært bortreist over
lengre tid. Det er vanskelig å holde
oversikt over nøyaktig hvor mange
deltagere som har vært innom, men
det dreier seg nok om et hundretalls
personer.

ansatte i Ericsson til å være en gjeng
tidligere ansatte i bedriften.
18 år etter starten eksisterer malergruppen imidlertid fremdeles. I løpet av disse årene som er gått har vi
skiftet tilholdssted en rekke ganger
og navn minst en gang. I de senere
årene har gruppen gått under navnet
«Mortens malergruppe», og holdt til
i Heggedal. En tid hadde vi lokaler
hos «Pikene ved broen», senere flyttet
vi inn i fabrikken der vi nå holder til.
Gruppen har ikke lenger noen forbindelse til Ericsson eller noen annen Maleri av Kristi Njaatun
bedrift, men består av en gjeng venner
Når så mange mennesker har malt i såog bekjente som møtes hver onsdag
pass mange år er det naturligvis blitt prokveld for å male sammen.
dusert en del malerier. For å få vist frem
Personlig insisterer jeg litt på bruken
en del av denne produksjonen holder
av ordet «malergruppe», og ikke
gruppen jevnlig utstillinger, blant annet
«kurs». På et kurs lager læreren et oppå grendehuset på Nesøya, biblioteket
plegg som elevene skal følge – noe
på Holmen, på Rortunet senter, Bærums
slikt har jeg imidlertid gitt opp for
verk og kulturhuset i Asker. Den siste
lenge siden! Forsøker jeg å si hva
utstillingen ble holdt på fabrikken i
deltagerne skal gjøre hører kanskje
Heggedal, der gruppen igjen planleghalvparten etter, og det på en god dag!
ger utstilling i november. I tillegg til
Men sånn må det kanskje være når
disse utstillingene har flere av gruppens
enkelte av deltagerne har malt i snart
medlemmer deltatt på utstillinger andre
20 år, mens andre startet opp for noen
steder, og en tidligere deltager er for
måneder siden.
tiden elev hos Odd Nerdrum.
Dessuten, denne måten å jobbe på
passer meg nok ganske godt. Etter å ha “Heggedal stasjon” av Karen Kremer
studert kunsthistorie har jeg sett mye
forskjellig kunst, og en ting er jeg blitt
sikker på. Kunst kan være så utrolig
mye forskjellig, og noe av det jeg legger vekt på er å få deltagerne til å selv
sette ord på det de ønsker å få til, og
så forsøke å hjelpe dem med dette. Utfordringen ligger dermed ikke så mye
i det tekniske, men i å sette ord på det
man ønsker å få til. På den måten kan
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Trans´matorn – anno 2015
(Kommune 3.0 gir trans´matorn 1.0!)

Tekst og bilder: PerS

Det var kanskje under forberedelsene
til skirennet vinteren 2011/2012 at
tanken dukket opp første gang – at
her må det gå an å sykle! Det er imidlertid helt sikkert at det første møtet
med sykkelparken som tema var i juni
2013, men først i januar 2014 tegnet
vi de første veldig enkle skissene.
1209 e-poster og 1300 sider med søknader senere står trans´matorn mer eller mindre ferdig. Mer – fordi den er i
full bruk, særlig på fridagene; mindre
– fordi vi skal fortsatt gjøre oss ferdige – og utvikle området videre.

Kommune 3.0 og
trans´matorn 1.0

”Kommunen 3.0 gjennomsyres av et
positivt menneskesyn: Alle har ressurser som de ønsker å bidra med i lokalsamfunnet, både til eget og fellesskapets beste. Og de kommunalt ansatte
bidrar til å finne disse ressursene, og
bringe mennesker sammen der de kan
støtte og hjelpe hverandre.”
Kommune 3.0 er neste utgave av Asker (Kommune og innbyggere) som
er basert på samhandling og likeverdig ”samskaping”. Trans´matorn er
et solid eksempel på at kommune 3.0
virker. Helt fra de første samtalene
til åpningsdagen har arbeidet med
trans´matorn vært preget av åpenhet,
fremoverlenthet, løsningsorientering
og likebetydning. Kommune, Fylkeskommune, avdelinger, seksjoner, sykkelklubben, enkeltbidragsytere, samarbeidspartnere og ikke minst mange
frivillige har jobbet sammen. Tett
sammen. Med felles mål og et sterkt
ønske om å lage en unik møteplass i
Heggedal. Jeg tror vi skal glede oss til
at andre utfordringer i Asker kan løses
på tilsvarende måte.

leid ut til agrikulturell aktivitet. Nesten 600 m med terrengløype om du
tar de ekstra svingene. Bratte skrenter,
hopp og pukler – men med en ”kyllingrute” (eller en tursti om du vil) rundt
det hele – slik at vi alle kan komme
oss rundt, på hjul eller til fots. Like
mange meter asfaltvei, i alle fall om
du følger alle rundkjøringene. Askers
tredje lyskryss (og Heggedals andre!),
trafikale forhold som kan minne om
det virkelige trafikkbildet i kommunen, til og med en uklippet hekk. Her
finner du fortau, grusvei, fotgjenger-

felt, trafikkskilt og belysning. Et godt
sted å øve inn ferdigheter på sykkel.

Åpningen 22. august

Trans´matorn åpnet 22/8/2015 i strålende høstvær, nesten 600 mennesker
var innom i løpet av dagen. Ordfører
åpnet, BMXshowgutta showet – også
med ordfører på plass på hoppet. Vi
spanderte pizza og en helt ny møteplass. Som ikke har vært tom noen
dag etter. Ikke engang når det regnet
som verst!

Heggedalskamel

Faktisk

Heggedal Nærmiljøsentral leier hele
trans´mator-området av Asker Kommune i 25 år. Arealet er nesten 35 mål,
om vi tar med jordet på toppen som er
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5. trinn på sykkeltur

Skolebruk

Trafikkopplæringsdelen av trans´matorn er der for alle, hele tiden, så lenge
det ikke er snø – helt gratis. Fra våren 2016 har vi også et klassesett med
sykler til gratis utlån for kommunens
skoler, slik at barna ikke trenger å
”slepe” med seg sykkel for en dags
opplæring. Heggedal og Rønningen
skoler har allerede tjuvstartet, med
sykkelopplæring og nye erfaringer
for 5- trinns elever. Fra 2016 regner
vi med at skolene for alvor oppdager
mulighetene. Vi åpner også en reservasjonsløsning, slik at ikke alle kommer på en gang – men kan få hele
trans´matorn for seg selv noen timer.

Parkering

Dessverre er det slik at selv om vi skal
sykle trenger vi bilen helt i nærheten.
Vi må parkere i den grønne rabatten
mellom Heggedalsveien og gang- (og
sykkel-) veien, og vi trenger å holde
bildørene åpne mye av tiden for å begrense ferdsel på gangveien. 150 meter unna, i Heggedal ”sentrum” er det
flere hundre ledige parkeringsplasser.
Det er helt ok å starte sykkelturen her,
og sykle eller gå langs gang- og sykkelveien til trans´matorn. Da sparer du
grøntarealet vårt, åpner opp for innsyn
og utsyn – og hindrer ikke ferdsel på
gang (og sykkel-) veien.

Heggedalsposten
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Videre arbeid

Noe arbeid gjenstår heldigvis før
trans´matorn er helt ferdig. Hoppbakkene skal på plass, sittebenker/områder i den sørlige enden skal gjøres
ferdig og noe gress skal skiftes ut med
kunstgress før alt får sette seg skikkelig. Terrengdelen av trans´matorn
skal ikke bli ferdig. Den skal forbedres (eller forverres – alt ettersom
man ser det) med nye elementer og
nye utfordringer – og kanskje en god
forbindelse til stisystemet rundt Damvokterboligen.

Ta en ring….

Voksenturlag
Parkering

…. og la kaken vandre!
Strøket 6, Asker
Telefonbestilling: 66 78 12 30
Man-fre 7.30-18 Lør 8-16
Frokost buffet
man-fre 0730-0900
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Historisk tur langs gammelt veifar
fra Heggedal til Sjøstrand

1

Tekst og foto: Laila Samuelsen, Layout: Ole-Herman Bjor
Kart: ASKER mellom fjord og fjell - Asker Turlag

De gamle veifarene ned mot fjorden
er en viktig del av Heggedals historie.
Fra gammelt av var sjøveien hovedferdsåren for å få fraktet alt fra store
granitt-blokker, fra steinproduksjonen i
Kjekstadmarka og isblokker fra Gjellumvannet, til å motta malm til jernverket på
Dikemark, og var selvfølgelig viktig for
gårdene, for å kunne transportere sine
jordbruksprodukter som korn, poteter,
bær og frukt m.m. til Christiania.
Det var derfor flere vei-far mot fjorden som ble brukt flittig. En av veiene gikk fra Gjellum, over Mysmerbekken,
som også kalles Gjellumbekken, videre i jord-delet mellom Nordre og Søndre Yggeset, forbi Yggeset-gårdene og
ned til Bjerkås (i dag Bråtenveien). Derfra videre til Sjøstrand.
Det gikk også en gammel driftsvei fra Østern Gård, bak
Gisle-gårdene, og ned forbi Linlandet til Vollen,
og fra Gui Gård gikk oldtids-veifaret over Århustoppen til
Marieroveien, forbi Guiberget og ned til Vollenbukta.
Turen som Terje Martinsen tok meg med på og som jeg her
beskriver, er i disse dager merket med 23 flotte skilt, der du
får historisk informasjon om stedene vi passerer.
Turen starter fra Heggedal Fabrikker og Åmotveien, opp
bakken, forbi Vikingjordet og første vei til venstre som heter Åmotåsen. Der går det en sti ned til venstre til Kistefossdammen. Gå over Kistefoss-brua med den buldrende
Kistefossen under deg og videre forbi Damvokter-boligen,
som nå restaureres, og ta stien som er litt bratt og kommer
da opp på baksiden av Heggedal Hovedgård. Bare hit er
det 9 skilt med stedsbeskrivelser.
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På andre siden av gården går det en
liten sti-bit bratt oppover som ender
i Heggedalsbakken. Gå videre oppover på hovedveien et lite stykke, og ta
gangveien (Gml. Røykenveien) inn
til høyre i svingen ovenfor. Følg den,
kryss Røykenveien og følg Andersdammen til toppen hvor det går en fin
sti inn til venstre. Dette er den gamle
driftsveien fra Heggedal Hovedgård
til Nylendejordet som de eide ved Rustadveien. Her var det også for mange
år siden en lysløype. Stolpene står
der fortsatt og vitner om det. I stikrysset litt lenger fremme går du rett
frem og kommer til Rustadveien. Til
høyre for stien ser du Rustad Gård.
Mysmerbekken er her et naturlig skille mellom eiendommene som tilhørte
Rustad Gård og Hovedgården.

21

2
Veien inn mot Solvoll ved Rustadveien

8

5
3

6

7

4

2
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Vi går langs Rustadveien, forbi veien som går til Dal Forsøksgård, og tar neste vei inn til venstre, Dalveien. Denne
skal vi følge helt ned til Bjerkås. Første del av veien er kjørevei. Til venstre ser du Dal Forsøksgård på og godt skjult
bak bringebærbuskene i nærheten av heste-innhengningen,
ligger det en gammel ruin. Plassen heter Måserud og dette
er restene av husmannsplass som tilhørte Yggeset Gård.
Veien ender i «Høgda» der det også var en husmannsplass
fra gammelt av. Nå ligger det en enebolig der og stedet har
endret navn til Solvoll. Derfra går Dalveien videre som
sti. Gå rett frem i stikrysset litt lenger fremme, men legg
merke til det morsomme treet som har vokst opp i et gammelt rør, før du går videre ned mot Bjerkås.
Siste delen av turen ned til Bjerkås går på vei da det er
mye ny bebyggelse som har «spist opp» stien. Kjempeflott
utsikt mot Oslo får du øverst i Dalveien der skogen har
måttet vike for boliger. Dalveien ender i Slemmestadveien
bak Rimi-butikken. Derfra følger du Sjøstrandveien ned
til badestranden, og fortjener en god rast der før tilbaketuren.

3
Ruin etter plassen Måserud

God tur!

4
Torp gård

5
Stikryss ved
Yggesetmarka

6
Solvoll/Høgda

7
Utsikt fra øvre del av Dalveien
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- Gleder oss til å ﬂytte til nye Heggedal skole
I 2012 vedtok formannskapet i Asker å bygge ny barneskole i Heggedal.
Mens byggingen pågår har elever og lærere ved Heggedal skole ﬂyttet til midlertidige
lokaler på Drengsrud. Om ett år ferdigstilles den nye skolen.
– Jeg håper nye Heggedal skole blir
moderne, sier Knut Axel Holmsen
Dulin. Han er sammen med Ida
Walstad og Mats Nordby Tyribakken elevrådsrepresentant for 6. trinn
ved Heggedal skole. Alle tre er enige
om at det blir ﬁnt å få gå et år på ny
skole, før de begynner på ungdomsskolen. - Jeg gleder meg mest til å se
den nye gymsalen og de nye lekeapparatene, sier Mats. – Det blir også
ﬁnt med ny sløydsal og nytt rom for
kunst og håndverk, tilføyer Ida.
Mens den nye skolen bygges er
de 380 elevene ved Heggedal skole
til daglig på Drengsrud. Der har
de vært siden skolestart 2014. – Vi
trives godt, selv om skolen her føles
mindre enn Heggedal skole, forteller
6. trinns elevene. – Undervisningen
er lik og lærerne er jo de samme, så
mye er likt som på gamle Heggedal
skole. Men det er litt færre lekeapparater her, kommer elevrådsrepresentantene frem til. - Det er også
litt liten plass til å spille fotball her,
skyter Mats inn. - I tillegg er man
ikke så godt kjent i områdene rundt
skolen, siden man ikke bor her selv,
forklarer Knut. Samtidig har avlastningsskolen noen fordeler; – Det er et
stort auditorium her, forteller Knut,
og viser til at hele skolen får plass i
aulaen. Slik var det ikke på Heggedal
skole.
Prosjektleder for nye Heggedal
skole, Kjell Gorm Røkke fra Asker kommune, opplyser om at full
ferdigstillelse av skolen blir i desember 2016. – Vi har fått en forsinkelse, blant annet fordi det var fjell i
skoletomta, og ikke bare i tomta for
ﬂerbrukshallen, forklarer Røkke.

Untitled-2 24

Knut Axel Holmsen Dulin (t.v.), Ida Walstad og Mats Nordby
Tyribakken ser frem til å ﬂytte tilbake til en ny Heggedal skole.
Foto: Anders Lie Hagen

Rivingen av skolen startet i september 2014. Byggestart skulle skje første
uke i november 2014, men ble utsatt til januar i år.
Foto: Terje Reier Gundersen

- Innsigelse fra Fylkesmannen mot
rivingen av den gamle lærerboligen gjode også at byggearbeidene
kom sent igang. Det har også vært
mere arbeid med å rehabilitere de
eksisterende byggene enn forutsatt.
Fremdriftsplanen er allikevel at deler
av skolen skal være ferdig til neste
års skolestart, slik at 1. - 4. trinn kan
begynne på den nye skolen ved skolestart 2016. Resten av trinnene blir
noen måneder til på Drengsrud, før
de kommer til Heggedal skole.

- Hvordan går byggingen av den nye
ﬂerbrukshallen som bygges i forbindelse med skolen?
- Den nye ﬂerbrukshallen er det bygget som er lavest prioritert. Samtidig
er hallen det enkleste bygget med
tanke på de tekniske anleggene.
Prosjektlederen opplyser at
ﬂerbrukshallen etter planen skal være
ferdigstilt til jul 2016.
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Flerbrukshallen og parkeringsanlegget skal bygges på tomten
nedenfor skolen, og skal etter planen være ferdig desember 2016.

Dette er status for
nye Heggedal skole:

Foto: Terje Reier Gundersen

(per september 2015)

Marianne Grønbeck, inspektør på
mellomtrinnet ved Heggedal skole,
forklarer at alle har vært positivt innstilt på ﬂytteprosessen til Drengsrud.
Det er ikke gymsal ved skolen på
Drengsrud, derfor har det blitt mye
utegym det siste året, forklarer Grønbeck. - Når man ikke er ute bruker
man gangene, klasserom, og trapper
som treningssteder - bare kreativiteten setter grenser. I løpet av november i år ventes byggingen av en ny
gymsal å være ferdig ved Drengsrud.
Denne blir på deling med Askers
internasjonale skole.
Asker International School holder til
i bygget ved siden av avlastningsskolen. – Vi ser lite til elevene derifra,
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men noen ganger møtes vi, forteller
Ida, Knut og Mats. - Vi ser dem også
gjennom vinduene, og før skolen
starter.
Mens byggingen pågår kjører
elevene buss hver dag fra Heggedal
til Drengsrud. En bussrute starter
ved Hovedgården ungdomsskole og
kjører via Sætre Terrasse. En annen
kjører fra Rustadgrenda med stopp i
H. Stordalens vei. - I starten var det
litt uvant å ta buss til skolen, men nå
går det veldig ﬁnt. Vi har jo gjort det
i over ett år, så det har egentlig blitt
en vane, forteller Mats. – Når den
nye skolen i Heggedal er ferdig skal
jeg heller sykle til skolen, avslutter
han.

• Betongarbeidene for skolebygget er snart ferdig, mens det for
flerbrukshallen er i full gang.
• Stål og hulldekkeelementer er
under montasje for skolebygget.
Det lille påbygget er snart
provisorisk tettet slik at
innvendige arbeider kan starte.
• Hulltaking, utvekslinger og gulvstøp pågår i bygget som
rehabiliteres.
• Utvendig er man i gang med
ledningsanlegget. Brønnene for
bergvarme er ferdig boret.
Kilde: Kjell Gorm Røkke v/ Asker kommune

Oversiktsbilde - mai 2015.

Oversiktsbilde - september 2015.

Foto: Trond Øines

Foto: Trond Øines
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KALIBER er ALT!
3 på klubben:
Hvordan har det vært å
begynne på Hovedgården?
Ayla: Koselig!
Roksana: Det er mange
muligheter! Mange flere enn
på barneskolen.
Malin: Det er mere frihet og
flere å bli venn med!

Hva er best med
Kaliber?

Ayla, Roksana og Malin
utbryter:
ALT! Du kan bare skriv alt,
sier Ayla. Ja, maten er god,
de som jobber her er flinke,
og det er hyggelig å være
her, sier Malin. Og det er
mange fine aktiviteter,
legger Roksana til.

KALIBER er kult

Kaliber har hatt en travel

høst med mange nye herlige ungdommer og vi har
flere søkere til crewet enn vi
har hatt på lenge! Det er så
mange i DJ&LYD/LYS crew
at vi må danne to grupper. 10.
klassingene Marcello Iversen
og Sondre Bader Wang leder
gruppene hvor de nye lærer
hvordan man kjører lyd og
spiller musikk som en DJ.

Et ivrig og travelt kafècrew

lager gratis mat hele uka etter
skoletid. De steker haugevis
med pannekaker hver mandag, lager supper og nachos

til alle på Kaliber. De er for
tiden opptatte med å utarbeide en meny med sunt snacks
som vi skal selge i cafèen .

Media-, spill- og filmcrew
tar bilder, viser filmer og
arrangerer konkurranser på
klubben. Det er også de som
skriver saker for Heggedalsposten.

Trivsels- og kosecrew har

som oppgave å lage det hyggelig på Kaliber, sørge for at
alle har det bra og arrangere
fester og begivenheter.

Til nå har vi hatt mentorfest

og 9. trinnsfest som Oda,
Ingrid og Rebekka på trinnet arrangerte selv. Vi har
begynt med jente- og guttedager og har mange ulike
kulturaktiviteter. Her er det
fortsatt flere ledige plasser, så
det er bare for interesserte å
ta kontakt med undertegnede.

Årets Halloweenfest skal

Hanna Øverby Helseth

Kaliber arrangere i samarbeid
med de andre ungdosmklubbene i Asker, på Radar 31.
oktober. Da setter vi opp en
buss som vil frakte ungdommene våre trygt til og fra.

Malin Eide i KALIBERs eget spa-rom
KALIBER-høst

Ansvarlig for programmet og teksten er Lisa Lærum
Åslund: Lisa.Laerum.Aslund@asker.kommune.no

Design: Stein Dyre Berge
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SKREDDERSYDD SOLSKJERMING

GRATIS
BEFARING!
Vi kommer kostnadsfritt hjem til deg med
prøver og tar mål og gir tilbud.

Kontaktinfo:
Norsol avd. Asker
Heggedalsveien 350
1389 Heggedal
Tlf. 66 79 77 00
Asker@norsol.no

En av Norges ledende produsenter
av solskjerming med et landsdekkende salgsnett.
Med bakgrunn fra konfeksjonsbransjen har skreddersøm en spesiell betydning
for oss. I detalj ønsker vi at nettopp din løsning skal tilpasses optimalt.
Med over 30 års erfaring innen solskjerming vet vi at forarbeidet er helt
avgjørende for resultatet. Derfor gjør vi som skredderen; vi kommer gjerne
og tar mål. Helt gratis og uten forpliktelser.
Fra vårt kontor i Asker betjener vi lokalmarkedet direkte.
All produksjon skjer ved vår moderne fabrikk i økokommunen Tingvoll på
Nordmøre; Norsol AS er miljøfyrtårn sertifisert, og innehar AAA-rating hos
Dun & Bradstreet.

www.norsol.no
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Salgsutstilling

HEGGEDAL HOVEDGÅRD

*****************************************************

Heggedal Hovedgårds Venner inviterer til kunstutstilling
24. – 25. oktober 2015, begge dager: kl 11 – 16
Utstillere:

THOMAS KLEVJER

GRO MUKTA HOLTER

ELLEN ELISE HØKAAS

ELLEN LINDE-NIELSEN

GRETA ARNTSEN

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Gratis entré
28 HH-venner 5-2015.indd 28

Kunstlotteri

Kaffe og hjemmebakte kaker fås kjøpt

07.10.2015 00:26:20
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Idrettens dag
Idrettens dag har blitt en god tradisjon og hele 135 barn meldte seg på aktivitetene og nøt
den flotte dagen med sine foresatte og andre kjente. Alle som deltok fikk diplom og medalje.
Tanken med Idrettens dag er at barn i alle aldre skal få oppleve hva HIL kan tilby, og at de
aktive unge kan prøve andre idrettsgrener enn det de driver med til daglig.
Takk til alle barn, foreldre, besteforeldre og andre som møtte opp.Takk til alle frivillige fra
friidrettsgruppa, fotballgruppa og skigruppa for flott innsats!
Tekst: Terje Bø, Foto: Magnus Greni

Mer enn 20.000 dugnadstimer pr år
– vi tror enda ﬂere vil være med
Basert på forespørsel fra Asker kommune og Asker idrettsråd
gjennomførte Heggedal idrettslag en kartlegging av den årlige
dugnadsinnsatsen i idrettslaget. Resultatet var veldig gledelig. Tenk
at det legges ned godt over 20.000 dugnadstimer hvert eneste år.
Grovt regnet er det 90% av disse timene som legges ned i våre
aktive grupper fotball, langrenn og friidrett. Det betyr dugnad som
sikrer aktivitet for primært barn og ungdom. Tenk hvilke helsegevinster dette gir på lang sikt, samtidig som det gir masse glede for alle
som er med her og nå.
Men mye vil ha mer. Undersøkelsen viste også at vi ikke får med
oss de godt voksne på dugnadsarbeid, det vil i hovedsak si de som
ikke lenger har barn som er aktive i en eller annen gruppe. Her ligger det store uutnyttede ressurser, og Heggedal idrettslag har bruk
for hver eneste dugnadssjel. Når barna har flyttet ut kan idrettslaget
tilby mye meningsfullt arbeid. Det være seg innenfor administrasjon
som eksempelvis økonomi, informasjon, jus, sponsorer og rekrutter-
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ing. Eller det kan være mer praktisk relatert knyttet til eksempelvis
arrangementer og driftsoppgaver på både Blåfjellhytta og Gjellum
idrettsanlegg.
Undersøkelsen viste også at vi kan bli mye bedre på å ta vare
på mangfoldet i samfunnet, det betyr å legge til rette for de som har
spesielle behov. Det gjelder både tilrettelegging for de med funksjonshemning og det gjelder integreringsarbeid for alle nykommere
til bygda vår. Det siste er jo blitt ekstra aktualisert gjennom denne
høstens flyktningestrøm. Det store engasjementet som er utvist må
ikke bli borte med julestria, men heller tas videre inn i en langsiktig
ramme blant annet innenfor idretten. Da trenger vi dugnadssjeler
også innenfor dette området.
Mulighetene er mange. Ta kontakt på post@heggedalil.no så
kan vi få til noe sammen.
Tekst: Tom Hermansen

01.10.15 20.40
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God sesong for G01
Tapte på straffe mot Røa i kvartfinalen i OBOS-cup.

H

eggedal G01 er meget fornøyd med
årets sesong. Laget har gjennom hele
sesongen ligget i toppen av 2 div. og
utfordret Frigg Oslo om topplassen. Vi har
som eneste 2-divisjonslag i Stor Oslo spilt
oss helt frem til kvartfinalen i OBOS-cupen.
Videre har laget deltatt i flere cuper i løpet
av sesongen med gode resultater og fått flere
pokaler i skapet.
Vi har en stall på 20 spillere som inkluderer 4 spillere fra G02. Vårt G01 lag er faktisk
det eneste11-er laget under juniorlaget da
G00 og G99 ikke stiller eget lag i både 2014
og 2015 sesongen. Dette er ikke bra for utviklingen for Heggedal IL fotball. Vi har for
G01 prøvd å få til et samarbeid med Vollen
G01. Her var det møte mellom de sportslige
utvalg, men forhandlingene førte dessverre
ikke frem til en samarbeidsavtale. En sammenslåing av 11-er fotballen med Vollen
ville gitt et mye bedre tilbud til alle spillerne,
en ville beholdt flere av breddespillerne i
fotballen, og også beholdt de beste spillerne i
klubbene som nå går til Holmen eller Asker.
Laget deltok i Mjøndalen hallcup 7. februar 2015 hvor vi tapte finalen. I januar deltok

vi i Lillehammer innendørscup. Vi stilte med
to lag der og begge lagene markerte seg godt.
Et av sesongens høydepunkter var treningskampen mot Vollen G01 i april, en kamp vi
vant hele 6-0.
I Heggedalscupen vant gutta lett sin pulje
og semifinalen. Finalen mot 1-laget til
Skedsmo var jevnspilt og kampen endte ut i
1-1 og straffekonkurranse. Vi har dårlige erfaringer fra tapt finale i Heggedalscupen 2014
på straffer, og dessverre tapte vi finalen igjen
på straffer. I Drammen-cup i april vant vi
pulja mot blant annet hjemmelaget Åssiden.
Vi tapte sluttspillkampen søndag morgen
mot Kongsberg. Vi vant Holmen cup i juni
for nivå 2 lag. Finalen vant vi lett 2-0 mot
Heming 2. Vi vant puljen på Hamar elite cup
nivå 2 i høst og i første sluttspillkamp søndag
morgen skulle vi opp mot Høybråten og
Stovner sine gutter som spiller i 1 divisjon i
Oslo. Vi tapte den kampen som vi stort sett
styrte med 5-3..
I serien har vi spilt meget bra og ligget
på andreplassen bak Frigg som vi tapte 2-4
mot i første seriekamp. Dette var en kamp
hvor Heggedal eide spillet og hadde mange

sjanser. Det samme var i hjemmekampen
mot Frigg hvor Frigg hadde 2-3 skudd på
mål og vi over 10, og kampen endte 1-1 på et
selvmål av oss. Laget har spilt underholdende
fotball hele sesongen og alle tilskuerne har
fått «godt betalt for oppmøtet». På «fort
Gjellum» har vi kun ett tap i ordinær tid i
2014 og 2015 sesongen, og laget har skåret
over 60 mål på sine 16 kamper i serien.
I OBOS-cupen for Stor Oslo spilte laget
seg helt frem til kvartfinalen (5. plass) i
cupen. Vi har sendt hjem 1. divisjonslagene fra
Oslo ved Furuset med 1-7 i sekken og Grei
med 1-4. Lørdag 19. september fikk vi besøk
av Røa G01 lag. Røa er et av kretsens beste
G01 lag og har to 11-er lag og et 7-er lag i
klasse G01. Vi la opp en god kamptaktikk
før kampen og jobbet fantastisk som et lag
igjennom hele kampen. Dette ble en meget
dramatisk cupkamp på Gjellum. Etter 1-1
ved pause og 2-2 etter full tid og ekstraomganger var vi igjen klar for en straffesparkkonkurranse... Og for tredje gang tapte vi på
straffer. Men gutta tok tapet meget bra og var
stolte av sin gode prestasjon mot topplaget i
1. divisjonen i Oslo.
Laget har spilt totalt 42 kamper i 2015
ledet av sin gode hovedtrener Thomas
Johnsen. Da med 30 seire og 6 uavgjort og
kun 6 tap mot hovedsakelig 1. divisjonslag.
Laget har skåret pr 15.9 hele 62 mål. Da med
Martin Flatby Henriksen som toppscorer
med 20 mål fra sin midtbaneposisjon. Jonas
Sæthre vet også hvor målet står og har skåret
14 mål fra sin spissposisjon. Foreldrene har
vært meget godt representert på både hjemme
og bortekamper. Foreldregruppa er en viktig
støtte for gutta og trenerteamet.
Vi ser frem til en spennende sesongavslutning og deltakelse i ytterligere to cuper i høst.
Ullern cup på nivå 2 og Mjøndalen cup inne
i fotballhallen i Mjøndalen hvor vi har noe å
forsvare fra vinterens cup hvor vi spilte finale
for G01.
Trenerteamet: Thomas Johnsen, JensPetter Henriksen, Cato Sætre, Stig Ness
(oppmann)
Tekst: Jens-Petter Henriksen, Foto: Stig Ness

A lags trener Terje R Småhaugs corner:
Heggedal IL a-lag ligger nå på en 6. plass med 22 poeng. 6 seire,
4 uavgjorte og 9 tap. Høstsesongen har vært litt tyngre enn vårsesongen med en del kamper med stang ut. Dette har gjort at vi ligger
trygt midt på tabellen. Vi avslutter sesongen borte mot Høybråten og
Stovner 6. oktober. Våre mål om å komme på 4. plass og foran Vollen
på tabellen har vi dessverre ikke klart. Årsaken til det er mange, men
vi henger allikevel ikke med hodet for vi har bevist gjennom sesongen
at vi kan spille jevnt med/ vinne mot alle.
Derfor ønsker vi å se fremover og ta med oss det positive fra årets
sesong inn i neste år. Det vi ønsker å få til er en positiv treningskultur
med en blanding av sultne juniorer og etablerte spillere som vil trene.
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Dessuten ønsker vi å være et spillende lag, og det skal vi fortsatt
øve på slik at vi blir et morsomt lag å se på. Vi kommer til å øke antall
treninger samt ha mer sosialt underveis. Vi trenger nok og noen flere
spillere slik at vi får en bredere stall. Det jobber vi allerede med. Det
har i år vært større interesse rundt a lag utenfra og det håper vi å
bedre enda mer neste år. Tusen takk for alle som har vært på kamp
og vist interesse. Synes det er gode holdninger innad i gruppen både
på og utenfor banen. Det synes jeg er viktig.
Vil benytte anledning til å takke alle som har bidratt i støtteapparatet.
Tekst: Terje Småhaug
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20 deltagere fra
Heggedal Friidrett
på Nesøyalekene
Vi er utrolig stolte av alle dere barna som deltok i helgen
på Nesøyalekene. Det var 20 barn fra Heggedal, en av de
største troppene på stevnet. I yr og regn så jeg bare mange
glade barn som hoppet både flotte lengdehopp og løp i
superfart på 60 meter. Det ble mange fine personlige
rekorder. Vi ble utrolig imponert over Maja Tandberg–
Johansen som fikk gull i kule med 8.04, dette gir 954 poeng
på Tyrvingtabellen, noe som er et veldig godt resultat. Julia
Refvik imponerte også med sølv i høyde på 1,20, sølv på
60 meter med 9,46. Sondre Kristiansen tok med seg 3
medaljer hjem, sølv i lengde med 3,70, bronse på 60m med
10.07, og bronse i høyde med 1,05, samme resultat som
Sondre Bretten Sandanbråten. Sistnevnte støtte veldig bra i
kule med 6.93, noe som var rett bak bronse.
Mange deltok i helgen i sitt første friidrettsstevne, og vi
gleder oss over at det yrer av liv i Heggedal Il sin friidrettsgruppe. Det er veldig modig å stille på startstreken helt
alene, så vi gratulerer alle barna med en super innsats.
Helgens resultater kan lastes ned på følgende link:
http://nesoyail.no/fileadmin/idretter/friidrett/
Resultatliste%20-%20Komplett.pdf
Tekst og bilder: Berit Marstein

Høstsesongen er i gang!
Jenter 01/02 er i full gang med høstsesongen, og innledet
den med en fantastisk tur til Høyt & Lavt Klatrepark helgen
etter skolestart med alle jentene og noen tøffe foreldre.

H

umøret var like upåklagelig som
været, jentene var tøffere enn
toget og kastet seg ut i den ene
utfordringen etter den andre! Etter denne
turen fikk jentene ny spirit inn i laget og var
klare for sesongens første seriekamp mot
Lommedalen dagen etter. Resultatet husker
jeg ikke akkurat nå, men spillegleden og
oppmøte var det ikke noe å si på!
Helgen 4-5. september var jentene med
på Jentefestivalen i Rælingen. En fotballcup
kun for jenter, noe navnet gjenspeiler. Selv
om det ikke er så langt dit, så tok de det som
en overnattingscup på en skole i nærheten
av banene, og jentene klarte gjennom
lørdagens spill å kvalifisere seg til B-sluttspill på søndagen. Oppladingen til kampen
foregikk med pizza og disco på lørdagskvelden, og søvn på solide luftmadrasser
som for noen i løpet av natten viste seg å
ikke være så solide likevel…
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Søndagens første kamp
vant jentene 4-2. Vi kan ikke
huske sist vi scora 4 mål i en
kamp, så dette var SKIKKELIG morsomt! Og med
denne seieren var jentene
klare for finale i B-sluttspillet! Den tapte
vi 0-2 mot Gjelleråsen, men for Heggedals
flotte jenter var dette likevel en super helg
med masse flott fotballspill!
I tillegg til to fotballtreninger pr uke,
har en av mødrene på laget tatt initiativ til
intervalltrening en dag i uka. Det er no
mercy og full fart i den bratteste bakken
opp mot Hallenskog. Og for en innsats!
Rødsprengte fjes og skjelvende lår og legger
når toppen er nådd. Utrolig slitsomt mens
det står på, men akk så befriende deilig når
man er ferdig. Tusen takk til Bente Stølan
for initiativet og ansvaret du har tatt for
kondisjonen til jentene og helsa til mødrene!

I skrivende stund er det kun 3 kamper
igjen av høstsesongen, men jentene ser frem
til vintertreninger og ikke minst en ny
sesong i 2016. Da håper de å kunne dra på
en skikkelig cup eller treningsleir til det
store utland, hvor mye av turen er finansiert
gjennom kioskdriften på Gjellum, som laget
vårt har vært så heldige å få ansvaret for i
2 år.
God høst ønskes alle i HIL fra jenter
01-02!
Tekst: Nina Tangvik
Foto: Laila Sutterud
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Utført samfunnsstraff
på Blåfjellhytta

Veddugnad på Blåfjell
I sommer fikk Blåfjellhytta god hjelp til å klyve og stable ved av mange små og ivrige
barnehender. På bildet ser vi Trond Brandshaug med vedklyveren sammen med en barnehage som leide hytta fra Asker. Helt til høyre gjester fra Båtstø, Thelma Eriksson Kolsrud
og moren Maria Eriksson.
Ivrige barnehender bidro sterkt til å få neste års ved til tørk, forsommeren 2015.
Tekst og bilde: Morten Eriksson

Bedre skilting i
Kjekstadmarka
Odd Olsen og Trond Brandshaug var ute søndag 13.
september 2015 sammen med leder av Blåfjellhytta, Morten Eriksson og satte opp nye flotte
skilter i Kjekstadmarka. Bildet er tatt i nærheten av
Verkensmåsan, og forteller hvor du skal gå for å
komme frem til Blåfjellhytta. Skiltene er sponset av
Heggedal Lions og laget av Asker produkt. Turgåere
i Kjekstadmarka skal nå uansett hvor du kommer
gående, kunne finne skilt som merker retning til
Heggedal ILs hytte med markas flotteste utsikt.

Trond Brandshaug fra Bjerkås har
gjennomført 84 timer samfunnsstraff
på Blåfjellhytta.
Heggedal IL v/Blåfjellhytta har i
ﬂere år samarbeidet med Friomsorgskontoret i Sandvika. Dette prosjektet/
samarbeidet har vært meget vellykket
for alle parter.
I år har vi tatt imot Trond, som
har bidratt med 84 timer arbeid på
Blåfjellhytta. Trond viste seg å være en
skikkelig arbeidskar. Han har arbeidet
tett med undertegnede, og uten hjelpen
fra Trond ville vi ikke klart å få ved til
årene som kommer.
Trond vil også bli med videre i
hyttestyret, han sier at han gjerne vil
bidra for fellesskapet.
Da Trond spurte om han kunne bli
med videre i hyttestyret, var ikke
undertegnede i tvil, den mannen vil
vi gjerne beholde. Trond brenner for
Blåfjellhytta og er i dag en naturlig
”klippe” som kjenner hytta bedre enn
sin egen bukselomme. Trond har også
blitt med i Heggedal Lions, så også her
bidrar han med dugnad og innsats for
fellesskap, og for de som trenger litt
hjelp i hverdagen. Ellers arbeider
Trond for Kirkens Feltarbeid i Asker.
På Heggeodden Boligsameie er
Trond også i perioder litt ”vaktmesterassistent”, noe beboerne er svært
glad for. Beboerne på Heggeodden
beskriver Trond som en ”gentleman i
arbeidstøy”.
Tekst og bilde: Morten Eriksson

Tekst og bilde: Morten Eriksson

Heggedal IL vil takke deg som har registrert Heggedal IL som mottaker av din grasrotandel. Det totalte beløpet HIL har mottatt av Grastrotandelen siden mars 2009 er
kr 571.161. Ditt bidrag hjelper HIL med å oppfylle små og store drømmer. TUSEN TAKK!

Har du ikke registrert HIL som mottaker av din
Grasrotandel? Send SMS: GRASROTANDELEN
979674791 til 2020 (gratis).
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Leder:
Nestleder:
Leder fotball:
Friidrett:
Allidrett:
Langrenn:
Trim og trening:
Blåfjellhytta:
Utleie Gjellum:

Tom Hermansen
Torgeir Kroken
Torolf Bjerkem
Susanne Haugenes-Bourrie
Sigurd Haakonsen
Vidar Johansen
Laila Samuelsen
Morten Eriksson
gjellum@heggedalil.no

906 89 574
913 40 310
456 08 049
452 83 028
951 09 835
414 66 400
915 66 932
920 39 935

Følg oss på facebook!
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tom_hermansen@hotmail.com
torgeir.kroken@samfo.no
tbjerkem@gmail.com
susanne.haugenesbourrie@gmail.com
sigurd_haakonsen@hotmail.com
vidar73@gmail.com
Lssamuel@online.no
erikssonmorten13@gmail.com
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Kun serti
Professor Kohts vei 108, 1386 Stabekk
Mobil: 97082632
E-post: rune@esobygg.no

Heggedals
Vi trenger ﬂere bud!

SEN

posten

Vi har nå ﬂere ledige ruter, i Heggedal og på
Bjerkås. Jobben tar en times tid, og bladet
Heggedal
Apotek
deles
ut 6 ganger
i året.
10-15
ViÅpningstider:
tilbyr ingenMan-fre
lønn,09-17,
men lør
god
samvittighet og
Adresse: Heggedalsveien
304, 1389 Heggedal for budene.
(nesten)
årlige arrangement/turer

Ma
Kveld

Telefon: 66budansvarlig
69 63 69, Fax: 66 69 Stein
63 70 D.Berge
Kontakt
E-post: heggedal@dittapotek.no
på 986 95 680, eller send en mail til
stein.berge153@gmail.com

Hegge

KAFÉ

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

SM ALFILM -VID EO
Film og Videokonvertering I hjertet av H eggedal
gjennom 30 år

H ar du sm alfilm er-video-lysbilder,
kan vi overføre disse til D vd/harddisk.
Beøk oss I 4. Etg I Sentrum sgården og se sam tidig vår
film utstilling I H eggedalsbakken 6 (over Kiw i)

Tlf: 66 79 45 45
Eller gå inn på våre nettsider:
w w w .jadu.no

H eggedalsbakken 6
1389 H eggedal
Kunnskap gjennom 30 år

Heggedal Apotek
-DittFrisør
lokale apotek

Anne Grethe Thune

Trevaren 9, 1389

Heggedals
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Vi trenger ﬂere bud!
Vi har nå to ledige ruter, en i Blakstad/
Østenstad-området, og en på Bjerkås
Vi leverer komplette løsninger
alle byggfag.
(Høymyrmarka).
Jobben innenfor
tar en times
tid,
Elektriker
Rørleggeri året.
– Flis og mur.
ogSnekker
bladet –deles
ut 6– ganger
Kun sertiﬁserte håndverkere gir trygghet og kvalitet.
Kontakt budansvarlig Stein D.Berge
vei 108,
1386tilStabekk
påProfessor
986 95 680,Kohts
eller send
en mail
Mobil: 47 46 66 66
stein.berge153@gmail.com
E-post: post@esobygg.no

Clinic Michelle
Hudpleiesalong
Hudpleier Michelle Nuth

tilbyr hudpleie, hårfjerning med
voks
og farging av vipper og bryn
Besøk Heggedals kunstgalleri og få en deilig

kunstopplevelse. Grafikk, maleri og keramikk
av
god-kvalitet.
Kunst62
er en 65
gave som varer
Heggedal
66 79

Heggedal sentrum, det gule huset
ved
fabrikken
Bevar din
kunst
med riktig innramming. Vår

rammemaker rammer inn trykk, foto, speil og
malerier med kvalitetsmaterialer til en lav
pris. Ring: 402 27 082.
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Heggedal Apotek
Åpningstider: Man-fre 09-17, lør 10-15
Adresse: Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal
Telefon: 66 69 63 69, Fax: 66 69 63 70
E-post: heggedal@dittapotek.no

Heggedal sentrum, Trevaren 9, 1389 Heggedal
www.pikenevedbroen.com www.trygge-rammer.no
Tirsdag 10.00 - 16.00
Onsdag 10.00 - 16.00
Torsdag 10.00 - 17.00

Fredag 11.00 - 15.00
Søndag 12.00 - 15.00

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

Annonseside.indd 1

Profe

07.10.2015 01:26:12

34

Heggedalsposten

HEGGEDAL MENIGHET

Magnus Pettersen Kjellin

– ny kapellan i Heggedal menighet

1. oktober 2015 starter Magnus Pettersen Kjellin som kapellan i Heggedal
menighet. Sokneprest Anna Grønvik
ble i mars valgt som nestleder i Presteforeningen, prestenes største fagforening og søkte dermed 50 % permisjon fra sin prestestilling frem til mars
2018.
Frem til nå har menigheten hatt forskjellige vikarer som har gjort enkelttjenester for menigheten, så det blir
godt å få på plass en fast vikar. Magnus skal jobbe 100 % – 50 % for å fylle
denne permisjonen og i tillegg jobbe
50 % med barn og unge i menigheten. Mange kjenner kanskje Magnus
fra han var ungdomsarbeider i Østenstad menighet, men for dem som ikke
kjenner Magnus så godt, så les videre
så blir du litt bedre kjent med ham.
For hvem er du, Magnus?
- Jeg er 33 år, gift med Kine og har
to små jenter på 7 og 1,5 år. Når jeg
møter ham, så er malebuksa på for
Magnus og familien har akkurat flyttet fra Drammen til Slemmestad og
oppussing er hovedgeskjeften akkurat

nå. - Jeg kommer fra jobb som kapellan i Strømsgodset menighet i Drammen og en mindre brøkstilling som
studentprest ved Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Jeg har vært prest i 5
år, fortsetter han.
Hvorfor har du søkt stillingen
som kapellan i Heggedal?
Da svarer han med lengsel i stemmen: - Jeg er Askergutt og har hele
tiden ønsket meg «hjem». Jeg kjenner til Heggedal fra min tidligere jobb
som ungdomsarbeider i Østenstad kirke og synes at Heggedal menighet har
et spennende og variert gudstjenesteliv, et flott barne- og ungdomsarbeid,
hyggelige kollegaer og ut ifra hva jeg
hører – En svært hyggelig menighet!
Magnus ler og smiler.
Hva tenker du blir mest spennende med denne jobben? Er det noe
spesielt du gleder deg til?
- Det var da et vanskelig spørsmål.
Ikke lett å svare på det før jeg har begynt på alvor, sier han med et smil.
Men jeg gleder meg veldig til å møte
alle menneskene i Heggedal!

Informasjonsmøte
Konfirmant 2016
14. september var det valg av nytt menighetsråd og nytt bispedømmeråd.
Valgdeltakelsen økte til 16 %, opp fra
13 % for fire år siden.
Det var de unge på listen som fikk
flest stemmer. Det nye menighetsrådet vil bli presentert i gudstjenesten
søndag 1. november kl. 11 og vil etter
gudstjenesten konstituere seg. Det nye
rådet ser slik ut: Simen Westegaard
Larsen, Simen Udnes, Kjell Vidar Jørgensen, Aud Bjørndal-Riis, Ragnhild
Øvland, Ole-Johnny Yggeseth.
Vara: Svein Arne Nesset, Kristine
Prestvik Lande, Ragnhild Løvdal Tellefsen, Ekatarina Johnsen, Jan Arvid
Guldbrandsen.
Til nytt bispedømmeråd ble det
valgt 2 leke medlemmer fra Nominasjonskomiteens liste og 5 leke medlemmer fra listen Åpen folkekirke.

Tirsdag 27. oktober kl. 18 har vi informasjonsmøte for nye konfirmanter. Da er alle som er født i 2001 med
sine foresatte invitert til å få vite hva
det vil si å konfirmere seg i Heggedal. Etter informasjonsmøtet vil det
være påmelding til konfirmasjon på
nettet.

Er det noen utfordringer slik du
ser det, da?
- Det er det helt sikkert, kommer
det kontant, men det gidder jeg ikke å
tenke på før de eventuelt kommer, sier
han og ler en smittende latter.
For Magnus er en munter og folkelig type med stor sans for folkekirka!
Vi gleder oss til å bli bedre kjent med
ham.
Marianne Solheim

Kirkerotteteater

Søndag 25. oktober inviterer vi til
Kirkerotteteater i Østenstad kirke
kl. 17.30. Teaterforestillingen er gratis for alle 5-åringer, men andre kan
også få anledning til dette. Da koster
det kr. 50,- pr. billett. Billetten kan
kjøpes i døren før forestillingen. Det
vil også bli salg av vafler og kaffe før
forestillingen.

Bettan
Elisabeth Andreassen deltok på Countrymessen i
Heggedal kirke 20. september sammen med tidligere sokneprest Toralf
Dehli, band og korister.
(Foto: Erna Dehli)

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499
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Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet
Ungdom og konfirmanter

Barn

• Søndagsskolen – bibelfortellinger og aktiviteter for
alle barn parallelt med gudstjenesten. Følgende søndager: 11.10, 1.11, 15.11 og 13.12
• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, mandager kl
18.00-18.45.
• TweenSing – kor for barn 5.-7.trinn, tirsdager kl
14.15-15.30.
• Speider – mandager kl 18-19.30 på Heggetun
• Baby-sang – onsdager kl. 11.30. Kurs over 10 ganger.
Oppstart 9. september.
• Kirkeklubb for 6-åringer på Heggedal skole. Trosopplæringstiltak over 5 ganger. Oppstart 12. oktober kl.
13.30-14.30.
• 4-årssamling 14. oktober kl. 16-18 på Heggetun og i
kirken.
• Familiegudstjeneste 18.oktober: Utdeling av 4-års
bok.
• Kirkerotteteater 25. oktober kl. 17.30 for 5-åringer
• Lys våken for 11- og 12-åringer 5. -6. desember

Seniorarbeid

• Kirkefrokost 2. november og 7.desember kl 11.30. Ta
med matpakke, så byr vi på kaffe og kake. Vi liker
å synge, deler dikt og andre tekster og har gjerne en
liten andakt.
• Fredagstreff på Heggetun 16. oktober kl. 11-13.30.
Knut Grønvik kommer og forteller. Solveig Høiland
synger. Åresalg og servering.
Ta kontakt med menighetskontoret ved behov for skyss,
tlf. 66 90 71 80

4-års bok

Søndag 18. oktober blir det familiegudstjeneste med utdeling av
4-årsbok og innsettelse av ny kapellan og trosopplærervikar kl. 11.00.
Alle som har eller blir 4 år i 2015
er invitert til dette. Det er sendt ut
invitasjon til alle døpte og tilhørende
Heggedal menighet, men om det er
noen som ikke har mottatt denne invitasjonen og som blir 4 år dette året,
så er de velkommen til dette tiltaket.
Før selve gudstjenesten er 4-åringene invitert til en samling hvor vi forbereder oss til gudstjenesten. Denne
samlingen er onsdag 14. oktober kl.
16-18. Påmelding til 4-årsbok kan
sendes til heggedal.menighet@asker.kirken.no.
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• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 19-21.30
• MILK-kurs for fjorårskonfirmanter 6. oktober, 20.
oktober, 10. november, 12. januar og 8. mars kl. 1819.30. Weekend på Nordmarkskapellet 12.-14. februar
2016.
• Pysj-cup i Heggedalshallen 23. oktober for medlemmer av Team Heggedal
• Kveldsmesse 25.oktober kl 19.30 i kirken. Kirkekaffe
på Heggetun etterpå.
• Informasjonsmøte for Konfirmant 2016 27. oktober
kl. 18.
• Kveldsmesse 22. november med presentasjon av konfirmanter kl. 19.30.
Kontaktperson ungdom: Bodil Kvangarsnes, tlf
66907183, epost: bodil.kvangarsnes@asker.kirken.no

Gudstjenester

• 18.10 kl 11 Familiegudstjeneste, utdeling av 4-års
bok, innsettelse av nye medarbeidere.
• 25.10 kl 19.30 Kveldsmesse.
• 1.11 kl. 11
Gudstjeneste med presentasjon av nytt
menighetsråd.
• 1.11 kl. 18
Minnegudstjeneste i Østenstad kirke.
Samarbeid mellom Heggedal og Østenstad menigheter
Gudstjeneste (Oasis of Hope)
• 8.11 kl. 11
• 15.11 kl. 11 Gudstjeneste (Gui-misjonen 80 år)
• 22.11 kl. 1930 Kveldsmesse med presentasjon av konfirmanter.
• 29.11 kl. 12 Gudstjeneste med påfølgende julemarked på kirkebakken.
• 6.12 kl. 11
Gudstjeneste.

Julemarked

Planlegging av julemarked 2015 er i
gang. Sett av datoen 29. november!
Dagen starter med gudstjeneste kl.
12.00 og så vil det bli tradisjonelt
julemarked utenfor kirken og Heggetun og med tenning av julegran
og alt som hører med.

DEN NORSKE KIRKE
Heggedal menighet

Postboks 76, 1380 Heggedal
Tlf: 66 90 71 80

heggedal.menighet@asker.kirken.no
marianne.solheim@asker.kirken.no
www.heggedalkirke.no
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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,Trenger du mørkedemo?
Telefonvakt alle dager frem til kl. 22.00
Tlf.: 404 14 008 www.heggedal-traﬁkkskole.no
Tlf.: 66 90 30 51
Mob.: 934 89 898
post@realbil.com
www.real-bil.no

* Autorisert bilverksted
* EU-kontroll
* Service
* Reparasjoner
* Bil / glass-skader
* AC-service
Santokh Singh og Geir Kirkhorn
Røykenveien 283, 1389 Heggedal - ved Shell-stasjonen

Bakkal

Velkommen til en hyggelig handel med
smakfulle fristelser. Fersk frukt og grønt.
Deilige middelhavsvarer. Godt brød.
Nydelige oster. Mye økologisk.
Spiselige gaver!
Man-fre 10-18. Lør 10-17.
Heggedalsveien 302 (Heggeodden)
Tlf.: 930 59 223
Velkommen!

Frisør

Anne Grethe Thune

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

Velkommen til Sushi og asiatisk mat

Her ﬁnner du alt i sushi og asiatiske retter
for takeaway, samt egen restaurantmeny.
Åpningstider: tirsdag - søndag 14-21
Heggedalsveien 304, Heggeodden
Tlf. 66 79 66 00 - www.SiamSushi.no
Følg oss på Facebook

Nå er Sentrum Frisør, Pepita Frisør og
Clinic Michelle i samme lokale

SENTRUMS
FRISØR
Kristin Øverbye -

974 84 572 - 66 79 71 09

Mandag - fredag 09.00 - 16.00
Kveldstid og lørdager etter avtale

Dameklær:
Alt kr. 200 uansett førpris

Clinic Michelle
Hudpleiesalong
Hudpleier Michelle Nuth

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

Trevaren 9, 1389 Heggedal - 66 79 62 65

Heggedal sentrum, det gule huset ved fabrikken, “beauty-kjelleren”
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Støtt TV-aksjonen!

Ditt bidrag er med på å redde regnskogen!
Den 18. oktober kan også DU være med på årets største dugnad ved å gi penger
til TV-aksjonen.
Denne gang går pengene til Regnskogfondet som skal vokte på regnskogen, som
er viktig for klimaet på kloden vår.
Halvparten av regnskogen i verden er allerede ødelagt, så nå haster det med å gjøre tiltak for å redde
resten, både for klimaets skyld, og for de 260 millioner mennesker som har regnskogen som sitt hjem.
50 – 80 % av verdens plante- og dyrearter ﬁnnes i regnskogen, og mangfoldet er viktig for jordens fremtid.
Ødeleggelsene av uerstattelig regnskog er et av vår tids mest alvorlige, globale miljøproblemer, så bli med
på å redde det som er igjen av regnskogen!
På forhånd takk til alle bøssebærerne! Uten dere
hadde det ikke vært mulig å nå frem til alle giverne!
Og en stor takk til alle små og store bidragsytere!
Laila Samulesen - områdeleder for Heggedal
Tlf. 915 66 932
Pressemelding fra Statens vegvesen:

Fotgjengere kan ikke stole på bilførere
99 fotgjengere ble skadet i fotgjengerulykker på vegene
i Asker og Bærum fra 2010 til september 2015. Tre omkom, mens 18 av de skadde ble hardt skadet. Mange fotgjengerulykker skjer i mørket og i gangfelt.
Nå frykter Statens Vegvesen at manglende bruk av refleks og at uoppmerksomme bilister og fotgjengere kan
føre til flere alvorlige fotgjengerulykker gjennom høsten
og vinteren. Statens vegvesen, Region øst har gått gjen-

nom fotgjengerulykker med drepte og skadde i Asker og
Bærum fra 2010 til september 2015. 14 prosent av traﬁkkulykkene med drepte og hardt skadde i Akershus er fotgjengerulykker. 20 prosent av de alvorligste traﬁkkulykkene i Asker og Bærum er fotgjengerulykker.

Gangfeltulykker

De fleste ulykkene skjer i perioden oktober til og med januar. Ulykkene skjer som regel når fotgjengerne skal krysse
vegen. Svært mange av ulykkene skjer i fotgjengerfelt.
- Gangfelt kan gi falsk trygghet. Bilførere skal stoppe for
fotgjengere i gangfelt, men gjør det ikke alltid. Derfor er
det så viktig å være sikker på at bilføreren ser deg før du
går ut i gangfeltet, sier seksjonsleder Marita Birkeland i
Statens vegvesen, vegavdeling Akershus.
- Hva kan bilførere og fotgjengere gjøre for å forebygge
fotgjengerulykker?
- Gående må gjøre seg synlige for bilførere ved å bruke refleks. De må også være forsiktige når de skal krysse vegen
før lastebiler og andre store kjøretøy. Fotgjengere må vite
at blindsonen er stor rundt store kjøretøy. Det handler om
å være konsentrert i traﬁkken, sier Birkeland.

HEGGEDAL ELEKTRO
ALT INNEN ELEKTROINSTALLASJON
* Servicebiler
* Gulvvarme

* Nyanlegg
* Downlights

* Sikringsskap
* El-kontroll

Butikk med belysning, elektrisk materiell, lyskilder,
småapparater, rep. av lamper.
Heggedalsbakken 3, 1389 Heggedal
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Mye vann

- og mye moro?
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SMÅNYTT
«Barn er et folk, och dom bor i et framande land» - sang visesangere på
60-tallet, den gangen noen av oss daglig kom hjem våte fra topp til tå, etter
å utforsket vårflommens muligheter i
det fremmede land. Den gangen mødrene ikke fulgte med ut og kontrollerte hva vi gjorde, men kan hende
ble rimelig irritert over vått og skittent tøy. Det var en magisk tid, der
tomme tønner og plankebiter raskt ble
omgjort til en flåte.
Tenk å kunne oppleve Skitthegga som
en stor, sakteflytende Mississippi,
med sumpområder, hemmelige kroker
som bare Tom Sawyers medsammensvorne kjente til?
Det er kanskje ikke helt sånn lenger?
Nå kan vi lese på nettet det vi før bare
visste: «La barna bli kjent med vann
som en inspirasjon til lek. Ta dem med
til bekker og lag barkebåter. La barna
plaske i vanndammene, la de kjenne
på det å bli våte (så lenge det er forsvarlig)»
(http://forskerfro.no/opplegg/vann/)
– så må vi visst selv gå foran å vise
hvordan det gjøres. Hoppe i søledam?
Ja, men padle på Skithegga på tønneflåte…..

Tekst: Elisabeth Schjølberg
Foto: Elisabeth Schjølberg og Dag Henning Sæther
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Mandag - fredag 7-23

Lørdag 8-21

Skreddersydd
Skreddersydd
solavskjerming
solavskjerming
Norsol
avd. Asker

Heggedalsveien 350
Tlf. 66 79 77 00 - asker@norsol.no
1389 Heggedal

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
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