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De frivillige organisasjoner i Heggedalsområdet har gått sammen om et felles
organ – for å inspirere oss alle. Dette er
første nummer og planen er å kunne gi ut
bladet regelmessig - i mange år fremover.
Du er velkommen til bidra - bli med!

Heggedal sentrum. Planer for utbygging
– idag!
Intervju med Per Øystein Funderud - se side 12+13
Per Øystein Funderud - vår nye byggmester i Heggedal - er nylig
utnevnt til Asker kommunes prosjektleder for utbyggingen av Heggedal sentrum. Det er de 4-5 første årene han skal konsentrere seg
om i første omgang. Det er en krevende jobb som bl.a. går ut på å få
mange offentlige instanser til å dra lasset i samme retning. Målet er
å få det Heggedal sentrum vi ønsker oss innen de tids- og kostnadsrammer som dette prosjektet krever. Det letteste vil antagelig bli å
samarbeide med den andre ”byggmester’n”: Espen Tandberg.

Side: 18-20
Hovedgårdens Venner
Per Øystein Funderud

Beskrivelser med kart - av 13 bygg og anlegg i og omse side 14-17
Side: 21 kring Heggedal sentrum.
Heggedal Seniorsenter
Side: 25

En hilsning
fra Svein
Aurmark
Side: 26

Hvor er dette?
12 bilder vises. Lag
forslag til rett sted.
Side: 10
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Heggedal sentrum. Planer for utbygging
- for 50 år siden! Av Terje Martinsen - se side 4-6
Hvor skal Heggedals storstue ligge – på Gjellum eller i
sentrum?
Hvordan Heggedal sentrum skal se ut, har opptatt
heggedølingene i svært mange tiår. Ja, det var faktisk en av årsakene
til at Heggedal vel ble stiftet i 1903. De ville ha plankefortau fra stasjonen til meieriene og paraﬁnlykter langs veien i den mørke årstida.
Terje Marinsen er lokalhistoriker og politiker. Han er født
og oppvokst i Heggedal og har et spesielt forhold til bygda.

Nyttårskonsert

i Heggedal Idrettshall
lørdag 20. januar kl. 17.00 - se side 3

Støtt bladet!
Gi et bidrag - eller bli
med oss i å lage nye
nr av bladet.
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Heggedals posten
HEGGEDALSPOSTEN er det første samlende
organ for Heggedal, og har som mål å øke engasjementet for lokalmiljøet og styrke det lokale organisasjonslivet.
I perioder har bl.a. Heggedal Idrettslag, Heggedal Vel
og Heggedal Menighet hatt egne meldingblad. Men
det har vist seg dyrt og krevende å lage sitt eget blad,
det forutsetter en betydelig dugnadsinnsats.
HEGGEDALSPOSTEN er en helt ny måte å tenke
blad på. Det skal fylle to viktige oppgaver:
Felles informasjonsavis for organisasjoner og aktiviteter. I ”meldingsdelen” av bladet kan alle organisasjoner, foreninger og lag – også offentlige – eksponere
seg på sine egne premisser. Det kan være informasjon
og artikler beregnet på egne medlemmer eller til ”den
jevne leser”. Organisasjonene skal betale for plassen,
men prisene skal ikke skremme noen. Faste bidrag fra
de største organisasjonene vil bli en del av grunnﬁnansieringen for bladet.
Artikler om lokale saker og temaer. Redaksjonen vil
selv skrive (sørge for?) artikler, intervjuer og stoff om
aktuelle saker, store og små. Og den viktigste saken i

Side 2

Heggedal på 100 år er utbyggingen av Heggedal sentrum – og den er vi alle opptatt av. Derfor vil det første
nr av HEGGEDALSPOSTEN ha hovedfokus på
utbyggingen av sentrum – og det vil bli en gjenganger
så lenge det bygges.
I tillegg vil vi bringe stoff fra skolene, noen faste spalter med litt lettere underholdning og en felles arrangementskalender til hjelp både for arrangører og publikum. Annonser skal kun bli en mindre del av bladet.
VÅR VISJON for HEGGEDALSPOSTEN er at
den i årene som kommer skal bidra til at vårt lokalsamfunn skal bli et bedre sted å bo – for alle aldersgrupper.
VÅR PLAN er at bladet skal komme ut med 5 numre
i 2007. I 2007 har vi også ambisjoner om å få en felles
”portal” på Internett, et nettsted som alle organisasjoner og aktiviteter i Heggedal kan orientere seg ut
fra. I 2007 vil bladet i stor grad være basert på dugnadsinnsats. På sikt må det få en økonomi som gjør det
mulig å leie inn betalt hjelp til ﬂere av oppgavene.
Stoff, ideer, artikler eller synspunkter sendes til en i
redaksjonen – eller til post@heggedalsposten.no

Redaksjonen for dette nummer av HEGGEDALSPOSTEN er:
Stein D Berge – Heggedal Vel (sdb@crust.no)
Terje Martinsen – kulturpersonlighet/historiker (bygdeboka@royken.kommune.no)
Ole-Hermann Bjor – Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Dag Henning Sæther – kulturuka i Heggedal (d-hen-sa@online.no)
Tone Wien – Askerbørskogen Vel (tonewien@gmail.com)
Odd Lars Vanberg – Heggedal Hovedgård Venner (catvanberg@c2i.net)
Irene Johansen – Heggedal Vel/økonomi (ire-j2@online.no)

Neste nummer av HEGGEDALSPOSTEN
kommer ca. 1.mars, og inneholder bl.a.:
- Intervju med Espen Tandberg.
- Heggedal Barnekor er igang igjen.
- Omtale av årets musikkspill med Ungdomsskolen
og Skolekorpset.
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Bidrag til bladet for eksempel kr. 100,- kan sendes til Heggedalpostens
konto nr. 2220.16.01332
Går du med en liten journalist “i magen”?
Vi trenger ﬂere skriveføre medarbeidere.

03.01.2007 08:09:04
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KULTURNYTT

Side 3

Nyttårskonsert i Heggedal Idrettshall
lørdag 20.januar kl.17.00
med:
Heggedal og Blakstad Skolekorps har startet oppkjøringen mot
Akershusmesterskapet for skolekorps i mars. Dirigent er Monica Granberg.
Heggedal Barnekor er i gang igjen, etter ca.10 års pause.
Dirigenten Adele Guttormsen Moe er 3.generasjon Guttormsen som har dirigert koret.
Heggedal Blandakor har fått ny dirigent, kor-veteranen Astrid Guttormsen.
Generators. Rock&Blues-band med mange års spille-erfaring,
og musikk av bl.a. country/soul-artisten Delbert McClinton og bluesgitaristen Robben Ford.
Skitthegga Swing spiller tradjazz i New Orleans-stil.
Orkestret markerte sine første 20 år med jubileumskonsert i november 2006.

Bill.: 50,- / 25,-

Kafeteria

Felles kultursatsinger i Heggedal?
28.august 2006 ble det arrangert et møte på Gjellum, der mange
av kulturorganisasjonene i Heggedal var representert. Bakgrunnen for møtet var et ønske om å få en samlet vurdering og diskusjon om felles kultursatsinger i Heggedal.
I april 2005 og april 2006 ble det arrangert lokale Kulturuker i
Heggedal, knyttet til fabrikken. I 2005 var den lokale uka en del
av ”Kulturuken i Asker 2005”. I 2006 var den et frittstående
arrangement.
Ukene har vært vellykket, men svært arbeidskrevende. Hvis vi
skal klare å gjøre dette til en tradisjon, må vi ha med ﬂere deltakere. Det er nødvendig også for å sikre fornyelse og variasjon i
programmet.
På møtet på Gjellum 28.august ble det også foreslått å lage et
felles St.Hans-arrangement. Dette vil bli fulgt opp.
Lokal kulturuke i Heggedal i 2007.
Kulturuka i Heggedal 2007 blir lagt til høsten – foreløpig tid er
Kulturuka i Heggedal 2006: Elever fra kunstskouke 43. Erfaringen med kulturuke på våren er at april og mai er
len hjelper barn med maling og plastelina.
hektiske måneder, og vi kommer lett i konﬂikt med Askers
Kulturuke. Høsten er roligere, og konkurransen om oppmerksomhet er mindre. Deltakere/arrangører vil stå fritt til å
bruke alle tilgjengelige lokaler i Heggedal - ikke bare fabrikken.
Kulturuken i Asker 2007...
..foregår i perioden 4.-13.mai. Spesielt lørdag 12. og søndag 13.mai ønsker kulturukekomiteen at det blir arrangementer ﬂere steder rundt i Asker, blant annet lokale ”markedsdager” lørdag 12.mai. Vi jobber med et felles opplegg for
disse dagene.
Øvrige lokale arrangementer (våren 2007) som er kjent pr. idag:
3.januar. Diskotek på Gjellum for årskullene -94 til -91. Arrangør: Fotball jenter -93.
7.-9.mars: Hovedgården Ungdomsskole og Heggedal og Blakstad Skolekorps har sin årlige musikal (på Fabrikken).
2.-3. juni: Lion’s arrangerer sine faste Kulturdager på Heggedal Hovedgård 2.-3.juni.
Se også arrangementsoversiktene for Heggedal Menighet (side 20) og Heggedal Seniorsenter (side 25).

Dag Henning Sæther
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For 50 år siden:

Hvor skal Heggedals storstue ligge
– på Gjellum eller i sentrum?
Av Terje Martinsen
Hvordan Heggedal sentrum skal se ut, har opptatt heggedølingene i
svært mange tiår. Ja, det var faktisk en av årsakene til at Heggedal vel
ble stiftet i 1903. De ville ha plankefortau fra stasjonen til meieriene og
paraﬁnlykter langs veien i den mørke årstida.

(ca.1950)

Redaksjonen utfordrer folk rundt kjøkkenbenker og bord til å ﬁnne
frem til dagens bygninger og veier i denne 50-år gamle tegningen.
Tegn inn og send ditt forslag til redaksjonen!
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Til å begynne med ble meierisalen på
Heggedal Meieri brukt som møteog festlokale. Men også Hovedgården, Charlottenlund (”Villaen”) og
Friheim ble leid til vellets sammenkomster.
Heggedølingene ønsket seg
imidlertid et eget forsamlingslokale.
I 1924 var det faktisk planer om å
kjøpe Friheim, men det falt for dyrt.
På denne tida hadde kommunen
sikret seg gården Øvre Gjellum med
tanke på utparsellering til tomter.
Vellet fattet derfor interesse for
hovedbygningen som møtelokale og
ønsket å kjøpe den samt ei passende
tomt av kommunen.
Det var imidlertid reist odelssøksmål på eiendommen, så dette
var et høyst usikkert kort å satse
på. Det ble imidlertid ikke noe av
odelssøksmålet. Dermed kunne vellet
innlede forhandlinger med kommunen med tanke på kjøp. Kommunens tilbud lød på kr. 15.000, og
huset ble antagelig kjøpt tidlig i 1926.
Enkelte syntes nok dette var mye
penger og fryktet gjeldsbyrden.
Utover på 1930-tallet ﬁkk vellet,
ikke uventet, betalingsproblemer og
kommunen innvilget reduksjon av
gjelda. Det betydde at vellet i stedet
kunne bruke penger til å sette lokalene i tidsmessig stand. Etter krigen
viste det seg likevel at de ble både for
små og uhensiktsmessige.
Jeg husker fremdeles diskusjonene i min egen barndom omkring
1950. Robert Karlsen var den myndige formannen i vellet. Han var også
lokalpolitiker og formann i tilsynskomiteen for kommunens eiendommer i Heggedal og hadde et ord med
i det meste av det som rørte seg i
denne delen av Asker-bygda.
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Midt på 1950-tallet inviterte
daværende rådmann Drevsjø
velforeningen, idrettslaget og
andre foreninger i Heggedal
til orientering om kommunens
planer for regulering av
Heggedal sentrum. Drevsjø sto
og pekte og forklarte. En av
tilhørerne var snekker Birger
Fossum, eller ”Skipper’n”
som han ble kalt i Heggedal.
Da rådmannen var ferdig med
orienteringen, kom det tørt fra
Birger Fossum: ”Herr rådmann Drevsjø. Når de planene
er realisert, spiller vi sordin!”
Dermed snudde han seg og
gikk fra stedet uten ﬂere ord.

Terje Martinsen hjemme på sin gård i Røyken.
Allerede i 1945 mente styret i
vellet at folk i Heggedal trengte et
større forsamlingslokale enn det de
hadde på Gjellum. Men det var delte
meninger om hvor det skulle ligge og
hva det skulle inneholde. Noen mente
at man burde bygge ut på Gjellum.
Det ville tross alt bli billigst. Andre
mente at man måtte se framover. De
mente at saken måtte ses i sammenheng med utviklingen av Heggedal
sentrum, og hevdet at eiendommen
”Kværnahaug” ville egne seg godt.
Som så ofte når tvilen er stor: Det
ble nedsatt en komité ”for å under-

søke rentabiliteten av begge forslag”,
som det het. Gjellum-alternativet ble
anslått til kr. 250.000, mens nybygg
i sentrum ville bli ﬁre ganger så dyrt,
ca 1 million kroner. Likevel seiret
optimismen og trua på framtida.
Sentrumsforslaget ble nemlig vedtatt
med 44 stemmer fra de 49 som var
møtt fram på ekstraordinært årsmøte
i 1950.
”Kværnahaug” lå mellom Trevarefabrikken, Heggedal Meieri og Rustad Meieri og var eid av Heggedal
Ullvarefabrikker. I 1947 hadde vellet

Forklaring til noen navn og betegnelser i teksten:

Den ble bl.a. brukt til dansetilstelninger.

Charlottenlund eller ”Villaen”, Åmotveien 20. Sveitser-villa bygd i 1880
åra. Sterkt brannskadet i 1962 og ble
ombygd slik den framstår i dag.

Seksa var en vanlig betegnelse på et
møte eller en tilstelning hvor det ble
servert mat og drikke. ”Seksa” betydde
rett og slett at arrangement startet kl 6
(18).

Friheim ble bygget i 1901 av Heggedal Trearbeiderforening, og lå ved
Heggedalsbakken, vis á vis Heggedal
Kirke. Fra tidlig på 1950-tallet var
Friheim lager for det tidligere Heggedal Bygg – og eierne bodde i enden
av huset. I 1986 ble lokalet ﬂyttet og
restaurert i sin nåværende utgave – på
Vikingjordet.
Heggedalssletta lå overfor Gamle
Røykenvei, like ved Andersdammen.
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Kværnahaug er hovedområdet i Heggedal sentrum, som skal bygges ut av
Tandberg Eiendom. Området er på til
sammen 10 mål. Navnet henspiller på
et bolighus som var bebodd av mølleren som drev kværna i Heggedal.
Grinderuds badehus ved Gjellumvannet var et badehus som lå på
Heggeodden på begynnelsen av 1900tallet.

sikret seg forkjøpsrett på denne
tomta i fem år. Ullvarefabrikken var
villig til å selge for kr. 1500 per mål.
Styret i vellet godtok dette tilbudet,
og sommeren 1950 ble det holdt
skylddelingsforretning. Men fordi
kommunen ikke hadde utarbeidet
reguleringsplaner for Heggedal sentrum, dro saken ut.
Midt på 1950-tallet var det kommet nye eiere på ullvarefabrikken,
og det var usikkert hvordan de ville
stille seg. De nye eierne var imidlertid også villige til å selge, men på
visse vilkår. Kommunen hadde i mellomtida vedtatt reguleringsplanen,
og i ekstraordinært årsmøte i vellet
21. april 1956 ble det vedtatt å kjøpe
tomta. Den var på 2732 kvadratmeter og prisen var kr. 4000. Nå var
det en forutsetning at foreningene
på stedet skulle danne andelslag
- Heggedal Samfunnshus A/L, og 14
foreninger og institusjoner meldte
seg og tegnet såkalte A-andeler. Det
samme gjorde 120 enkeltpersoner,
som tegnet seg for B-andeler. Det var
planlagt at byggingen skulle starte
i 1958. Det skjedde ikke. Derfor ble
fristen forlenget til 1961. Fremdeles
skjedde det ikke noe. I Heggedal
Vels jubileumsberetning i 1963 het
det: ”Å reise et samfunnshus lar seg
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vanskelig gjøre uten at kommunen
går med i foretagende. En har hatt
god kontakt med kommunen, som
er velvillig innstilt. Det er imidlertid
påpekt at den kjøpte tomt vil bli dyr
å bebygge, likesom det vil ta lang tid
å få den byggeklar. En mindre tomt
på nordsiden av den nye veien, er antydet som bedre løsning. Denne tomt
ligger på Heggedal Trevarefabrikkers
grunn, og andelslaget har søkt å få

Side 6
kommunen til å erverve denne.”
Det viste seg ganske snart at det
ville bli umulig å komme i gang med
et så stort prosjekt uten at kommunen var med, og det var ikke
kommunen villig til. Dermed ble
planene om samfunnshus i sentrum
skjøvet ut i det uvisse.
Men noe måtte gjøres uansett. I
1954 startet derfor arbeidet med et
påbygg til den gamle hovedbygnin-

Foruten det gode formål å arbeide for Heggedal vel, har det opp gjennom åra vært
avholdt mange fester. De har sikkert bidratt
til både å styrke fellesskapet og oppslutningen
om vellet. Men de kunne være nokså fuktige
i de første åra, enten det var friluftsfest på
Heggedalsletta, varm aften i ”Villaen” (Charlottenlund), seksa på Hovedgården eller andre
steder. Ved en anledning ble det kjøpt inn følgende til en større fest: 45 kg steik, 100 halve
bayerøl, 50 halve kornekstrakt (for avholdsfolk), 5 ﬂasker Lysholm nr. 1, 12 ﬂasker konjakk, 1 liter sprit, 2 ﬂasker rhinskvin, 4 ﬂasker
rødvin og 5 kg toddisukker. Femti par deltok på
festen.
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gen på gården Øvre Gjellum. Dette
var et samarbeid mellom vellet og idrettslaget som sårt trengte garderober
og dusjer. Arbeidet ble for en stor del
utført på dugnad og ”nye” Gjellum
sto ferdig i 1957. Da hadde tilbygget
og oppussing av det gamle lokalet
kostet kr. 27.000. Senere er Gjellum
ytterligere påbygd og ombygd til slik
forsamlingshuset fremstår i dag.

Vellets planer om et samfunnshus i sentrum
omfattet blant annet et folkebad. I de første etterkrigsåra var det nemlig ikke vanlig med egne
bad i privathus. Allerede fra 1905 hadde vellet
leid blikkenslager Grinderuds badehus ved Gjellumvannet for kr. 10 per år. Det ble stilt gratis til
disposisjon for vellets medlemmer. Leieforholdet
varte imidlertid bare et par år. I 1916 ble badesaken tatt opp igjen. Vellet søkte herredstyret om at
det ble bygd bad i tilknytning til skolen på Gjellum og tilbød å betale inntil kr. 200 per år i ti år.
Men badet lot vente på seg. I 1922 skrev vellet til
Asker Sparebank, som hadde planer om nybygg på
”banktomta” i Heggedal, at de måtte ta et ”folkebad” med i sine byggeplaner. Det ble verken bankbygg eller bad. Et ”folkebad” ﬁkk heggedølingene
først da ”Ullvar’n” bygde bad og badstue på
fabrikken etter andre verdenskrig.

03.01.2007 08:10:00
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Heggedalsskogen og Vikingjordet barnehager
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Vikingjordet og Heggedalskogen barnehager
er to barnehager som bruker barns opplevelser, ønsker og drømmer som grunnlag for
læring. Gjennom denne måten å lære på,
ønsker vi at barn skal mestre egen kropp og
eget sinn. Gjennom å deﬁnere seg sjøl som
selvstendige individer vil de kunne oppleve
mange gylne øyeblikk, oftest sammen med
andre barn.
Barn møtes og samhandler som sosiale individer. Mottoet vårt ”alt er mulig og dagen
har ingen ende” betyr at barna her får mange
felles spennende og meningsfulle aktivitetstilbud.
Innhold, tempo og rytme skal være på barns
premisser innenfor noen forsvarlige rammer.

”Hos oss har dagen ingen ende!”

Ved Fisås

Disse rammene er det den voksnes ansvar å
deﬁnere ut fra barnets modning. I møte med
barnet blir hverdagen til gjennom inspirasjon,
pågangsmot og planlegging.
Vi er verdibaserte barnehager som vurderer
alt vi gjør ut fra verdiene våre frihet, medbestemmelse og tillit. Dette er i tråd med
Asker kommunes verdier og kvalitetskriterier
for barnehagene. Asker kommune setter i
gang et prosjekt nå om verdibasert ledelse,
og det å være en kommune basert på verdier i
tanke og handling.
I disse dager har vi akkurat startet et større
samarbeide med skolene i Hovedgårdsonen.
Barnehagene og skolene i sonen vil ha en
felles veileder for å utvikle dette samarbeidet.

På Sletthellene
Ved Skogheim

Det vil i sterk grad bidra til at vi kan dra i
samme retning fra barnet er 1 år til det blir
16 år. Så vi bretter opp armene i disse 2
barnehagene og sammen med foreldre og
skole skal vi skape en fantastisk og meningsfull framtid for våre barn.
Barna i barnehagen er mye på tur, noen
langturer, men for det meste turer i
nærmiljøet. I den sammenheng har Vikingjordet barnehage et samarbeid med kulturskolen, ved Torkil Øien. Prosjektet heter
”Jeg og bygda mi” (lokalhistorie). Dette ligger ute på nettet, blant annet på vikingjordet
barnehages hjemmeside. De samme plansjene ﬁnnes på hver avdeling og blir brukt
når barna skal velge turer, i nærmiljøet.
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HEGGEDAL VEL INFORMERER
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Heggedal Vel er igjen en levende organisasjon etter et par år i dvale. Siden mars 2006 har vellet igjen
blitt en viktig brikke i lokalmiljøet og ikke minst en viktig sparringspartner for Asker kommune i
saker som angår Heggedals beboere. Vi har vist at vi behandler forespørsler profesjonelt, ser så mange
sider av saken som mulig og kommer med utførlige svar.

Heggedal Vel - en frisk olding på 103 år
Slik er det nå og slik har det vært før.
I dette bladet kan du lese en historisk
artikkel om planene for utbygging
av Heggedal sentrum på 1960-tallet. Artikkelen forteller mye om den
stilling Heggedal Vel har hatt – i alle
fall i de første 60 årene, som en av
svært få foreninger i Heggedal. Vellet
har også hatt en viktig rolle etter det
– tenk bare på 90 og 100 års markeringene. Heggedal Vel har vært og er,

den eneste forening med et generelt
ansvar for sitt lokalområde.
I dag ﬁnnes mange lokale foreninger som ivaretar sine medlemmers
interesser i Heggedal. Se bare på
listen over interesserte i dette bladet.
Nærmest Heggedal Vel i interesseområde, kommer beboerforeninger,
veilag og ikke minst alle vellene som
omkranser Heggedal Vels område.

Heggedal Vel ønsker å samarbeide
med alle foreninger og lag ved behov.
Vi har forsøkt å komme i kontakt
med alle foreningene vi vet om
(spesielt i forbindelse med Heggedalsposten), men det ﬁnnes nok ﬂere vi
ikke kjenner. Vi oppfordrer de av ovennevnte grupperinger som ikke har
vært i kontakt med oss til å sende en
e-post til; heggedal_vel@yahoo.no.

Styret i Heggedal Vel:
Leder: Stein Dyre Berge, 62 år (på valg i 2008)

Stein vil nå ta sin tørn for lokalmiljøet og bruke noen år på Heggedal Vel. Han
bor på historisk grunn, i gamle Heggedal telefonsentral på Gjellum og har
bodd her siden 1973. Han er engasjert og opptatt av at innbyggerne skal bry
seg mer om hverandre og være med å bygge felleskap, enten gjennom foreninger og lag eller privat. I tillegg er saker viktige, som Sentrumsutbyggingen,
veier og samferdsel, gode boområder og turområder.
Gjennom ”gjenopplivingen” av Heggedal Vel håper Stein at Velet skal bli
en drivkraft i arbeidet i Heggedal, og at om 10 år skal de ﬂeste i Heggedal
mene at denne bygda er blitt et enda bedre sted å bo i. Stein oppfordrer deg
til å sette av noe tid til å engasjere seg i det laget eller den foreningen du føler
mest for. Gi det noen år – og du får 10-fold igjen!
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Nestleder: Stein
Arne Bakken, 58 år

(på valg i 2007)
Stein Arne bor på Gjellum og
har bodd her i 15 år. Han er
kjent for de ﬂeste gjennom
velarbeid og politikk. Han
har jobbet utrettelig for ny
Røykenvei i en årrekke og er
fortsatt opptatt av samferdsel,
miljø og sentrumsutbygging.
Han er med i velstyret for å
være med og påvirke utviklingen og håper vellet får økt medlemsmasse.
Stein Arne håper vi tar vare på det som er spesielt for
Heggedal, kvalitetene i bygdesamfunnet og de historiske
røttene fra industrisamfunnet, samtidig som vi får utviklet
et mer levende sentrum. For å få et bedre grunnlag for
service-virksomhet må vi ha en viss økning i befolkningen. Det vil kunne bidra til bedre offentlig kommunikasjon.

Kasserer: Irene Johansen, 66 år (på valg

i 2008)
Irene har bodd i Heggedal
sentrum i 36 år og er spesielt
opptatt av sentrumsutbyggingen, traﬁkksikkerhet, veier
og kirken. Irene ble valgt
inn i velstyret i 1982 og har
vært med i styret siden da.
Hun ønsker at Heg-gedal skal
bli en enda mer levende bygd og at ﬂest mulig samles
om aktivitetene som pågår i og berører nærmiljøet. Irene
poengterer at områdeforeninger (f.eks. vel) har en partsstatus i forhold til Plan- og bygningsloven, altså loven
som legges til grunn for alle plan- og reguleringssaker i
kommunen. Velet kan også med hjemmel i kommuneloven påberope seg partsstatus i saker som er relevante for
beboere å mene noe om, og hvor Velet har interesser.

Side 9

Styremedlem: Anders Rolland, 33 (på

valg i 2008)
Anders bor på Heggeodden og
har bodd i Heggedal i totalt 24
år. Han bruker tid til velstyret
fordi det er givende arbeid
og lokaldemokrati i praksis.
Arbeidet er lærerikt og spennende og både kommunen og
Tandberg Eiendom har vært
ﬂinke til å involvere Heggedal
Vel i sine planer. Han er spesielt opptatt av utviklingen
av ”nye Heggedal”, tilbud til barn og unge, traﬁkksikkerhetsarbeid og gang- og sykkelveier.
Anders poengterer at 100 år gamle bilder fra Heggedal
sentrum viser at det har skjedd liten utvikling. Kommunen har hatt mange planer tidligere, men uten synlige
resultater. Kommunen har et tillitsproblem, folk har ”hørt
det før”. Nå må det handling til. Han håper Velet blir et
enda tydeligere talerør mellom befolkning og myndighet og at Velet blir en viktig bidragsyter til realiseringen
av Asker kommunes planer. Han ønsker – og forventer
– at Heggedal får beholde det politiske og administrative
fokus bygda har i dag og at vi snart ser resultater.

Sekretær: Anette
Mahle Gisle, 41 år

(på valg i 2007)
Anette har stort sett bodd i
Heggedal siden 1987, fordelt
på sentrum, Hallenskog
og Gjellum, og noen år på
Blakstad innimellom. At
hun ble med i Velstyret nå
skyldes god overtalelsesevne
fra Irene, kombinert med
stor interesse for hva som skjer i nærområdet og lyst til å
bli kjent med ﬂere i lokalmiljøer. Hun er spesielt opptatt
av barns muligheter, sentrumsutviklingen, togtilbudet
og Heggedalsposten. Hun håper ﬂere vil engasjere seg i
velarbeidet. Sammen står vi sterkere og det blir mindre
jobb på hver enkelt.

Styremedlem:
Henry Meyer, 45 år (på valg i 2007)
Henry har vært med i Velstyret mesteparten av de ti årene han har bodd i Heggedal. Han synes det er viktig å følge med i det som skjer i lokalområdet, vet mye
om mange forskjellige saker og ”får ikke lov” av resten av styret til å trekke seg
ut. Han bor på Sætre og er mest opptatt av idrett, barn og unge, friluftsliv og sentrumsutbyggingen. Han er aktiv i idrettslaget.
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Styremedlem:
Per-Ola Baalerud

(på valg i 2008)
Per-Ola bor på Sætre, og
han bor også på historisk
grunn - i den gamle dirktørboligen til Sætre kjæksfabrikk. Han ﬂyttet inn for 3
år siden – fersk, men meget
aktiv. Per-Ola er spesielt
opptatt av oppvekstvilkår
for barn, traﬁkksikkerhet,
idrett, natur og friluftsliv.
Han er med i Velstyret for å bidra aktivt til å utvikle Heggedal i en positiv retning, og han ønsker at Heggedal Vel
skal være den fortrukne samarbeids- og samtalepartner for
Asker kommune og andre myndigheter.
Han ønsker videre å forene utviklingen av et utvidet servicetilbud i sentrum med bevaring av Heggedals kultur- og
naturressurser. Andre organisasjoner i Heggedal som er
viktige for han er skolene, barnehagene og idrettslaget.

Hvor er dette?

Varamedlem: Jan
Petterson, 48 år (på

valg i 2007)
Jan bor på Gjellum og har
bodd i Heggedal siden 1990
og har vært med i Heggedal
Vels styre i syv-åtte år. Han
er opptatt av oppvekstmiljø,
traﬁkksikkerhet og at vi skal
få en utvikling av Heggedals
vi kan være stolte av. Han
oppfordrer alle med meninger
om nærmiljøet sitt – innenfor
vellets område – til å melde seg inn i Heggedal Vel.

Beskriv sted og hvor foto er tatt. Bildene er tatt innen en radius på omtrent
1 km fra Heggedal sentrum. Send ditt forslag til redaksjonen innen 15.februar. Premiering. Adresse: Postboks 96, 1380 Heggedal - eller mail.

HP 1-2007 - Bilde nr 1

HP 1-2007 - Bilde nr 4

HP 1-2007 - Bilde nr 7

HP 1-2007 - Bilde nr 10

HP 1-2007 - Bilde nr 2

HP 1-2007 - Bilde nr 5

HP 1-2007 - Bilde nr 8

HP 1-2007 - Bilde nr 11

HP 1-2007 - Bilde nr 3

HP 1-2007 - Bilde nr 6

HP 1-2007 - Bilde nr 9

HP 1-2007 - Bilde nr 12
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Hva har skjedd i 2006?
I vinter kom en oppfordring fra
Asker Velforbund (samler alle Velene i Asker – de er også en del av
Norges Velforbund), om en fornyet
aktivitet i Heggedal Vel.

Dokumentet kan du lese på våre
hjemmesider: www.budstikka.no/
budstikkaporten/vel/heggedal

Etter en ringerunde ble det holdt et
møte med medlemmer fra Velforbundet, gamle styremedlemmer fra
Heggedal Vel, medlemmer fra noen
omkringliggende vel og noen potensielt interesserte. Et interimsstyre ble
dannet og ﬂere møter ble avholdt for
å planlegge folkemøte om utbygging av sentrum og årsmøte – den 20
mars i år.

Vi har også skrevet en momentliste med samling av
synspunkter og vurderinger om
utbygging i Heggedal for 5, 10, 20
og 50 år fremover.
Dokumentet brukes og fornyes aktivt
i vellets arbeid. Medlemmer kan
få begge ovennevnte dokumenter
tilsendt på papir eller e-post ved henvendelse til heggedal_vel@yahoo.no
eller postboks 96, 1380 Heggedal.

Vi opprettet ﬂere prosjektgrupper med aktive Heggedalsbeboere
og etter intens jobbing kunne vi
overlevere et 21 siders ”Innspill
til revisjon av kommuneplanens
arealdel og ny reguleringsplan for
Heggedal sentrum” til kommunen.

Vi så raskt behovet for å ”samle
Heggedal til et rike” og kom til
at det best kan gjøres ved å samle
lag og foreninger til å utgi et felles
blad. Etter omfattende arbeid mener
vi at vi ﬁkk tak i de ﬂeste organisasjonene i bygda. Vi har hatt noen e-

postrunder og arrangert noen møter.
Resultatet leser du nå.
Etter innspill fra et Velmedlem kontaktet vi kommunen
vedrørende Gjellumstranda og ble
straks tatt med på råd i kommunen.
Vi har arrangert to åpne møter om
forholdene og vært i dialog med
beboerne. Deretter har vi gitt fyldig
tilbakemelding til kommunen. Vi
kalles nå inn på Heggedalsutvalgets
møter og blir hørt der også, så vi har
gjentatte bevis på at kommunen tar
oss med i sine prosesser – og ikke
minst lytter til våre forslag.
Asker og Bærum Traﬁkksikkerhetsforening har utført
traﬁkkmålinger på oppfordring
fra oss. Dette er en tjeneste de gjør
kostnadsfritt når henvendelsen kommer fra et vel.
Vi har skaffet og hengt opp
livbøyer og vi har velbenker som
vedlikeholdes. Vi har fortsatt to
velveier der vi bestiller brøyting
og strøing, men det er en utdøende
ordning.
Terje Martinsen skal skrive en
bok om Heggedals historie og vi er
representert i gruppa som jobber
med det.

ReklameConsult
Messeutstyr
Reklameskilt

Vi har bevilget penger til tre lekeplasser i løpet av året og vi støttet 17.
maifeiringen på Heggedal skole.

Tlf.: 66 75 92 50

Visste du at
Heggedal Vel tok i 1916
initiativ til biblioteket i Heggedal
som Asker Kommune overtok i
1921?

WWW.SANTAMARIA.NO
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Asker kommunes nye ”byggmester”
i Heggedal:
Stein D Berge i Heggedal Vel
snakker med:

Per Øystein Funderud
Velkommen til oss – Per Øystein - for å
bygge kommunens del av nye Heggedal
sentrum.
Du får en utfordrende jobb med å få sydd
sammen alle de offentlige bitene som skal
til for å bygge Norges hyggeligste småby.
Men du har god erfaring med å være prosjektleder for tekniske anlegg – og du har
det rykte at du får det til. Det er klart at
vi har forventninger til resultatet – om du
så ikke er alene om å få til det Heggedal
sentrum vi drømmer om.

Per Øystein Funderud er nylig utnevnt til Asker kommunes prosjektleder for utbyggingen av Heggedal
sentrum. Det er de 4-5 første årene
han skal konsentrere seg om i første
omgang. Det er en krevende jobb
som bl.a. går ut på å få mange offentlige instanser til å dra lasset i samme
retning. Målet er å få det Heggedal
sentrum vi ønsker oss innen de tidsog kostnadsrammer som dette prosjektet krever. Det letteste vil antagelig bli å samarbeide med den andre
”byggmester’n”: Espen Tandberg.
Per Øystein Funderud sin bakgrunn og erfaring
Han opplyser å være 45 år, sivilingeniør fra Trondheim – innen fagområdene bygg og anlegg – og med
geoteknikk som hovedfag (fundamentering, løsmassehåndtering, rassikring, osv). Før han kom til Asker
kommune (1997) jobbet han som
konsulent i et rådgivende ingeniørﬁrma og som prosjekt-/byggeleder

12-13-Per Øystein Funderud-ferdi2 2

i Statens Vegvesen. Av prosjekter
han har hatt ansvar for, nevner han
Granfosstunnelen (Lysaker – ringvei
3), ombyggingen av Røabanen/
Østeråsbanen, Bekkestuatunnelen og
ny kollektivterminal på Bekkestua i
Bærum.
I Asker kommune har han hatt
ansvaret for ombygging av den nedre
delen av Vollenveien som sto ferdig i
2000, (han har ikke hatt noe med
dagens bygging av miljøgaten i
Vollen – vår anmerkning). Videre
var han ansvarlig for Bakerløkka
(steinpyramiden med vannbassenger i Asker sentrum), og det siste er
RGA-prosjektet; ny reservevannforsyning for Asker og en 20 km lang
vannledning som vil kunne forsyne
Asker med vann fra Glitrevannverket
(Lier, Røyken, Drammen og Nedre
Eiker).
Hvordan skal arbeidet organiseres og styres?
Han forteller videre at i den prosjekt-

organiseringen administrasjonen
har forslått, skal han lede en gruppe
fagfolk fra Asker kommune. Denne
gruppen må samarbeide med mange
offentlige instanser som vegmyndigheter og vassdragsvesenet, NSB
og Jernbaneverket, Akershus fylkeskommune og ulike deler av Asker
kommune, mm. Hvordan prosjektgruppen skal forankres og rapportere
internt (administrativt og politisk) er
foreløpig ikke avklart politisk.
En viktig funksjon for beboerne i
Heggedal er opprettelsen av et brukerforum som vil være et rådgivende
organ. Dette vil bety en 2-veis kommunikasjon under hele prosjekt-perioden, slik at brukerforumet kan gi
sine synspunkter til prosjektgruppen
– og at de kan være med i diskusjonen om løsninger.
Hva må avklares og hva er
arbeidsopplegget?
I beskrivelsen under refereres det til
13-punkts-artikkelen som viser de
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ulike bygg og anlegg knyttet til
Heggedalsentrum. Denne oversikten
ﬁnner du som et egen beskrivelse
- over 4 sider - et annet sted i bladet.
Per Øystein presiserer at først må
prosjektet og prosjektorganisasjonen
på plass og forankres både administrativt og politisk. I sammenheng
med dette må det avklares hvilket
geograﬁsk område som prosjektet
skal ha ansvaret for – altså hva skal
i denne sammenheng deﬁneres som
Heggedal sentrum? Og foreløpig er
det de 13 bygg og anlegg som listes
opp i oversiktsartikkelen nevnt over.
I sammenheng med alle bygg og
anlegg skal det også vurderes hva
som skal gjøres med elvebreddene til
Skitthegga og utløpet fra Gjellumvannet, (pkt 13).
Videre skal det utarbeides en
prioriteringsplan for de ulike delprosjektene. Her skal også planene til
alle utbyggingsaktørene koordineres.
Han forteller videre at planleggingsarbeidene for ”Heggedal
sentrum” er allerede godt i gang.
Planprosessen vil i grove trekk være
2-delt. Først lages reguleringsplaner
for gitte områder (betyr hva områdene skal brukes til). Når bygging
nærmer seg lages det mer detaljerte
planer (bebyggelsesplaner og utomhusplaner) som vil være grunnlag for
byggemelding og byggetillatelse.
I det aktuelle sentrumsområdet
er noen områder ferdig regulert og
noen er det ikke. De områdene som
har godkjent reguleringsplan er hele
tomteområdet til Tandberg Eiendom
som er begge sentrumstomtene (pkt
1 og 8) og begge utfyllingsområdene
(pkt 3 og 4). Her ligger alt til rette
for videre detaljplanlegging.
De områdene som ikke har
godkjent reguleringsplan er det
nye forslaget til veisystem (pkt 11),
med kjørebro og gangbrua over
jernbanen/elva samt nytt kollektivknutepunkt med parkering (pkt 10),
og utbygging av det nye menighetshuset i Heggedal – med arealene
omkring (pkt 7). Dette vil bli en
reguleringsplan som er planlagt
førstegangsbehandlet (politisk)
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før sommeren og med mål om å få
denne sluttbehandlet og godkjent av
kommunestyret i løpet av 2007 (ﬂere
offentlige instanser skal være med på
denne prosessen).
Dernest kan de bygg og anlegg
som omfattes av denne reguleringsplanen byggemeldes. Når
byggetillatelse til de ulike bygg
og anlegg er gitt, kan byggingen
starte. Avgjørende for når bygging
kan starte er imidlertid politikernes
bevilgninger og ﬁnansieringen av
de ulike delprosjektene. 13-punktsartikkelen som nevnes overfor, angir
en mulig framdrift for de ulike bygg
og anlegg som omfattes av Heggedal
sentrum.
Den våkne leser vil se at disse 13
bygg og anlegg vil bety urovekkende
mange offentlige og private instanser, som helst skal gjøre sin del
av arbeidet i riktig rekkefølge, til rett
tid og innenfor de kostnadsrammer
som planene etter hvert vil komme
opp med.
Det er ikke bare Asker kommune som skal fylle opp pengesekken for å fullføre drømmen om
det nye Heggedal sentrum. Også
vegmyndigheter, Jernbaneverket,
Fylkeskommunen og de private utbyggerne deltar i spleiselaget.

Ja, det er vel ikke tvil om at Per
Øystein har noen utfordringer.
Hva er Per Øystein sin visjon
for Heggedal sentrum?
Han peker på at Heggedal sentrum
skal få den opprustingen og forskjønnelsen det fortjener. Rammene ligger
der med historien og de historiske
bygningene. Fra naturens side har vi
Gjellumvannet og Kistefossdammen.
Helhetsplanen som er utarbeidet for
sentrum er et godt utgangspunkt. Om
5 år er vi godt i gang og mye er gjort,
og om 10 år er håpet at hele planen er
realisert.
Per Øystein sier – som den nøkterne
administrator og ingeniør han er;
hvis dette arbeidet blir gjort innen
de tidsrammer som besluttes, med
de midler som stilles til rådighet og
– ikke minst – til den kvalitet som
spesiﬁseres, skal han som prosjektleder være storfornøyd.
Og han understreker til slutt, at
det viktigste for han og hans arbeidsgruppe blir å ligge i forkant med alle
planer og beslutninger, slik at alle
disse uoversiktlige mange ledd og
instanser skal være i stand til å gjøre
sin jobb på en god måte – uten å bli
hindret av mangler eller forsinkelser
som er kommunens ansvar i dette.
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Bakgrunn og planer for de ulike bygg og
Kilder: Tandberg Eiendom og Asker kommune v/Prosjektet for utbygging av Heggedal sentrum.
Se karttegning med nummererhenvisning.

En beskrivelse av planer for de
13 ulike bygg og anlegg knyttet
til Heggedal sentrum. Dette er
en felles beskrivelse – som omfatter både Tandberg Eiendom
og Asker kommune – det siste
ved Prosjektet for utbygging av
Heggedal sentrum.

14-15-16-17 Prosjekter-ferdig.in2 2

1

Sentrumstomt 1 i Heggedal – ogs kalt Kværnahaugen

– graves ut. Utbygger; Tandberg
Eiendom - graving starter vinteren
2006-2007 – ferdig 1-2 år. Tomten
er på ca 10.000 m2, og det er beregnet å ta ut ca 15.000 løs masse (jord
og leire) og nesten 100.000 m3 fjell
som kan utgjøre ca 150.000 m3 løs

steinmasse. Denne steinmassen skal
disponeres til utfylling til bystranda,
Gjellumvannet, veier og parkeringsplasser. Tomten skal ha full kjeller
– i hovedsak for parkering.

2

Oppgradering av
Heggedalssenteret, (tidligere

Vestlandshuset/sentrumsgården).
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13

Heggedals posten

Side 15

g og anlegg knyttet til Heggedal sentrum.
13 bygg og anlegg skal gjøres ferdige innen 10 år?
Utbygger; Tandberg Eiendom, start
bygging; 2-3 år – ferdig 3-4 år.
Det skal lages en kulvert / en
undergang fra parkeringskjelleren i
sentrumstomt 1 til kjelleren i
Heggedalssenteret (der Heggedal
bygg var tidligere). Tandberg har
også planer om å bruke de øverste
etasjene – og loftet i Heggedals-

senteret til boliger – med nye ballkonger hektet på fasaden. Dette
forutsetter at Heggedal bibliotek,
og ﬂere av de andre leietagerne som
eldresenteret, helsestasjon, lege og
tannlege – kan ﬂytte over gaten.

3

Utfylling i Kistefossdammen
som en del av tomtearealet for
bystranda og torget. Utbygger: Asker kommune, start bygging i 2007,
ferdig 1-2 år.
Selve utfyllingen er tenkt gjennomført med sprengstein fra sentrumstomta og må således koordineres med arbeidet der. Det er først
når bystranda og torget skal bygges
at kostnadene vil løpe. Og dette vil
bli en del av det nye miljøgateopplegget i Heggedal sentrum.

4

Utfylling i Gjellumvannet

for å lage strandpromenade
med muligheter for badestrand og
bryggeanlegg. Utbygger; Asker kommune.
Her er det planer om en badestrand,
en strandpromenade og en brygge.
Dette tenkes som et område fra
Heggeodden og mot Presteboligen
(utenfor Baker Larsen).

5

Utbygging av Kværnahaugen
(sentrumstomt 1). Utbygger;
Tandberg Eiendom, start bygging;
2-3 år – ferdig 4-6 år.
Dette området skal bestå av 3-4
etasjers bygningskropper/kvartaler
– tilsvarende høyden av Heggedalssenteret. Det blir gågater/smug mellom bygningskroppene/kvartalene
– med fysisk og visuelle forbindelse
til torget og bystranda. Byggene konstrueres etter et modulsystem som
gjør utbyggingen blir svært ﬂeksibelt.
På gateplan er opplegget å få frem
Heggedal bibliotek og eldresenteret,
og mulig med tillegg av helsestasjon,
lege og tannlege. I tillegg kommer
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20-25 enkelt-butikker, spisesteder,
kafeer og ikke minst vinmonopol,
og kanskje noen verksteder og små
gallerier. I de øvre etasjene blir det
leiligheter i området 50-60 til 80-100
m2 avhengig av etterspørselen. Leilighetene vil prismessig ligger lavere
enn Asker sentrum – i området 2-4
mill kr.

6

Utbygging av Heggeodden,

(sentrumstomt 2). Utbygger;
sammenslutning av de private eierne
av Heggeodden.
Ideen er å bygge tilsvarende som
på sentrumstomt 1 – og at dette blir
bygget parallelt. Det anslås 70-90
leiligheter. Men dette prosjektet er
usikkert ved at det foreløpig ikke er
oppnådd enighet om det økonomiske
opplegget blant de private eierne av
Heggeodden.

7

Bygging av nytt menighetssenter for Heggedal menighet

– Den norske kirke – og arealene omkring. Utbygger; Asker kommune.
Prosjektet er lagt inn i komunens
budsjett og handlingsplan med totalt
22. mill. Anslått byggestart er 2008.
Politikerne ønsker at menighetssenteret også kan anvendes av andre
brukere på linje med Askertun.
Spesielt ønsker en å dekke Hovedgården skoles behov for større forsamlingslokale. Se forøvrig Heggedal
menighets redegjørelse på side 18.

8

Sentrumstomt 3 i Heggedal også kalt Fabrikktomta – fyrhus
og sentrumsutbygging. Utbygger:
Tandberg Eiendom, start bygging;
3-4 år – ferdig 5-6 år.
Fabrikktomta er det historiske navnet
på denne tomta – ifølge lokalhistoriker Terje Martinsen. Tandberg
anslår at fyrhusteateret bygges samtidig med den nye gangbrua, og dette
kan komme om 2-3 år. Den rester-
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bygging om 1-2 år, kostnad anslås til
15 mill kr, delt mellom de 3 partene.
Denne gangbrua starter ved Heggedal stasjon – og ender på nordveggen
av Fyrhusteateret. Den vil være en
viktig del av gangaksen fra stasjonen
og mot Heggedalsbakkenmed bl.a.

Heggedal kirke og Hovedgården
ungdomsskole.

11
Kværnahaugen – Se prosjekt 1 og 5.
ende byggingen av tomta er planlagt
etter at sentrumstomt 1 er ferdig
utbygd – og dette har med markedsutviklingen å gjøre.
Tomta er på ca 8 mål, og den ligger som et ﬂatt område rett nord for
fabrikken, med den gamle mursteinsbygningen med pipa - på sydsiden,
kalt fyrhuset, og dette skal påbygges
til et Fyrhusteater. Resten av tomta
vil utbygges med sentrumsbebyggelse som en fortsettelse av sentrum
1 (også med modulkonstruksjon), og
med større handelslokaler, galleri
og næringslokaler, og omkring 50
leiligheter med parkering under. Og
dette området – sammen med utbyggingen på Kværnahaugen og Heggedalssenteret – kaller Tandberg for
den kommersielle delen av hele deres
område i Heggedal sentrum. Den
ikke-kommersielle delen
utgjøres av kultursenteret
i Heggedal, og denne skal
ha – og den har i dag – en
gjennomgående lav leie
som det meste av kunst og
kultur trives best med.

9

Skisse av fyrhusteateret – koplet
sammen med den nye gangbrua.
teater / til fremvisninger. I følge
Tandberg vil Fyrhusteateret være en
del av Kulturfabrikken i Heggedal
og slik nyte godt av kulturvennlig
leiepris.

10

Den nye gangbrua

over jernbanen, elva og
veien. Utbygger; Asker kommune
– et samarbeid mellom jernbanen,
fylket og Asker kommune, mulig

for Heggedalsveien – rundt
og over jernbanelinjen, inklusive
nytt kollektivknutepunkt med økt
parkeringskapasitet. Planmyndighet;
Asker kommune, utbygger; Statens
Vegvesen.
Dette vil bestå av en ny rundkjøring, som blir liggende rett nord
for Sivilforsvaret. Denne rundkjøringen vil kople sammen Heggedalsveien fra Dikemark (rette
ut hårnålsvingen), den nye veien
både mot nedre og øvre Hallenskog
(veien til øvre Hallenskog skal bli
helt ny), og den nye innkjørselen til
nåværende parkering ved Heggedal
stasjon. Og den siste utløperen blir
brospennet over jernbanen og Skitthegga, som kopler seg på den nye
veien til Vikingjordet, Rødsåsen og
Åmotåsen. I tillegg bygges det en
parkeringsplass mellom jernbanen og
Skitthegga, (fylles opp med steinmasse fra sentrumstomt 1). Denne
får innkjøring fra veien til Vikingjordet mm, og rett overfor Fyrhusteateret – med bro over Skitthegga. Se
det vedlagte kartet for å få
oversikt.

14-15-16-17 Prosjekter-ferdig.in4 4

12

Oppgradering
av gammel
bebyggelse i Heggedal
sentrum.

I samarbeid mellom de private eierne og Asker kommune, anslått ferdig: 3-4 år.

Fyrhusteateret.

Utbygger: Tandberg
Eiendom, mulig start bygging; 2-3 år – ferdig 3-4
år. Planen er å bygge dette
samtidig med gangbrua.
Bygget fylles med saler for
ballet, dans og treningsstudio – og utformes slik
at det også kan brukes som

Det nye veisystemet

Elvene møtes. Vann fra Skitthegga og Gjellumvannet
renner samlet ned i Kistefossdammen. Se prosjekt 13.

Dette gjelder 4 bygninger; 1) Heggedal Meieri
(Vollenv. 190), 2) Rustad
Meieri/”Kulturpub’en (Vollenv. 193), 3) ”Fillebua”/møbeltapetsereren (Vollenv.
194), og 4) mulig ﬂytting av
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Den nye gangbrua over jernbanen, elva og veien – se prosjekt 9 og 10.
”Kverna-huset” (Heggedalsbakken 3). Det skal skje
en tilbakeføring til gammel stil for de 3 første, mens
det siste skal ﬂyttes eller nybygges v.s.a. Heggedal
Meieri.

13

Oppgradering av elvebreddene langs
Skitthegga og utløpet av Gjellumvannet
innen det en vil deﬁnere som Heggedal sentrum.
Disse endringene skjer i samarbeid mellom de private eierne og Asker kommune, anslått ferdig: 2-4 år.
Elvebreddene langs Skitthegga og utløpet av Gjellumvannet må oppgraderes for å legge forholdene til rette
for å sikre vannspeilet og fremelske rett vegetasjon på
elvebreddene. En mulig måte er å skråkante elvebredden med sprengstein fra sentrumstomta og beplante
med utvalgte busker og trær. Løsningen vil avvike
fra den vedlagte tegningen. Spesielt vil det ikke bli
noen endringer av de 2 veibroene like ved jernbaneovergangen, som er det siste som ble bygget i forbindelse med den nye veien gjennom Heggedal sentrum
og opp til Vikingjordet.

Visste du at
Heggedal sentrum ligger geologisk midt i skillet
mellom det verdensberømte Oslofeltet, (”skalafjell”, svært gamle kambrosilur-avleiringer), og
den langt yngre, men pene og røde granitten,
(dyperyptiver - 200-300 mill år). Akkurat
Kværnahaugen består av den røde granitten.

14-15-16-17 Prosjekter-ferdig.in5 5

Det nye veisystemet for Heggedalsveien – rundt og over
jernbanelinjen, inklusive nytt kollektivknutepunkt med
økt parkeringskapasitet – se prosjekt 11.
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Heggedal menighetssenter
Heggedal menighet har i mange år arbeidet for bedre lokaler.
For vel et år siden førte Asker kommunestyre Menighetshus i
Heggedal opp på kommunes handlingsplan. Hva er status i dag?
Behov for lokaler
Heggedal sokn ble opprettet som et
selvstendig sokn 1. januar 1997 etter
en deling av Østenstad sokn. Før
Østenstad ble opprettet i 1975 var
området en del av Asker sokn.
Ca 5000 mennesker eller ca 10%
av Askers befolkning bor i dag innenfor soknets grenser. Menigheten
hadde ved årsskiftet 2004/2005,
4031 registrerte medlemmer. Med
en vekstrate på 2% vil en forvente at
antall mennesker i området vokser
med 1000 i løpet av 10 år. Heggedal
menighet vil med en slik vekstrate
være på størrelse med dagens Vardåsen menighet i løpet av 20 – 25 år.
Planer om utbygging av Heggedal
sentrum og nærliggende områder
indikerer en enda høyere vekstrate.
Kommunestyret i Asker har vedtatt en langsiktig areal- og transportstrategi basert på utvikling av tettstedene i kommunen, og der Asker
sentrum og Heggedal skal prioriteres
de første 10 årene. Ved utvikling av
Heggedal sentrum vil fremtidsbildet
“Kulturbyen Heggedal” bli lagt til
grunn. I en utvikling av sentrumsområdet vil det være viktig at
kirkens aktivitet også utvikles. Ved
planlegging av nye menighetslokaler
må det tas hensyn til at befolknings-grunnlaget vil vokse. Deler av

Røyken kommune sogner kommunikasjonsmessig mot Heggedalsområdet som sannsynligvis vil trekke til
seg mer aktivitet når sentrumsområdet blir bygget ut.
Kirken i Heggedal, vigslet 12.
april 1931, er en ﬂott, men liten kirke
med en grunnﬂate på 181 m2 og kun
160 sitteplasser. Den er i dag for liten
for mange av menighetens aktiviteter. Før opprettelsen av Heggedal
som eget sokn frarådet departementets kirkekonsulent opprettelsen
inntil ny kirke var bygget.
Menigheten har i tillegg til kirken
et lite menighetshus, Heggetun,
fra 1986. Heggetun er en tidligere
kontorpaviljong og var tenkt som
en midlertidig løsning for å dekke
det mest prekære behovet. Heggetun har verken tilstrekklig plass for
menighetens ansatte eller rom for
menighetens nåværende aktiviteter.
Ikke alle av menighetens ansatte har
kontorplass og ingen av kontorene
egner seg for fortrolig samtale – noe
en forventer at en menighet bør
kunne tilby. Menighetens lokaler er
i dag dårlig tilrettelagt for funksjonshemmede.
Heggedal menighetsråd er av den
oppfatning at kirkebygget i Heggedal
har en kulturell verdi slik det er bygget. Rådet mener at byggets begren-

Heggedal kirke O-H Bjor 1981
sninger bør kompenseres – ikke ved
ombygging, men ved et nytt bygg i
umiddelbar nærhet som kan romme
større samlinger og andre aktiviteter
hvor kirkebygget er uegnet. Av denne
grunn bør det planlagte tilleggsbygg
få en arkitektonisk utforming som
gir en tilsvarende opplevelse av kvalitet som andre kirke- og menighetsbygg i kommunen har. Det bør også
planlegges slik at det er mulig med
et påbygg med kirkeromsfunksjoner
slik at en på sikt kan ha gudstjenester
her for store forsamlinger hvis
nåværende kirke blir for liten for de
ukentlige gudstjenester.
Kommunens handlingsplan
I Asker kommunestyre budsjett
for 2006 ble det satt av 2 millioner
kroner til prosjektering av nytt menighetssenter i Heggedal. I hand-

Fasade av kirke og foreslått menighetshus sett fra sør (Heggedalsbnakken). Forsamlingssalen er til høyre. Sørsiden
av den store salen som vender mot skolen og idrettshallen har en stor, plan vegg. Den bør bygges slik at den lett kan
åpnes for et tilbygg til et alterparti og/eller utvidelse av salen, dersom det på sikt blir behov for en enda større sal
eller/og bruke den også som del av et kirkerom.
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03.01.2007 08:13:45

Heggedals posten

HEGGEDAL MENIGHET INFORMERER

lingsplanen for de etterfølgende to
årene var det foreslått ytterligere 20
millioner til bygging. Ved revidering
av handlingsplanen i kommunestyremøtet 12. desember 2006 ble sum av
midler beholdt, men skjøvet vel et år
ut i tid.
Beløpene i den vedtatte handlingsplanen er da som følger: 2 mill.
i 2007, 5 mill. i 2008 og 13 mill. i
2009. Det ble videre vedtatt et verbalforslag som understreket at huset
skal være et ﬂerbrukshus/allbrukshus
etter modell av Askertun. Stor vekt
blir det også lagt på at Hovedgården
skole har et udekket behov for et
større forsamlingslokale for allmøter,
foreldremøter samt undervisning
og øvelser til kulturelle og faglige
aktiviteter.
Asker kommunes arbeid med
saken er ledet av en ad hoc-komité
med representanter fra Høyre, Kristelig folkeparti og Arbeiderpartiet.
Komiteen har vært ledet av Arnﬁnn
Holten som også har ledet kommunens Heggedalsutvalg. Etter at Holten
ﬂyttet ut av kommunen sist høst er
leder for Ad hoc-kommiteen Tor
Kristian Østeby (H).
Ad hoc komiteen har utredet
ulike plasseringer av menighetssenteret: ved Heggedal hovedgård,
ved idrettshallen, ved Hovedgården
ungdomskole, ved kirken og ved torvet i det planlagte sentrumsområdet.

Ad hoc-komité
Tor Kristian Østeby har nylig
tiltrådt som leder av Asker kommunes ad hoc-komité for menighetssenter i Heggedal.
I samtale med menighetens
representant understreker han at
saken, på tross av den siste utsettelse med byggestart i 2008 i
stedet for 2007, står sterkt blant de
Så langt har komiteen landet på at et
bygg ved kirken vil være det beste
alternativet. Dette vil også være
med på å understreke den omtalte
”kulturaksen” fra jernbanestasjonen
til Heggedal hovedgård. Heggedal
menighet har tidligere anbefalt den

Modell av menighetssenteret plassert ved kirken. Modellen er basert på et
tidlig utkast og er større en den senere skissen.
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samarbeidende ﬂertallspartier. Ved
siden av kommunens budsjettsituasjon var en utsettelse også ønskelig
av hensyn til reguleringsarbeidet.
Han mener at det er viktig å arbeide
for en full-ﬁnansiering av bygget
inkludert utomhusarbeider. Dette
vil også bli et bidrag til den omtalte
“kulturaksen” mellom Heggedal
hovedgård og stasjonsområdet.
Heggedal kirke er liten, men nesten
ikke påbyggbar. Et menighetshus
vil derfor være en kompensasjon for
kirkens størrelse. Fokus bør derfor
være på et tilstrekkelig fellesrom
som også vil være nyttig for Hovedgården ungdomsskole.
Østeby sier at Asker kommune ønsker å stimulere til igangsetting av
sentrumsutbygging i Heggedal med
bevilgninger til kommunal infrastruktur i området som vei, vann,
avløp og lys. Menighetshuset faller
inn i dette arbeidet og bør vurderes
i sammenheng med plassering av
biblioteket og andre institusjoner
for nærmiljøet.

samme plassering i området nordøst for kirken og mener at dette for
menigheten er det klart beste alternativet. Plasseringen vil lette sambruk
med kirkebygningen.
Med bistand fra arkitekt er det
laget en skisse av et menighetshus
plassert i tilknytning til kirkebygget.
En utfordring har vært å tilpasse de
estimerte behov til de rammer som
er signalisert fra kommunen. Både i
menighet og ad hoc-komité synes det
å være enighet om at det er viktig at
bygge får en tilstrekkelig stor sal.

Skisse av et nytt menighetssenter
Heggedal menighet har bearbeidet
sine ønsker for et menighetssenter i
samarbeid med ad hoc-komiteen. Ut
i fra menighetens forslag til romplan
har Østgaard arkitekter AS utarbeidet
en skisse til et menighetssenter plassert i henhold til ad hoc-komiteens
alternativ 4: ”Ved kirken”. Skissen
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er bearbeidet for å holde kostnadene
innenfor det som er signalisert fra
kommunen: 2 mill til prosjektering og 20 mill til bygging. Selv med
de justeringer som er foretatt er det
mulig at bygget må krympes ytterligere, dersom det skal holdes innen
den gitte økonomiske ramme. Å søke
en kostnadsreduksjon av betydning
ved besparelser i kvalitetsmessig og
materialmessig standard ansees som
lite formålstjenelig.
I skissen er bygget utformet som
et selvstendig bygg og plassert ved
siden av kirken. Mellom menighetsbyggene og Hovedgården skole/
Idrettshallen blir det et skjermet tun/
torv-område. Dette kan understrekes
ytterligere ved en hensiktsmessig
justering av utomhusarealene.

Heggedal menighets
givertjeneste

Heggedal menighet trenger din
hjelp for å viderføre menighetsarbeidet. Midler samlet inn gjennom
givertjesten går til generell drift
inkludert barne- og ungdomsarbeid, men det er også mulig å
øremerke midlene spesielt til dette
eller til nytt menighetssenter.
Husk at om du gir mer enn kr. 500
per år er det muligheter for skattefradrag. Kontakt kasserer for
givertjenesten Gunnar Enga for
nærmere informasjon (66791442
gunnaen@online.no)
Givertjenestens konto er:

Heggedal menighet
Postboks 76
1380 Heggedal
Tlf:
Fax:

66907180
66907181

e-post:

dagligleder.heggedal@asker.
kirken.no
www.asker.kirken.no
(velg Heggedal)

Daglig leder: Gro Sandal
Sokneprest: Toralf Dehli
Menighetsrådets leder:
Ole-Herman Bjor

1644 15 39499

Konﬁrmasjon i Heggedal kirke 2007

Det blir fem konﬁrmasjonsgudstjenester i Heggedal kirke høsten 2007:
Lørdag 1. september kl 12.00
Søndag 2. september kl 11.00 og 13.00
Lørdag 8. september kl 12.00 og 14.00

Gudstjenester
Dag
Nyttårsdag 1. januar
Søndag 7. januar
Søndag 14. januar
Søndag 21. januar
Søndag 28. januar
Søndag 4. febuar
Søndag 11. febuar
Søndag 18. febuar

Tid
kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 11:00

Søndag 4. mars
Søndag 11. mars
Søndag 18. mars
Palmesøndag 1. april
Skjærtorsdag 5.april
Langfredag 6. april
Påskedag 8. april
Søndag 15. april
Søndag 29. april
Søndag 6. mai
Søndag 13. mai
Søndag 17. mai
Søndag 20. mai
Pinsedag 27. mai

kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 19:00
kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 11:00
kl. 11:00
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Arrangement
Fellesgudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Fellesgudstjeneste
Familiegudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Gudstjeneste
Familiegudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Fellesgudstjeneste
Fellesgudstjeneste
Høytidsgudstjeneste
Familiegudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Familiegudstjeneste
Gudstjeneste
kl. 11:00 Gudstjeneste
kl. 11:00 Høytidsgudstjeneste

Sted
Asker kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Østenstad kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke

Tillegg

Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Østenstad kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke (ute)
Heggedal hovedgård
Heggedal kirke
Heggedal kirke

Nattverd
Dåp
Nattverd
Dåp
Nattverd

Merknad

Dåp
Dåp/Nattv
Dåp/Nattv
Misjonsgudstjeneste
Dåp
Nattverd
Dåp

Dåp
Dåp
Nattverd
Dåp

Heggetroll synger

”Blomstergudstjeneste”

”Vårslepp” Heggetroll
Heggetroll synger
Nattverd
Dåp/Nattv
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Heggedal Hovedgård
Gården er en Stiftelse, overdratt
fra Asker Kommune 16.juni 1975,
tinglyst 22.august 1975, og er
derfor et selvstendig rettssubjekt
og har et eget styre bestående av
5 personer. Stiftelsens formål er
å sette i stand og vedlikeholde
hovedbygningen med stabbur og

tilliggende områder.I tillegg har
vi en Venneforening som sammen
med en ansatt bestyrer sørger for
driften av eiendommen. Gården
er anvendelig for arrangementer
av ulike slag, selskaper, brylluper,
konﬁrmasjoner, mottagelser, forretningslunsjer, konferanser, osv.

Side 21

G.Nr. 79 - Bnr. 231
Beliggenhet:
Heggedal Hovedgård er en liten
kulturhistorisk perle i Asker.
Den er ikke et museum, men
en levende bygning som står til
disposisjon for enhver som ønsker
en litt særpreget ramme rundt en
tilstelning.

Tegning: Ole-Herman Bjor

Historikk :
Denne gamle Asker-gården, som
ligger høyt og fritt med utsikt
over Heggedal og Gjellumvannet,
har en historie som går helt tilbake
til Biskop Eysteins jordebok fra
1398. Miljøverndepartementet
fredet hovedbygningen i 1974 etter forslag fra Den Antikvariske
Bygningsnemd. Gården har vært
kirkegods og krongods og privat
bondegård.
Etter krigen forfallt gården og
de ﬂeste mente byggene burde
rives. Men i 1975 ble Stiftelsen

18-19-20-21-Heggedal menighet-fe5 5

til restaurering og drift av gården
opprettet. Ved felles innsat fra
mange frivillige - og etterhvert
kommunen - og med en utstrakt
bistand fra Riksantikvarens kontor, framsto så Heggedal Hovedgård i november 1976 pietetsfullt
bevart og restaurert. I 1977 ble
gården tildelt arkitekturvernprisen.
Gården:
Gården som den står nå inneholder 6 rom av forskjellige størrelser. Det er spisesalen som kan
romme 60 mennesker. Salen kan

også benyttes til dans. Rommene
er forsøkt innredet i 1800 - tallsatmosfære, med gamle og uensartede møbler fra 7 prestegjeld.
Dette gir interiøret et sjarmerende
og personlig preg. “Rødstua” har
en innredning fra omkring 1880 i
biedermeier- og rokokkostil. Det
ene hjørneværelset er i “klunkestil”, og en annen stue i tilnærmet
empire. Så har vi “Bryggerstua” en riktig bondestue med stor peis,
langbord og slagbenk.
Odd Lars Vanberg
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Idrettsanlegget og grendehuset på
Gjellum eies antagelig av Asker
Kommune, men driftes av idrettslaget.
Grendehuset har to ﬂotte saler som
kan leies for selskaper, møter m.m.
Kontaktperson for leie er Simon
Johansen – tlf 918 54 434.
Se annet sted i bladet om utleie.

Fotball:
Lagets desidert største gruppe. Har lag fra
8 år og oppover, for både gutter og jenter!
Øyvind Borhaug (971 67 577)

Langrenn:
Trening og konkurranse fra 8 år og oppover.
Fellestreninger mandag og torsdag
Eva Lill Kvisle (918 77 043)
Leder for styret i HIL 2006:
Torgeir Kroken (913 40 310)

Gjennom drøyt 90 år har Heggedal
Idrettslag hatt en sentral plass i
nærmiljøet. Fra stiftelsen av
”Idrætsforeningen Djerv” i 1914 og
fram til i dag har laget vært gjennom mange forskjellige epoker.
Formålet med foreningen i 1914
var å fremme idretten og alle dens
forskjellige grener. De første årene
var det hopp og ski som var
klubbens grener. Etter hvert kom
også friidrett og fotball med. I 1946
endret klubben navn til Heggedal
Idrettslag (HIL).
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Volleyball:
Senior kvinnelag. Laget trener mandager
i Heggedalshallen.
Konstanse Ophus (913 60 147)

Trim og trening:
Trimgruppe for damer og menn.
Ute- og innetrening på Heggedal
Barneskole hver tirsdag.
Laila Samuelsen (915 66 932)
Håndball:
Har ett lag – jenter 9 år.
Trener en dag i uken i Heggedalshallen.
Tone Karlsen (991 64 453)
All-idrett:
Treningsparti for alle barn i 1. klasse.
Trener i Heggedalshallen en dag i uken.
1. klasse: Kjell Aksberg (905 19 174)
2. klasse: Rita Andersen (908 78 791)
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Aktualiteter:

Det foregår mange spennende
saker i Heggedal for tiden. Dette
medfører også at idrettslaget får
delta i mange prosesser. Aktuelle
saker som vi ser nå er følgende:
- Innspill til kommuneplan 20082012 i forhold til anlegg for fysisk
aktivitet.
Gjennom idédugnad og møteaktivitet
har det kommet frem mange gode
forslag. Bl.a oppgradering/utvidelse
av Gjellum-anlegget, opparbeidelse
av nærmiljøanlegg i transformatorområdet, turløyper lang Grodalselva
Vår tretti mål store tomt med en
av områdets ﬁneste hytter, ﬁnner
dere i åsen over Hallenskog - i
utkanten av Kjekstadmarka - med
utsikt mot Heggedal, Oslo, Drøbak
og Røyken! En liten spasertur fra
Heggedal sentrum, eller turløypa
fra Skjellestadåsen, Nyborgåsen,
Dikemark eller Kleiverfeltet, gjør
at det er lett å ﬁnne frem.
Blåfjellhytta ble bygget som en ren
tømmerhytte i 1924, og har senere
blitt påbygget i 1981. Tomten ble i
sin helhet gitt som gave til HIL av
familien Nore, som er grunneier i
området.
Hytta fremstår i dag som meget
velholdt, og består i dag av to stuer
medpeis/ovn, velutstyrt kjøkken
og ﬁre soverom + hems – med til
sammen tjue sengeplasser. Hytta har
innlagt strøm og vann til kjøkkenbruk. Det siste året er det også lagt
inn tilgang for trådløst internett. I
tillegg er det
romslig uthus og en gammeldags
”utedass”.
I vintersesongen holder Blåfjellhytta
åpent for servering hver søndag fra
nyttår til påske. Tur og løypenettet er
blitt utbedret det siste, og det jobbes
på dugnad for å gjøre adkomstraséer
enda mer familievennlige.
I de siste år er det blir laget vei helt
opp til hytta (det krever nok ofte
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og ”rundt” Gjellumvannet, oppgradering av Heggedalshallen med mer.
Dette er en prosess som er satt i gang,
og idrettslaget ber om innspill fra
lokalbefolkningen.
- Kunstgressbane på Gjellum. Dette
ser nå ut til å kunne bli realisert slik
at banen kan stå ferdig til sesongstart
2008. Diskusjonen internt i laget er
om laget har økonomi til undervarme
eller ikke.
- Aktivitetsøkning på Gjellum. Å få
større aktivitet på Gjellum er viktig
for å sette idrettslaget i større grad på
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dagsorden. I den sammenheng ber vi
om innspill til hva lokalbefolkningen
i Heggedal ønsker seg. Er det lørdagskafe eller er det åpne kvelder med
mulighet for fellesskap og hygge?
Men dette krever nok ﬂere frivillige!
- Oppgradering av Blåfjellhytta.
Blåfjellhytta har fått en god oppgradering det siste året. Den store
utfordringen er om vi kan få bygget
dusj/toaletter. Foreløpig er dette på
planstadiet, men vi håper å realisere
dette på sikt.

Blåfjellhytta – idrettslagets stolthet!

en 4-hjuls trekker), noe som gjør at
utleievirksomheten både sommer og
vinter har økt betydelig.
På Blåfjellhytta er det mange overnattingsturer for barnehager og
skoleklasser, samt treningssamlinger
for mange grupper og lag - fra både
HIL og andre.
Turterrenget fra hytta opp til Blåfjell
er helt unikt. I forbindelse med
”Tusenårsmarsjen” i 2000 bygget
HIL en liten varde på toppen av
Blåfjell. Det er ikke sjelden at vi på
tur kan se både rev, hare, storfugl, elg
og rådyr, og marka byr også på muligheter til både bær og soppfangst.

HIL har i de senere år arrangert både
akedag og vardemarsj på Blåfjell.
På skjærtorsdag er det Påskeskirenn/
natursti og konkurranser for hele
familien, noe som har vært en tradisjon i over tretti år.
Vi ønsker alle velkommen, sommer
som vinter, opp til klubbens ”perle”.
Hytta er åpen fra 1. januar til og med
påsken for servering hver søndag
kl 1100 - 1500. Da kan man kjøpe
vaﬂer, kaffe, kaker, pølser, sjokolade,
brus, kakao, solbærtoddy mm.
Informasjon om utleie:
Kjetil Jørgensen, tlf.: 908 22 196,
e-post: kjetil.jorgensen@autoelite.no.

03.01.2007 08:14:41

Heggedals posten

HEGGEDAL IDRETTSLAG INFORMERER

Side 24

Alt i reparasjon, omstopping og omtrekking av alle typer møbler, ny
som gamle. Rep./lakk av stoler, bord skap.
Vi kommer til avtalt tid, for befaring eller for å gi dere et uforbindelig
pristilbud!

Ring oss - 66 78 10 00

Heggedal Golfklubb er et tilbud til lokalbefolkningen og næringslivet i
kommunen og samarbeider med Vinnulstad Golf om å benytte anlegget som sin
hjemmebane. Driving Rangen har i år vært hyppig besøkt. Treningsanlegget vil
til neste år bli utvidet med de første hull. Det vil på sikt bli utarbeidet en fullverdig 9 hulls golfbane som gjør det mulig å få god golftrening i nærmiljøet.
For mer informasjon, se www.heggedalgolf.no eller www.vinnulstadgolf.no.

..... get a grip on ice
Strømiddel for is og hard snø
* Friksjonsbasert – ikke salt / smelting, og
markert bedre friksjon enn ved singel,
sand o.l. - ved tørr strøing.
* Langt mer enn 1/100-dels volum og
1/3-dels vekt i forhold til singel.
* Ved riktig bruk trekkes lite inn i huset,
og det gir ikke noe “klin”.
* Feies og spyles vekk til våren rett ut i blomsterbeddet / plenen.
Miljøvennlig – naturlige råstoffer.
* Også til sommerbruk – suger alle
typer væsker og væskesøl. Har også
ﬂere andre året-rundt anvendelser.

* Brukes på tørr is og kompakt snø, og
det har også mange andre anvendelser.
* Forbruket er fra 40 m2 pr liter for glatt
is og ned til 5 m2 der overﬂaten er
svært ujevn. Og dette betyr at du
trenger langt mindre enn du tror.
* 1-liters boksen er utmerket som støredskap for små ﬂater og bilhjul.
For større ﬂater bruker du strøtraller.
* Start strøingen ved første alvorlige
snøfall. Ved smeltingen kommer det
frem som ”sandpapir”.

Kjøpes i Heggedal hos ICA-Nær,
og i Asker hos Jernia og SKOJA

www.crust.no

Ice-Crust er patentert, utviklet, og det leveres av Sorber & Cleaning Company SCC AS.
Selskapets adresse er Vollenveien 153 A, 1389 Heggedal, tlf. 6690 6595 / 986 95 680
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Heggedal Seniorsenter
- i Heggedalsenteret
Inngang fra parkeringsplassen på baksiden.

Senior-idrettsdag på Gjellum, i regi av
Seniorsenteret, Helselaget og Pensjonistforeningen.

Alle pensjonister i Heggedal må ta en tur innom.
Det er annerledes enn du tror!

NOE FRA VÅRENS PROGRAM:

Ons. 17.jan. Foredrag og utstilling, kl. 10.45 – 11.45, v/tekstilkunstner Eva Hatlem Adolfsen.
Ons. 7. febr. ”Mimring om gamle Heggedal”, kl.1045 -1145. Kåseri ved Arne Larsen ”Den glade baker”
Ons. 8. mars. ”Beredskapsarbeid”, kl. 10.45 – 11.45. Foredrag ved Målfrid Kvarteig
Ons. 28. mars. ”Folk jeg kommer borti”, kl. 10.45 – 12.00. Kåseri. ved Halfdan Hegtun
Ons. 28.mars. Påskelunsj, kl 12.00. Påmelding innen 22.mars. Allsang v/ Arne Sæther.

FASTE KURS, GRUPPER OG AKTIVITETER:
Håndarbeidstradisjoner
Seniordans
Rosemaling – nytt
Stavgang
Slektsforskning –nytt kurs
Treskjæring
Datakurs
Allsang
Språkkurs i spansk

mandag kl. 10.00 - 12.30
mandag kl. 13.00 - 14.30
tirsdag kl. 11.00 – 1300
tirsdag kl. 10.30 - 12.00
tirsdag kl. 11.00 - 13.00
tirsdag kl. 10.00 - 13.00
onsdag kl. 10.00 - 12.00
onsdag kl. 12.00 - 13.00
onsdag kl. 13.15 –14.45

Datakurs
Dametrim
Datakurs nybegynnere
Datakurs vidrekommende
Bridge
Treskjæring
Bingo
”Hurra meg rundt” ulike uker,
med ”Joker”, Boccia, pilkast,
gjette- og spørreleker.

onsdag kl. 13.00 - 15.00
torsdag kl. 10.00 - 10.45
torsdag kl. 10.00 - 12.00
torsdag kl. 12.30 - 14.30
torsdag kl. 11.00 - 14.30
torsdag kl. 18.00 – 21.00
fredag kl. 12.00 - 13.00
fredag kl. 13.30 – 14.30

Kurs i karveskurd eller treskjæring.
Tirsdager på dagen. Oppstart i
februar. Meld dere på!
Malekurs fra 30.jan. Rosemaling og
andre teknikker. Påmelding innen
23.jan. Trenger ingen forkunnskap.
VELKOMMEN TIL HEGGEDAL
SENIORSENTER
Hilsen
Vigdis J. Hilleren
(kjøkkenansvarlig)
Elisabeth Lystad
(daglig ansvarlig)
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Å Høre til et sted

Røtter og tilhørighet betyr mye for de ﬂeste mennesker.
Særlig når man har levd noen tiår. Noen få av oss kan
vise til forfedre på den samme plassen langt tilbake i
tida. I en verden preget av mobilitet, gjelder imidlertid
ikke det de ﬂeste av oss. Men vi ønsker likevel å ha histo-

riske kunnskaper om stedet vi bor på, og vi utvikler også
tilhørighet og patriotisme gjennom å delta i lokalsamfunnets aktiviteter, i menigheten, idrettslaget, gammeldansen eller kanskje i en gjeng fra nabolaget som går turer
sammen.
”Det er det samme hvor jeg bor i verden, bare jeg ser
Mjøsa”, skal en eller annen lokalpatriotisk hedmarking
ha sagt. Kanskje noen heggedøler kunne ﬁnne på å si det
samme om Gjellumvannet?
Det er kanskje først og fremst gleden over å være
heggedøl, den nye ”Heggedalsposten” skal både formidle
og bygge opp. Det vil kreve bidrag fra mange, og en evne
hos redaksjonen til å skape det som kalles godt stoff.
Det betyr at man må skrive både om det kjente og det
ukjente, det store og det lille. Ikke minst det siste. Min
erfaring er at de korte notisene er mest lest. De er med på
å krydre innholdet. Det er ikke uten grunn at journalister
tidligere kalte de lange artiklene for ”langhalm”.
Med erfaring fra mange publikasjoner opp gjennom
årene, både de profesjonelle, og de mer hjemmesnekrede,
tror jeg stoffet som går tett på grupper og enkeltmennesker bør få dominere et slikt nytt blad. Vi liker å lese om
våre medmennesker, hva de gjør og hva de står for. Dette
kan ”Heggedalsposten” formidle, og dermed bidra til det
som kan kalles ”limet” i samfunnet.
Heggedal står også foran en spennende utvikling av
sentrum de nærmeste årene. For ”Heggedalsposten” blir
det en viktig utfordring også å ta denne på pulsen. Det
skal bli spennende å lese nr. 1 2007.
Lykke til!
Svein Aurmark

Svein Aurmark er informasjonsrådgiver i Asker Kommune. Det er innledet et samarbeide mellom Heggedalsposten og Svein Aurmark om faste
bidrag til fremtidige utgaver

Vollenveien 133
1389 Heggedal

Man-fre.: 08-17
Lør.: 10-14
Tlf.: 66 90 30 51
Mob.: 934 89 898
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Hvorfor leie utenbygds

- når du har slike muligheter i ditt nærmiljø?

Heggedal Hovedgård, Heggedalsbakken 23 - den stilfulle storstua.
Plass til 60 mennesker til bords i “ Blåstua”. Det er ﬂere mindre små-stuer å
trekke seg tilbake til etter måltidet, “Finstua”, ““Bryggerstua” og “Rødstua”
foruten “Peisestua”. Komplett kjøkken med anretning.
Priser: fredager kr 5.000, lørdager kr 6.000, søndager kr 4.000, og for øvrige
ukedager kr 2.000.
Kontakt: Svein Sivertsen, mobil 92 64 86 31, kontakt@heggedalhovedgård.no

Gjellum Grendehus, Øvre Gjellum vei 4 - store og praktiske lokaler.

2 store festtaler med moderne høytaleranlegg og alt du kan tenke deg av utstyr i
kjøkkenet. Dekkeutstyr for ca. 100 pers. Maks 120 personer - god parkering.
Priser: fredager, lørdager og søndager m/kjøkken; kr. 2.300 for en sal og kr 3.000
for 2 saler. Øvrige ukedager kr 700 /1.000 for en sal, med eller uten kjøkken.
Kontakt: Simon Johansen, tlf. 31 27 18 66, mob: 918 544 34.

“Friheim”, Åmotveien, Vikingjordet - et minnerikt og praktisk lokale.

Storsalen har stolplass til 100 gjester. Egner seg til 60 - 80 personer. Velutstyrt
kjøkken, scene på 20 kvadratmeter.
Priser: lørdager; kr 1.750, søndager; kr 850 og for de øvrige ukedagene kr 400.
Kontakt: Odd Arne Norheim, tlf. 66 98 17 10 , mob.: 952 74 679,
oddarne.norheim@combitel.no

Heggedal Seniorsenter

– et praktisk og godt alternativ.
Beliggende: I Heggedalssenteret – med inngang på oversiden.
I kafeteriaen kan det dekkes til inntil 60 personer – og i det tilstøtende rommet
kan det også dekkes til det samme antallet. Service til 80 personer. Kjøkkenet
er velutstyrt og moderne. Enkelt for rullestolbrukere. Kan leies etter kl 16 på
hverdager. Priser: lørdager og søndager kr 1.200, øvrige ukedager kr 600.
Kontakt: Elisabeth Lystad, tlf. 66 79 12 22, Elisabeth.Lystad@asker.kommune.no.

Heggedal Kirke og Menighetssenter - rimelig og enkelt.

Kirken: Leies ut til konserter – med visse begrensninger. Plass til 160 personer.
Heggetun kan leies når det ikke nyttes til menighetens arrangementer, størst
sjanse for å leie på fredag, lørdag og søndag. Det kan dekkes til ca 30 personer
– i tillegg til et barnebord. Kjøkkenet er godt utstyrt. Enkelt for rullestolbrukere.
Pris pr dag/kveld for alle dager; 700 inkludert kjøkken.
Kontakt: Gro Sandal, tlf. 66 90 71 80, dagligleder.heggedal@asker.kirken.no.

“Blåfjellhytta”

– Øvre Hallenskog - se Heggedal Idrettslag’s sider.
Idrettslagets klubbhytte. Bilvei helt fram (for 4-hjulstrekkere) og med
parkeringsplasser i noe gangavstand. Gammel peisestue, og varmestue med
sengeplass til 28 personer. Velutstyrt kjøkken. Maks. 50 personer.
Pris pr. dag uten overnatting; kr. 500. Med overnatting pr døgn for registrerte
foreninger og skoler i Heggedal; kr. 1.200, og for andre; kr 1.600.
Kontakt: Kjetil Jørgensen, mob: 908 22 196, kjetil.jorgensen@autoelite.no.

Heggedal Idrettshall

Kan bl.a. leies til barnebursdager. Pris 250,- pr.time.
Kontakt: Asker Kommune, Servicetorget tlf. 66 90 90 90
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