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Heggedals posten

Årsmøte i Heggedal Idrettslag

Heggedal Idrettslag holdt
årsmøte på Gjellum 2.
april. 15 fremmøtte var
tilstede da idrettslagets
leder Terje Bøe åpnet
møtet med å overrekke
blomster og erkjentlighet
til avtroppende Knut Wi-

gen, som takk for lang og
tro tjeneste i HIL.
Ingen store eller kontroversielle saker sto på
dagsorden. I oppsummeringen av siste års drift
kom det fram at HIL har
hatt et jevnt godt år, og

organiserer mer enn en
fjerdedel av alle heggedøler med sine 932 medlemmer. Regnskapsmessig endte fjoråret med et
lite overskudd, og økonomien i laget betegnes
som god.

HIL-styret ved ﬁre av dem: F.v.
Gry Garlie, Terje Bøe, Øystein
Hvesser og Svein Hillestad.

Valg ble avholdt etter
valgkommiteens innstilling, og styret for 2008
består av Terje Bøe, Gry
Garlie, Svein Hillestad,
Øystein Hvesser, Karin
Reinkind og Lars Wigen.

Ny logo i HIL
Det er utarbeidet en ny versjon av idrettslagets logo. Den nye versjonen fremstår som mer moderne og strømlinjeformet enn den
”gamle”, og er tilpasset bruken på en helt annen måte enn før.

Fotballbursdag for SOS Barnebyer

De ﬁre ti-åringene (i første rekke, fra
venstre) Alfred Hennig Heier, Eirik
Hillestad Midtskogseter, Sander Skjellestad og Bendik Johan Aksberg slo
seg sammen og inviterte til felles bursdagsfeiring i Heggedsalshallen den 26.
april, og i stedet for gaver ønsket de seg
penger. Tilsammen ﬁkk de inn 4.350
kroner, som er overlevert til SOS Barnebyer.
Tekst og bilder: Frode Th. Omdahl
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Morten Eriksson 50 år

Kontaktinfo HIL

Leder: Terje Bøe

900 30 914
terje-boe@c2i.net

Fotball: Tom Hermansen

906 89 754
tom_hermansen@hotmail.com

Langrenn: Eva-Lill Kvisle

918 77 043
evalill.kvisle@hotmail.com

Volleyball: Borghild Istad

913 53 512
Borghild.Istad@astrazeneca.com

Søndag den 13. januar 2008
var en milepæl i Morten
Eriksson’ liv, for da passerte
han 50 år.
Dagen ble feiret den 12. januar sammen med nærmeste
familie hjemme på ”Gjellum
Gård” som Morten selv kaller
stedet han og Mette bor i Øvre
Gjellumvei 6 D.
Ytterligere feiring med venner
vil ﬁnne sted i juni på Blåfjellhytta.
Morten startet tidlig som fotballspiller, og allerede som
7-åring spilte han fast på HILs
lilleputtlag og var den fødte
indre venstre-løper. Han scoret mål i bøtter og spann og
var derfor så populær og god
at han snart ble spurt om å
spille sammen med gutter
som var to år eldre.
Han er også den fødte ledertype, og ble derfor utnevnt til
lagkaptein både på gutte og
juniorlaget til Hil. Han var
også toppscorer disse årene.
Dette laget var et av kretsens
beste lag, og kriget om tittelen
med Bærum.
Morten ﬁkk sin A-lagsdebut
allerede som 16-åring i HIL.
Han spilte også på skolelaget
til Asker gymnas i tre år, og
ble skolemester alle tre årene.
Som fotballdommer debuterte
også Morten tidlig, og allere-
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de som guttespiller dømte han
Old Boys kamper på Gjellum.
I 1977 ønsket Morten å bytte
miljø og gikk da til Bødalen IF
hvor han spilte frem til 1983.
Han kom tilbake til HIL i 1986
og var som spillende trener til
1989 - med kjempesuksess…
Han spilte laget opp fra 6. til
3. divisjon på kortest mulig
tid.
Morten er deﬁnitivt en kar
med beina på jorda, og liker
seg best sammen med ”fotfolket” og snakker gjerne litt
breiere i ﬁnere lag. Ord som
bannan og stassjon er utrykk
Morten gjerne legger ekstra
trykk på når det trengs.
Morten har sin forkjærlighet
til Heggedal, men er også glad
i å utvide sin horisont ved å
reise utenlands og oppdage
verden utenfor Heggedal..
Morten har sitt daglige virke
i Søndre Buskerud politidistrikt, nærmere bestemt i
Drammen hvor han til daglig
fungerer som operasjonsleder.
Morten er en meget dyktig
mann i jobben sin og har også
en usedvanlig god egenskap i
å være diplomatisk i de tilfellene dette er nødvendig.
Det Morten vel er mest kjent
for i Heggedal, er hans nære
og gode forhold til Heggedal
Idrettslag.

Morten har vært en hedersmann gjennom mange år i
idrettslaget og har gjort en
kjempeinnsats på ﬂere områder.
Morten har vært fotballtrener
i aldersbestemte klasser både
med jenter og gutter.Han sørget også for at laget ble norgesmestre i Østlandsregionen
i det uofﬁsielle NM for lavere
divisjoner i 1987.
Foruten mange trenerfunkjoner har også Morten gitt sitt
bidrag i administrative oppgaver i idrettslaget.
Morten var også den store organisatoren av fakkelmarsjen
som ble arrangert til inntekt
for tsunamiens ofre i SørøstAsia .
Han var initiativtaker og kreativ leder for ”Fotballens dag”,
og mange kan takke ham for
at denne gikk så smertefritt
som den gjorde i sin tid.
Morten arrangerer også til tider Quiz-aftener, eller mesterskap i ”sport & tobakk” som
han kaller disse arrangementene.
Nå har Morten trukket seg som
trener i fotballgruppa og konsentrerer nå sin innsats om
Blåfjellhytta. Morten ble med
i styret i Blåfjellhytta i 2005
og var pådriver for at oppgaver
ble løst og ting utført på hytta.

Trim: Laila Samuelsen

915 66 932

Håndball: Tone Karlsen

991 64 453

Medlemsskap: Lars Wigen

958 40 280
l-wigen@online.no

Blåfjellhytta: Morten Eriksson

66 79 59 97

Driftsstyret Gjellum:
Karl Gulliksen

920 20 809

Bane- og vaktmester Gjellum:
Simon Johansen

918 54 434
(booking av Gjellum, send SMS)

I begynnelsen av 2008 tok
Morten på seg fornmannsvervet for driften av Blåfjellhytta, og kjenner vi Morten rett
så blir det ikke gjort noe der
oppe som ikke er både skikkelig og gjennomtenkt, for han
har gått en god og streng skole
hos sin far Eugen Eriksson
som absolutt har ting ”i lodd
og vater”.
Morten er en usedvanlig stor
ressurs for idrettslaget og ﬁkk
derfor også vel fortjent HILs
hedersmedalje overrakt ved
HILs 90-årsjubileum.
Otto Bjørnrud
(Innl. er noe forkortet. Red.)
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Heggedal Monsters jenter -97 i akjson med røde trøyer

Av Gaute Kvarme

Hjemmebaksten selger som
vanlig bra

Like sikkert som linerla
kommer om våren,
dukker horder av unge
fotballspillere opp for å
delta i Heggedalscupen.
For uinnvidde er dette en
innendørs fotballturnering for gutter og jenter
med lokalisering i
Heggedalshallen. Cupen
går over tre helger. Første
helg er det de eldste barna,
født i 1994 og -95 som
spiller.

Her er det innledende
runder og sluttspill. Av
tjueﬁre lag, gikk alle
ti Heggedalslagene til
sluttspill. Heggedal gutter
-94 gikk av med seieren i
sin klasse. Sølv ble det til
Heggedal United gutter ’95
og Heggedalsjenter Grønn
’94. Flotte resultater og
god innsats fra samtlige
Heggedalslag.
Helg nummer to er det
gutter og jenter født i ’96

og ’97 som spiller og helg
nr. tre er for de som er født
i ’98 og ’99.
Heggedalscupens styre
med Bente Hauge i spissen
organiserer det hele.
Cupstyret blir valgt for to
år av gangen og har som
vanlig gjort en profesjonell
jobb.
Dugnadsånden er
upåklagelig med et
utall foreldre/foresatte i
sving. Speakertjeneste,

lodddsalg, cafesalg,
sekreteriatstjeneste, vakt/
skadevakt og dømming er
noe av det som blir utført
av de frivillige.
Det må spesielt nevnes
at det er kun hjemmebakst
som selges i cafeen, og da
er det ikke rart salget går
som ”varmt hvetebrød”. En
takk rettes også til cupens
sponsorer som støtter
arrangementet.

Klubbutvikler i Oslo
Fotballkrets, Steinar Wold,
har holdt kurs over to
kvelder på Gjellum for
lagledere/trenere/foreldre
i HIL Fotball. Første
kurskveld var lagt opp i
forhold til 5-er og 7-erlagene, og andre kveld i
forhold til 11-er-lagene.
Det var bra oppmøte
begge kvelder og Anne
Carine Børresen sørget for
bevertningen.
Første kveld for de
yngste lagene var det fokus

på moral, etikk og det å ha
det gøy. Her var det ingen
fokus på dommerkort,
tabeller osv.
Temaer som ble
berørt andre kveld gikk
mer på tekniske ting
slik som overganger,
lisenser, forsikringer og
ombemanning av kamper.
Hvordan fylle ut skjemaer i
forhold til dette ble vist.
Av andre mer
overordnede ting ble det
også fokusert på.spørsmål
som: Hvorfor trenger

vi en lagleder? Hvem
kan bli lagleder? Hvilke
menneskesklige aspekter
bør ligge til grunn for å
være en god lagleder?
Det er utarbeidet
en håndbok for lagledere,
som alle lagledere i
klubben nå skal ha fått. Det

er lagd en bok for lagledere
for de yngste lagene og en
for de eldste lagene.
HIL fotball
vil tilslutt få takke
foredragsholder Steinar
Wold for to engasjerende
og lærerike kvelder på
Gjellum.

ABCLaglederkurs
i fotball
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Lovsanghjemmet i
Bangkoks slum
Heggedal og Østenstad menigheter har siden 2004
engasjert seg i et barneprosjekt i Bangkok, Thailand
som drives av Det Norske Misjonsselskap: Daghjemmet i Lovsangshjemmet.
Lovsanghjemmet ligger under en motorveibru i et av Bangkoks
største slumområder Klong Toey. Her bor det nesten like mange
mennesker som i Oslo. Gjennom prosjektet gis det hjelp til barn
av vanskeligstilte foreldre som bor i nærheten. Ved siden av fat- Daghjemmet ligger under en motorveibru. Bilene kan ikke
tigdom sliter mange av foreldrene med rusproblemer. Aids er sees, men de høres!
også et betydelig problem. Barna er i alderen fra 6 måneder til tre
år. Ved fylte tre år får barna tilbud om å fortsette på daghjemmet
i Emanuelkirken. Det er plass til rundt 30 barn på daghjemmet.
Daghjemmet gir rom for lek i trygge omgivelser og har arealer som gir rom for utfoldelse. Her møter barna voksne som har
tid, viser dem oppmerksomhet og gir kjærlighet. Det er en egen
samlingsstund hver dag hvor det også gis undervisning. Planen er
at barna etter hvert skal inn i vanlig thaiskole
og da kreves
det enkelte forkunnskaper. Barna
får hver dag
melk, varm mat og
frukt.
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Om
Kirke, og skal gi deg informasjon om
Team Heggedal er ungdomsgruppen som står for en stor del av
det meste som skjer i menighetens
Heggedal menighets ungdomsarbeid. Her lager ungdommene sine egne
regi i Heggedal.
gudstjenester og er ansvarlige for så og si alle ledd. Team Heggedal er
Vi håper du blir fornøyd med de nye
en positiv ungdommsgruppe med plass til ﬂere. Teamet møtes to ganger
i måneden, en for planlegging og en for gjennomføring av gudstjenessidene, og ber om tilbakemelding, ris
ten. Gudstjenestene har fått mye skryt for å være gode og nære.
og ros og tips til innhold.
Ta kontakt med Kjell Vidar JørgenI tillegg arrangerer Heggedal Menighet ”Milkkurs”. Dette er et ledersen på
kurs ment for fjorårskonﬁrmanter som tar for seg ulike typer lederskap,
kjell.vidar.jorgensen@ue.no
kristen tro, selvutvikling og en mindre praksisoppgave i menigheten.
Milkkurset er en viktig og prioritert del av ungdomsarbeidet. Det er
eller kontakt menighetskontoret
fremdeles plasser igjen på høstens kurs, og det er bare å melde seg på!
Nå i sommer er det konﬁrmantleir på Sjøviksgården i Sverige, en gjeng
på nesten 60 ungdommer reiser på en sosial og lærerik tur. Vi som jobber på menighetskontoret og resten av ledergruppa gleder oss veldig til
å reise, fordi vi vet at det er en ﬂott konﬁrmantgjeng vi får med oss.
Asbjørn Faleide Fristad – Ungdomsarbeider i Heggedal menighet

10-13 HIL + menighet.indd 5
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Program
Dag

Dato

Kl

Aktivitet

Sted

Opplysninger

Sønd
Mand
Torsd
Torsd

JUNI
1
2
5
5

11:00
11:30
19:00
19:30

Heggedal kirke
Heggetun
Heggetun
Heggedal kirke

Menighetspleien. Ta med matpakke
Voksne

Sønd
Tirsd
Sønd

8
10
15

11:00
19:30
10:00

Heggedal kirke
Privat
Heggedal kirke

Menn, åpen for nye. Kontakt men.kont.

Sønd
Sønd

15
22

11:00
11:00

Gudstjeneste
Kirkefrokost
Korøvelse
Konﬁrmantforeldremøte
Gudstjeneste
HK-møte
Dåpsgudsgudst.
for konﬁrmanter
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Sønd
Sønd
Onsd

AUGUST
10
17
20

11:00
11:00
17:00

Gudstj.
Gudstj.
Konﬁrmanter

Sønd
Mand

24
25

11:00

Tirsd
Onsd

26
27

19:30
18:00

Onsd

27

19:00
19:00

Gudstjeneste
Menighetspleiens
sommertur
Bibelgruppe
Overhøringsgudstj.
Overhøringsgudstjeneste
Korøvelse

11:30
17:30
19:30
12:00
11:00
13:00
17:30
19:00
12:00
14:00
11:00
17:30
19:30
11:00
17:30
19:30
19:00
19:00
17:30

Kirkefrokost
Heggetroll
HK-møte
Konf.gudstj.
Konﬁrm.gudstj.
Konﬁrm.gudstj.
Heggetroll
Korøvelse
Konf.gudstj.
Konf.gudstj.
Barnegudstj.
Heggetroll
HK-møte
Country-messe
Heggetroll
Bibelgruppe
Korøvelse
Kveldsmesse
Heggetroll

Torsd

28
SEPTEMBER
Mand 1
Tirsd 2
Tirsd 2
lørdag 6
Sønd
7
Sønd
7
Tirsd 9
Torsd 11
Lørd
13
Lørd
13
Sønd
14
Tirsd 16
Tirsd 16
Sønd
21
Tirsd 23
Tirsd 23
Torsd 25
Sønd
28
Tirsd 30

13- 14 Menighet.indd 2

Heggedal kirke
Heggedal kirke

Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggetun og
Heggedal kirke
Heggedal kirke

Heggetun
Heggedal kirke

Kappeprøving og
fotografering

Voksne, åpen for nye

Heggedal kirke
Heggetun

Voksne

Heggetun
Heggetun
Privat
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggetun
Heggetun
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggetun
Privat
Heggedal kirke
Heggetun
Heggetun
Heggetun
Heggedal kirke
Heggetun

Ta med matpakke
Barnegospelkor
Menn, åpen for nye

Barnegospelkor
Voksne

Barnegospelkor
Menn, åpen for nye. Kontakt men.kont.
Barnegospelkor
Voksne, åpen for nye
Voksne
Team Heggedal
Barnegospelkor

19.05.2008 00:37:48
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9-14 Skolene og barnehagene “ruler”
09.00 - 14.00 Boder og aktiviteter.
Spannhiving - “Djerv-stafett” - og mye mer
Bygging av Ola-biler
Ca. 09.30 - 14.00 Konserter m.m. fra scenen:
“New Breed” - “Black Ace” - “What’s Up” “Anmerkning” - “Epic” - “Distinguished”
Innslag fra Heggedal Barneskole
“OnklP” rapper
Nysirkus med Sergio Pilar
Scenekamp v/ Joar Gustavsen

Ca. 14.00 Vi går hjem

18-23 Fredagshandel med noe attåt
18.00 - 22.00 Salgsbodene åpne
18.00 Inngang kr. 180,- til sceneområdet.
Konserter fra scenen:

“OnklP” rapper
“Generators”

“Mulens Portland Combo”

Ca. 23.00 Konserten slutt

Program lørdag 14. juni
NB! Det kan bli mindre endringer i programmet!

Autumn
Whispers

12-16 Lørdag med boder og musikk

Ca. 09.00 Bygging av Ola-biler starter
Ca. 10.00 - 16.00 Salgsbodene åpne
Ca. 12.00 Spannhiving - kanopadling
Fra 12.00 Kunstnere i Fabrikken holder åpne atlierer
Program på/ved scenen 12.00 - 16.00
Oppvisning i bueskyting
Vikingjordet Barnehage synger
“Dominant” og “Skitne Aper” (band)
Heggedal Blandakor
Heggedal Barnekor
Asker Trial Klubb - oppvisning
Finaler spannhiving
Olabil-løp
Skitthegga Swing.
Bilparade – Street Cars
Ca.16.00 Salgsbodene rigges ned

19-23 Steinar in concert

19.00 Inngang kr. 250,- til sceneområdet:
Autumn Whispers

Steinar Albrigtsen

Steinar Albrigtsen

m/Andrew Nesblom (bass/kor) og
Monika Nordli (gitar/sang)
23.00 Godnatt

Forhåndssalg av billetter til kveldskonsertene på www.billettservice.no og på Rustad Meieri. Billettsalg ved inngangen.

Program-03.indd 3
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Dette er en prøve.
Vi ønsker velkommen til ”Heggedal Uld” – Heggedalsdagene 2008. I to dager håper vi på “liv og røre” i
Heggedal sentrum.
Fra Seljord, Momarken og Ekebergsletta kjenner vi
Brukt & Antikk-markedene. Vi har invitert en bråte av
disse omreisende til Heggedal 13. og 14. juni. Men vi
aner ikke hvor mange som kommer. Hvis du våkner
lørdagen med en litt rufsete kassebil i hagen, kan det
være at det ble for trangt i sentrum. Men vi inviterer
også alle til å selge alt som bare står der og tar opp
plass i garasjen.

Steinar Albrigtsen

Når norsk musikk på 1990-tallet skal oppsummeres,
er det umulig å komme utenom Steinar Albrigtsen.
Steinar har stått fram som den moderne rootsbølgen
personlig, både som musiker og skikkelse.
Han er ikke redd for å blande tilsynelatende uforenlige motsetninger på scenen, publikum får ofte
oppleve både country og jazz på hans konserter.

Hovedgården Ungdomsskole er en aktiv og positiv
skole for nærmiljøet. De trår til på fredagen, og 8.klasse-trinnet lager aktiviteter og moro for barneskole og
barnehager. På ”skolsk” heter det sonesamarbeid.
Det blir underholdning fra både amatører og proffer.
Rustad Meieri tar mye av den økonomiske risikoen
ved selv å engasjere proffe artister til konserter fredag
og lørdag. Vi håper det blir trangt rundt scenen. Det
fortjener både puben og artistene.
Vil du bli verdensmester i din klasse? Lørdag er det VM
i spannhiving. Det er mange klasser – og like mange
mestre!
Dette første året har vi vært nødt til å bruke de mulighetene som har vært tilgjengelige. De lokale organisasjonene deltar i liten grad. Det skyldes delvis kort
planleggingstid, og at det er en travel tid på året. Men
de lokale butikkene og serveringsstedene satser litt
ekstra disse dagene, og vi hjelper dem gjerne med litt
ekstra omsetning.

Mulens Portland Combo

R&b- og soulband fra Oslo, startet i 1981. Mulens
Portland Combo regnes av mange som Norges
største r&b- og soulband, og de betegnes ofte som
«Norges ukjente stjernelag»; gjennom årene har ca.
90 musikere vært innom. Den eneste faste musikeren
er trommeslageren Rolf «Mulen» Karlsen

Velkommen til de første Heggedalsdagene på 16 år.
Men om ”lokale dager” har vært fraværende, foregår
det mye annet. Derfor har vi forsøkt å lage et arrangement som er annerledes enn for eksempel 17.mai og
Kulturdagene på Heggedal Hovedgård.
Et slikt arrangement må innarbeides. Vi er veldig spent
på oppslutningen fra publikum, ikke minst fra områdene
utenfor Heggedal. Brukt & Antikk-markeder er ikke så
vanlige på disse kanter! Når regnskapet er gjort opp
og sommeren er over, ser vi fram til en diskusjon om
videreutvikling av ”Heggedal Uld”. Det er alltid moro å
diskutere. Også er det gratis.
Årets arrangementskomite:
Mona Gjerdrum Stein D.Berge
Irene Johansen Dag Henning Sæther

Program-03.indd 4
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OnklP

Pål Tøien, mest kjent under artistnavnet OnklP,
er en norsk rapper fra Oppland, og medlem av
rapkollektivet Dirty Oppland. OnklP og Jaa9 vant
Alarmprisen 2005 i klassen hip hop for albumet
Sjåre Brymæ.

VM i
spannhiving

Deltakerne deles inn
i ulike klasser: Tung
sveiser, medium
sveiser, lett sveiser,
dreng, gårdsgutt, tung
budeie, medium budeie
osv., til kårkall (over
70). Spannene variere
fra 50 liters melkespann
til små bærspann.

Når vi blir sultne:

Det vil være boder som selger mat og drikke på
plassen. Ellers vil serveringsstedene i sentrum øke
kapasiteten disse dagene,
og ha spesielle tilbud:

Bueskyting.

Rustad Meieri (puben)
Nelly’s (Heggedal Stasjon)
PizzaEkspressen (Kiwi-bygget)
Heggedal Pizza og Grill (Heggedalsbakken 3)

Bueskyttere vil demonstrere en
spennende idrett. Får du lyst til
å prøve deg, kan du kontakte
Drammen Bueskytterklubb v/
Dag Bratlie, tlf. 913 16 681.
P.S.: Tør du å la skytterne sikte
på et eple på hodet ditt, får du
rabatt på kveldens konsert….

Nelly’s er presentert på side 19,
og PizzaEkspressen på side 18

Olabil-løp

Kunstnere holder åpne gallerier på
fabrikken lørdag fra 12.00
Privatpersoner eller foreninger kan sette opp
en bod og selge hva som helst, etter avtale med
ansvarlig for boder. Tøm garasjen! Det koster
100,- å ha en salgsbod fredag og lørdag. (Kontakt
Stein Berge eller Irene Johansen).

Av sikkerhetsmessige grunner, er “Ta sjansen” byttet
ut med olabil-løp.
Ta med deg olabil, hvis du har en.
Eller ta med deg verktøy og materialer, og bygg olabil
på stedet, sammen med andre.
Eller ta med deg verktøy, så får du kjøpt materialer og
hjul. Løypa blir tilpasset alder og standard på bilen.

Ideer og tegninger ﬁnnes på www.olabil.no

Avansert svensk
modell

MANGFOLD
I SENTRUM

Vi takker våre sponsorer og støttespillere:

Mikro
Dataregnskap A/S

Røykenveien 293, 1389 Heggedal

Program-03.indd 5
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Alle pizzaer kan lages med
italiensk eller amerikansk bunn!
Liten:

1 Margarita - Tomatsaus og ost
70:2 Polon - Tomatsaus, ost og skinke
75:3 Hawai - Tomatsaus, ost, skinke og ananas75:4 Capricosa - Tomatsaus, ost,

Stor:

100:130:130:-

Kebab

Liten kebab
Stor kekab
Kebab middag

45,65,80,-

Ekstra tilbehør
Hvitløksaus
Bearnaisesaus
Tomatsaus
Salsasaus
Ekstra kjøtt
Ekstra bunn
Ekstra grønnsak
Tasiki

15:15:15:15:15:15:5:15:-

skinke og champ.

75:-

130:-

med løk og ananas

80:-

130:-

80:-

140:-

80:-

140:-

Forfriskninger
coca-cola, fanta, tabextra, solo og sprite
0,33L 20:0,5L 20:1,5L 29:-

5 Pepperoni - Tomatsaus, ost, pepperoni

6 Toscana - Tomatsaus, ost, skinke,
biff, løk og champ.

7 Labella - Tomatsaus, ost, kjøttboller,
champ, løk og paprika

8 Mama mia - Tomatsaus, ost, marinert
biff, champ, løk, paprika og jalapenos

80:-

140:-

kylling, oliven, mais og løk

80:-

140:-

kjøttdeig, Løk, paprika og jalapenos

80:-

140:-

Tilbud!

og Tomat i skiver

80:-

140:-

Gjelder pizza nr: 1,2,3,4

og Ananas(innbakt)

85:-

9 Kylling spec - Tomatsaus, ost, marinert
10 Hot taco - Salsasaus, ost, krydret
11 Verona - Tomatsaus, ost, bacon, løk,
12 Ciao-ciao - Tomatsaus, ost, pepperoni
13 Calzone - Tomatsaus, ost og skinke
14 Vegataria - Tomatsaus, ost, champ,

2 store for 299,-

85:-

Gjelder pizza nr: 16 og 17
80:-

140:-

mais, løk, paprika og jalapenos

80:-

140:-

inntil 4 kjøttvarianter.

90:-

160:-

bacon, pepperoni, biff, champ, løk, paprika 90:-

160:-

16 Kombi - Kombiner din egen pizza

2 store for 219,Gjelder fra pizza nr: 5-15

paprika, ananas, mais og tomat i skiver

15 Aramso - Tomatsaus, ost, kebab kjøtt,

2 Store pizza fra 199,-

17 Husets Spesial - Tomatsaus, ost, skinke,

Åpningstider:

Åpent alle dager 14.00-22.00

Pirog Lages fersk på 5 min
18 Skinke - Tomatsaus, ost og skinke
19 Pepperoni - Tomatsaus, ost og

30:-

60:-

pepperoni

35:-

70:-

løk og paprika

35:-

70:-

Rullekebab
21 Adana - krydret kjøttdeig og salat
22 Asmaro - kebab kjøtt og salat

50:-

80:-

50:-

80:-

20 Biff - Tomatsaus, ost, biff, champ,

Telefon: 66 98 90 00
www.pizza-ekspressen.no

Program-03.indd 6
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Presentasjon av butikker i Heggedal

Nå har herligheten også kommet til Heggedal.

Dette stedet MÅ du bare besøke - det er en opplevelse!

Tekst og foto; Stein D Berge

Grete har i ti år hatt
lyst til å drive butikk.I
disse årene har hun
tenkt - når hun har tatt
toget - at den stasjonsbygningen på Heggedal
er den rette. Og så ble
Anne-Lise med.

til salgs - er noe de selv
liker, ellers synes de det
er vanskelig å selge.

Og de er også nøye

Anne-Lise har vært senterleder på
Rortunet i 4 år. Nå hun har byttet bort
jobben med å administrere butikker, og
inspirere andre - til selv å drive butikk.
Grete har jobbet med regnskap i
mange år - og hun ønsket seg noe langt
mer utfordrene - og det har hun virkelig
fått med de tøffe oppe-tidene.

med alt de selger i
kafeen - utsøkt og skikkelig. Dette må bare bli
en suksess - og det skal
vi som bor i Heggedal
sørge for. Dette må bli
det ultimate treffstedet i
Heggedal.

Det som slår meg når jeg studerer denne

butikk-kafeen - er at alle delene av denne herligheten passer så harmonisk sammen. Dette
er et sted hvor jeg koser meg - og disse jentene
har meget god smak - og med mye energi.

Det er uhyre
tøft for 2 personer å holde
åpningstidene,
så nå ser de
etter hjelp.

De forteller at alle klærne og tingene de har

Deltager i Heggedalsdagene 13-14 juni

To søstre; Anne-Lise og Grete har laget denne herligheten som de kaller for Nelly’s. Hvorfor
de kaller denne butikk-kafeen for Nelly’s, må du spørre dem om. Og denne herlige butikkkafeen er en meget god blanding av en kafe med høy kvalitet, og en butikk hvor du får kjøpt
utsøkte kjoler, halskjeder, nostalgiske og praktiske paraplyer, et utvalg av antikviteter mm.

Nelly’s DA - eiere; Grete Mol og Anne-Lise Sletaune. Åpningstider: mandag - fredag: 06 - 18, lørdag: 10 - 15, søndag: 12 - 16, Tlf: 954.54.414

Laila er en ekte Heggedøl og kjent av mange som
”TV-aksjon-generalen”. Hun har i mer enn 10 år organiserert innsamlingsaksjonen i Heggedal, som hver
høst arrangeres via NRK-TV. Hun leder HIL’s trimgruppe; Trim og trening - og det har hun gjort i ca 20
år. Og i tillegg har hun hatt seilkurs for damer i over
15 år - så mange i Heggedal har lært seiling av henne.

Du ﬁnner butikken i det huset som ligger rett ved parkeringsplassen til KIWI (på Kværna-tomta). Laila har
leiet lokalene av Tandberg eiendom - inntil Kværnatomta skal bygges ut, (tidligst i 2009).
Her selges det solide og tradisjons-

rike bondemøbler som er kjent under
navnene; SKJÅK eller KROGNÆS.
Og alle møblene er enten tidligere
modeller eller de har ubetydelige
feil. Dette gjør at møblene selges
med 30-50 % rabatt i forhold til ordinære priser. Hyttekjøkken og bad
kan bestilles direkte fra fabrikk.

Husk at butikken kun er
oppe
2 dager i uken;
* Mandag og torsdag 11 - 19
Ring gjerne Laila på mobil:

915 66 932

Laila har god kontakt med disse møbelfabrikkene - og
hun får god støtte av lederne for fabrikkene. Det ﬁnnes
ingen andre butikker på Østlandet med samme opplegg.
Laila er butikkgründer i en alder av 62 år.
Med et så godt konsept vil hun lykkes!

Program-03.indd 7

I tillegg er Laila agent for ENJO ﬁberkluter; miljø kvalitetskluter til det meste innen rengjøring. Hun selger også
disse produktene i den nyåpnede butikken.

Deltager i Heggedalsdagene 13-14 juni

Ny møbelbutikk i Heggedal med meget gode tilbud på
bondemøbler - drevet av Laila Samuelsen
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Informasjon fra Asker kommune:
HEGGEDAL SENTRUM

Prosjekter i Heggedal

Et traﬁkknutepunkt med miljøperspektiv
I forbindelse med utviklingen av Heggedal sentrum er miljøsatsingen sentral. Stikkord er kollektivknutepunkt, veisystem godt tilrettelagt for gående/syklende, miljøriktige løsninger i forhold til oppvarming av bygninger og en utbygging tilpasset de naturgitte omgivelsene.
Bro eller undergang på stasjonen?
God tilgjengelighet til stasjonen og et veisystem som er
godt tilrettelagt for gående og syklende er viktig for at traﬁkkantene skal gjøre miljøriktige valg. Asker kommune
har engasjert det rådgivende ingeniørﬁrmaet Sweco til å
gjennomføre en vurdering av bro kontra undergang for
kryssing av sporet. Det er samtidig gjort en analyse av
gang-/sykkeltraﬁkken rundt stasjonsområdet og Heggedal
sentrum. For kryssing av jernbanesporet er tre alternativer
vurdert:

1. Gangbro med trapper og ramper ned på perrongene.
2. Gangbro med trapper ned på perrongene og undergang med ramper.
3. Bare undergang med ramper og evt. trapper.
Fordeler og ulemper knyttet til funksjon for de tre alternativene er oppsummert i tabellen til høyre. Alternativ 2
framstår som det funksjonsmessig beste alternativet. Trekkes kostnadene inn i vurderingen vil alternativ 1 komme
best ut. De store høydeforskjellene mellom østsiden og
vestsiden av stasjonsområdet er hovedgrunnen til at gangbroløsningen kommer betydelig bedre ut enn undergang.
Et annet viktig element er at underganger av mange oppleves som utrygge å ferdes i.

Funksjon

Alt.2

Alt.3

Bare gangbro Gangbro og
undergang

Bare undergang

Kryssing av
stasjonsområde
- Trappebruker

1

1

3

- Rampebruker

2

1

3

- Trappebruker

1

1

3

- Rampebruker

1

1

3

Sosial trygghet

1

1

3

Adkomst til
stasjonen

Asker kommune er opptatt av at jernbanekryssingen
ikke bare skal betjene stasjonsområdet, men også være en
svært viktig gang- og sykkelforbindelse mellom øst- og
vestsiden av stasjonsområdet. En analyse som er gjort på
gang-/sykkeltraﬁkk, underbygger dette og understreker at
dette må vektlegges ved valg av krysningsløsning. Resultatet av analysen er vist i ﬁguren under.

Figuren viser skjematisk hvordan traﬁkkstrømmen for gang-/sykkeltraﬁkk
fordeler seg på kryssende traﬁkk (rødt) og traﬁkk til/fra stasjonen (grønt).
Strektykkelsen angir traﬁkkmengden.

20-21_Kommune.indd 2

Alt.1

Miljøvennlig varme-sentral i
sentrum?
Asker kommune har i samarbeid med
de to store private utbyggerne, Tandberg eiendom og Byggholt, utført en
energiutredning for sentrum. Rapporten tar for seg:
• Varmepumpe med berg-grunnen
eller Gjellumvannet som varmekilde – fjernvarmesentral i sentrum
• Biovarme (Flis /pellets) fjernvarmesentral i sentrum
• Lavenergibygg,
pellets-kamin
i hver enkelt leilighet, elektrisk
oppvarming for øvrig – ingen
fjernvarme-sentral i sentrum.

19.05.2008 00:17:26
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Rapporten består for øvrig av følgende:
•
•
•
•

Forenklet analyse av energi- og effektbehovet .
Vurdering av plassering av energisentral og kostnadsestimat på fjernvarmenett.
Sammenligning av ulike løsninger for energiproduksjon og distribusjon.
Vurdering av aktuelle løsninger for eierskap og drift
av nærvarmeanlegg i Heggedal.

Rapporten er utarbeidet av KanEnergi AS. Asker kommune vil nå gjøre en vurdering av hvilken framgansmåte
som skal velges og hvilken rolle kommunen ønsker å spille for å få realisert miljømessig gode løsninger på oppvarming.

Prinsippskisse på en biovarmesentral

VIL DU VITE MER ?

Alle rapporter og utredninger som omtales
her kan fås ved henvendelse til:
• Brukerforum for Heggedal sentr.
v/ Stein Berge (98695680)
• Asker kommune
v/ Per Øystein Funderud (66768981)

Natur og miljøkartlegging

Det er gjennomført to kartlegginger av biologisk mangfold i og rundt Heggedal sentrum. Rapportene peker
på områdene langs vassdragene som mest konﬂiktfylte i forhold til utbygging og sentrums-utvikling. Bruken av disse områdene må gjennom reguleringen, avklares med Fylkesmannen.

Hvordan går det med reguleringsplanen for Heggedal sentrum?
Arbeidet med reguleringsplanen går sin gang. De to store
utbyggerne, Tandberg Eiendom og Byggholt har engasjert
arkitekter som nå ser spesielt på utformingen av sentrumstomta og Heggeodden.
Tandberg eiendom har engasjert Jarmund/Vigsnæs
arkitekter som er i ferd med å utforme en liten by på

En spesiell utfordring et knyttet til utformingen av Vollenveien. Den ønsker vi bygget om til en liten bygate, en
miljøgate, med fortau på begge sider, kantparkering og
allétrær. Det arbeides for tiden detaljert med å samordne
sentrumstomta, Vollenveien og Heggeodden.
For øvrig har Thon Eiendom igangsatt et eget regule-

Skisse av ”Nye Heggedal sentrum” – sett fra Kistefossdammen
sentrumstomta, med bygninger, gater og plasser. Bebyggelsen gis et moderne uttrykk i en tradisjonell hovedform.
Det legges opp til forretninger på bakkeplan, med aktive,
utadvendte fasader langs fortau og plasser. Resten av den
3-4 etasjes bebyggelsen vil bestå av kontorer og boliger.
Se for øvrig skissen fra arkitektene under.
Byggholt har engasjert GASA arkitekter som utformer
et boligprosjekt på Heggeodden. Her tilrettelegges det for
leiligheter i blokkbebyggelse med næringslokaler mot Vollenveien og offentlige friområder mot Gjellumvannet.

ringsarbeid for sin eiendom langs Underlandsveien, vis
avis Sivilforsvaret. Her tenker de seg en kombinasjon av
næring og boliger.
Framdriften på reguleringsarbeidet er blitt forskjøvet.
Dette henger sammen med de mange aktørene og de omfattende prosesser som nå er aktivert i Heggedal. Det satses store resurser i et omfattende planarbeid, ikke minst
fra privat side. Dette planarbeidet må gis nødvendig tid.
Reguleringsprosessen tilpasses denne situasjonen.

Av Per Øystein Funderud – prosjektleder for Asker kommune
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Stiftelsen Heggedal Hovedgård

Stiftelsen Heggedal Hovedgård
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INNTEKTER: Utleieinntekter, salg etc. er ca. Kr.
400.000.- Kr. 250.000.- er årets kommunale tilskudd og ca. det samme beløpet blir det søkt om for
å ta hånd om rehabiliteringen av stabburet.
Stiftelsen ser fram til en positiv behandling i Asker
Styret er imidlertid avventende til et slikt tilbud. En Kommune.
Tekst og foto: Odd Lars Vanberg
kan ikke forvente at frivillig innsats slik ivrige sjeler i for eksempel LIONS Heggedal og andre har
stått for de siste årene vil fortsette.
Lederen i Stiftelsen, Per Sandbrekke har i et møte
med Asker Kommune fått signaler om at S.H.H.
kan bli overlatt driften av gården , det vil si samtlige bygninger og en avtalt del av området rundt.

Tilfredsstillende vedlikehold betinger faste, årlige
kommunale bevilgninger. Om Heggedal Hovedgård vil bli tilgodesett med nok midler fra Asker
Kommune i framtiden vil også avhenge av prioriteringer og Kommunens ﬁnansielle evne.
Stiftelsen har for kommende år budsjettert med en
balanse på Kr. 900.000.- og detaljene i budsjettet er
oversendt Asker Kommune.
UTGIFTER: Beløpet skal foruten løpende driftsutgifter også dekke ”nødhjelp” til stabburet som lider
av strukturelle skader og fuktproblemer. En er engstelig for at stabburet en dag kollapser. Dessuten
Stabburet trenger sårt å bli reparert
trengs en ny stor vaskemaskin.

VIL DU SPILLE BRIDGE ?
Vi spiller på Eldresenteret i Kiwi-bygget i Heggedal hver torsdag fra kl. 11.00 til kl.14.30.
Det er riktignok sommer pause nå, men vi starter
igjen i september. Men da kan du møte fram, med
eller uten partner. Det vil alltid være en ledig plass.
Du behøver ikke være noen avansert spiller, her
er vi en passende blanding av erfarne og mindre
erfarne spillere.

Fra venstre: Vår eminente leder Rolf Ørbeck, Arne Liudalen (med ryggen mot), Odd Linnerud og Sverre Vik.

22-23 Heggedal Hovedgård venner og stiftelse.indd 2

Her hersker en hyggelig tone og ingen blir hengt ut
for uheldig spill !
Vi bryter av for en pause, og har du hoppet over
frokosten hjemme, sørger utvalget i kafeen for at
du ikke går sulten tilbake til bridgebordet. Bare
stikk innom Seniorsenteret og meld deg på !!
Tekst OL Vanberg, foto: Kjell E.Nilsen

Fra venstre: Johan Volland, Vidar Thommesen, Einar
Fossli og Bernt Thommesen

19.05.2008 00:48:54
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Heggedal Hovedgårds venner

ODEON JAZZ QUINTET
14.mai i år besøkte Odeon Hovedgården for 21.gang !
Og kvintetten skuffet ikke den fullsatte salen. Ensemblet har opparbeidet seg et trofast publikum her
og de fem eminente musikerne fremførte New Orleans kammerjazz og eksotiske rytmer fra Karibien,
Latin Amerika og Louisiana. Her var suggererende
latinamerikansk rytmikk og ﬁne stemninger og fraseringer.
Øistein Isachsen på klarinett, Gunnar Gotaas på
trombone, Birger Mistereggen på trommer, Børre
Frydenlund på banjo og mandola og ikke minst ragtimevirtousen Morten Gunnar Larsen på klaveret
skapte ﬁn stemning i ”Gamlesalen” på Gården.
Ekte, stillfaren jazz og en porsjon overraskende karibisk krydder var så langt fra ”tut og kjør” du kunne
komme. En Superkveld !!
Og de som ikke hadde anledning til å komme denne
gang, får en ny sjanse 4.november i år.

Fra venstre: Morten Gunnar, Øistein, Birger og Gunnar

Altså: Samme Quintet
Samme sted
Tirsdag 4.november 2008
Tekst OL Vanberg, foto: Kjell E.Nilsen

Heggedal Hovedgårds venner
hadde årsmøte på Hovedgården 27 Mars.
Vi sakser fra sekretærens referat fra møtet:

Fra venstre: Morten Gunnar, Øistein, Birger og Gunnar

Hans kone Liz forlater bake- og dugnadskomiteen
også etter 30 års pliktoppfyllende arbeid.
Begge takkes for et utrolig langvarig og oppofrende
arbeid for Hovedgården.

“Vi har ﬂere medlemmer enn det kommer fram fra
regnskapet da kontingenten gjerne er for en hel hus- På Venneforeningens årsmøte ble samtlige personer
stand. Firma Østlandsjord har sponset oss og en i styret og de ulike komiteene gjenvalgt.”
leietager hadde kronerulling blant gjestene sine og
gaven ble i sin helhet skjenket oss. VenneforeninOdd Lars Vanberg
gen støtter Heggedalsposten med Kr. 3.000.- i året.
Egenkapitalen på Kr. 33.000.- er tenkt å bli brukt til
innkjøp av materiale til loftetasjen. Mesteparten av
arbeidet her vil bli utført på dugnad.
Bestyrer har fått klarsignal til å reparere ødelagte
og slitte stoler som står på loftet.
Det skal kjøpes et gavebord med klaffer slik at det
ikke tar så stor plass når det ikke er i bruk.
Snekkerverkstedet ute i det røde uthuset er godt utstyrt og er et nyttig bidrag til reparasjon og vedlikehold av møbler og utstyr.
Svein E. Wilhelmsen trekker seg som styremedlem
etter 30 års innsats for Hovedgården.
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Hovedbygningen på Hovedgården sett fra Stabbur-siden
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Stein fra
Heggedal
var
etterspurt

Av Terje Martinsen

Ikke mange er klar over at Heggedal har vært stor
leverandør og eksportør av granittstein i nærmere hundre
år. Helt fram til 1980-tallet var for eksempel Schaulunds
steinhuggeri øverst i Kleiva (i Gamle Heggedals vei) et
begrep i bygda. På slutten av 1800-tallet og begynnelsen
av 1900-tallet var det ﬂere steinhuggerier i drift i
distriktet. Sporene etter uttak av stein ﬁnnes mange steder.
Steinbruddene lå i områdene
vest for Grodalselva og
Gjellumvannet, d.v.s. der
hvor vi ﬁnner den litt rødlige
granitten. Først ute var fabrikkeier Hans O. Røhr som
startet kjeksproduksjon på
Sætre i 1883. Da hadde han
allerede bygd en demning
av granittblokker nederst
i Verkenselva. Det var
der han hentet kraft til
fabrikken. Røhr hadde ellers
mange jern i ilden. Foruten
kjeksproduksjon på Sætre
drev han isproduksjon fra
Gjellumvannet
og
han
eksperimenterte med selvkonstruerte maskiner for å ta
ut steinblokker. Patentet på
disse ble imidlertid solgt, slik
at det ikke ble noe videre av
steinhoggervirksomheten på
Sætre. Derimot kunne man
på slutten av 1800-tallet og
begynnelsen på 1900-tallet
høre hammerslagene fra
feiselen og steinhoggernes
rytmiske sang ﬂere steder
i Heggedalsområdet, fra
Underland tilAskerbørskauen.
Blant annet ble det tatt ut mye
stein for jernbanen, til bruer
og fundamenteringer. Ved
Hallenskog hadde jernbanen
til og med eget sidespor bort
til et brudd ved Rødsåsen
mellom Tangen og Tronstad.
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Den sterke folkeveksten
i byene på slutten av
1800-tallet og begynnelsen av
1900-tallet førte til voldsom
boligbygging.
Fra Heggedal ble det blant annet
levert underlag for grunnmurer,
såkalte ”steinﬂåter” på 1,20
x 1,20 meter, samt kantstein
og gatestein til Kristiania. På
begynnelsen av 1900-tallet
og under første verdenskrig
ble det dessuten hogd stein
for eksport. Dette var stein
til såkalte syretårn. Granitten
i Heggedals-området viste
seg nemlig å være spesielt
syrebestandig og var derfor
etterspurt. Det ble eksportert
blant annet til Brasil og
Tyskland. Syretårnhellene
veide ca ett tonn. Men
blokker som veide helt
opp til åtte–ti tonn ble også
fraktet fra Nyborgåsen
og ned Kleiva (i Gamle
Heggedals vei) til stasjonen.
Dette var hestetransport og
ganske risikofylt. Spesielle
bremseanordninger ble derfor
laget både til vogner og sleder.
Ved et av sidesporene på
stasjonen sto ei svær kran som
ble brukt til å heise blokkene
opp på jernbanevognene.
Otto Schaulund (f. 1908)
som drev eget steinhoggeri

Ivar Schaulund viser spor etter borehull der en steinblokk
ble tatt ut på Underlandsåsen. Bestefaren og faren hans drev
steinhuggeri øverst i Kleiva i Gamle Heggedals vei.

øverst i Kleiva helt fram til
1980-tallet, har fortalt:
”Det kom mange ﬂinke
steinhuggere fra Grorud og
Iddefjordkanten, og også fra
den svenske Båhuslenkysten.
Jeg har hjemme noen deler av
tilhugne granittarbeider som
viser hva de kunne prestere.
Disse tilreisende måtte selv
skaffe seg husrom som
best de kunne på gårdene i
distriktet. Matstellet ble det
vel ofte så som så med, hvis
de da ikke ﬁkk ordnet med
mat hvor de ﬁkk ”losji”, som
det ble kalt.
Det kunne nok av og til gå livlig
for seg på lørdagskveldene
når frikvelden skulle feires,
men jeg tror de ﬂeste var
ganske godlynte selv om de
hadde fått en dram. Kunne de
narre en litt troskyldig kar til
å dumme seg litt ut, ble det
selvfølgelig stor jubel. En

gang de hadde samlet seg på
venteværelset på stasjonen,
ﬁkk de narret en litt
troskyldig ungkar til å spørre
stasjonsmesteren om å få
datteren hans. Ja, han banket
så vedholdende på billettluken
at stasjonsmesteren kom, og
frieriet gikk som følger: ”Hør
du stasjonsmæstare. Jag får
høre å bli mågen din, men jag
vil inte ha hon med det straka
benet, utan jag vil ha hon
tjoka!” Selvfølgelig ble alle
omgående kastet ut, men de
hadde jo hatt moro så lenge
det varte. Stasjonsmesteren
var jo nærmest konge i bygda
den gang.”
Til de større steinbrudden
hørte det med ei smie. Det var
nemlig viktig at redskapen
var kvass. En dyktig smed
skulle
kunne
vurdere
kvaliteten på herdinga ut fra
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Nils Jansen leverte granitt til Dikemark Sykehus som sto ferdig i 1905.

Foto: Frode Th. Omdahl

havna var Kristiania, og
unge Nils reiste derfor dit
for å få skipsleilighet. Men
før han kunne dra videre,
måtte han tjene penger til
reisekassa. Han ﬁkk arbeid
i Slemmestad hvor de holdt
på å bygge sementfabrikken
tidlig i 1890-åra. Nils traff
imidlertid ei jente som var
søster av stasjonsmesteren på
Heggedal stasjon. Heggedal
var den gang et levende
industristed. Her var det
muligheter for arbeid, og
plutselig var det ikke så viktig
å komme til Amerika likevel.
Janson ble til Jansen og etter
hvert ble navnet Schaulund
tatt i bruk, etter eiendommen
gnr. 78/4 som Nils Jansson

kjøpte av Underland like før
århundreskiftet. Han kalte
den ”Skovlund”. Derav det
senere familienavnet.
Nils startet handel med granitt.

fargen på jernet og stålet i
herdeprosessen. Derfor måtte
det være mørkt i smia slik at
fargenyansene syntes. Otto
Schaulund har fortalt at han
smidde en del selv, men ved
større arbeider kom smed
Bjarne Bjørk fra Hyggen.
Utvandringen til Amerika
endte i Heggedal
Nils Janson, eller Nils Schaulund som han skulle komme
til å kalle seg, hadde kommet
fra Värmland i Sverige. Han
var av husmannsslekt og
utdannet underofﬁser. Som
så mange andre på slutten av
1800-tallet ville han utvandre
til Amerika for å skaffe seg
et bedre liv. Den nærmeste

Han skaffet ordre, kjøpte
stein ”på rot” i steinbruddene
oppover Askerbørskauen og
organiserte produksjonen.
Noe stein ble tatt ut på tomta
i Gamle Heggedals vei også,
men fjellet der hadde ikke
den beste strukturen. Nils
Jansen leverte granitt blant
annet til Dikemark Sykehus
som sto ferdig i 1905.
Otto Schaulund var den som
skulle komme til å bringe
steinhuggertradisjonen
videre i Heggedal. Han var
den åttende i barneﬂokken.
Fra steinhuggeriet sitt øverst i
Kleiva ved Gamle Heggedals
vei leverte han ikke bare
produkter av lokal stein.
Han kjøpte også granitt fra
Halden og Støren og skifer
fra Otta og Alta som han
foredlet, bl.a. til steintrapper
og gravsteiner. Dørhella
foran inngangen til Heggedal
Hovedgård er for eksempel
laget av Otto Schaulund.
I perioder hadde han ﬂere
mann i arbeid.Steinhuggeriet
ble nedlagt på 1980-tallet.

En solid fagmann innen elektroinnstallasjon - som omfatter alt med el-nettet, og det som er
koplet til nettet. Kom til butikken: mandag - fredag 10-16/17 - lørdag 10-13.
Heggedalsbakken 3 - midt i Heggedal sentrum.
Eller ring oss på tlf: 66 79 68 18 - 901 24 432 - rask levering - tilbud gis - referanser kan skaffes.
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INNHOLD

Vi er heldige i Heggedal
Forleden traff jeg en bekjent på
Trekanten i Asker. Vi ble stående og prate om løst og fast – om
utviklingen i Asker generelt og
i Heggedal spesielt. Det var da
mitt bekjentskap utbrøt: ”Dere
er så heldige i Heggedal. Dere
har et eget miljø, en tilhørighet
og stolthet som vi ikke ﬁnner
lenger andre steder i Asker.”
Som gammel heggedøling,
må jeg si at jeg ble både litt
forundret og smigret. I alle fall
tidligere var det nemlig slik
at heggedølingen følte at han
var ”femte hjulet på vogna” i
Asker-sammenheng.
Et par dager senere var jeg innom Rortunet i Slemmestad. Ved
inngangen sto en ungdomsskolegjeng og pratet. De diskuterte
ungdomsmiljøet og var tydeligvis ikke helt fornøyde. Da sa
ei jente plutselig noe som igjen
ﬁkk meg til å stusse: ”Dere
skulle dra til Heggedal, for der
er det virkelig godt miljø.”

Og det er jo sant! Vi har noe
som andre kan misunne oss,
både unge og eldre. Ikke bare
kan vi glede oss over Gjellumvannet og Vardåsen. Men fordi
utviklingen ikke har gått fullt så
raskt her ute, er vi så heldige at
vi fremdeles kjenner mennesker i nabolaget. Vi har en felles
historie og felles opplevelser.
Vi har en nærhet og et samhold
som gjør at vi bryr oss om
hverandre på en litt annen måte
enn det som kanskje er vanlig
ellers i Asker. Vi trenger ikke å
gå rundt og være skuespillere
for hverandre.
Selvsagt spiller både skole og
foreningsliv en viktig rolle for
denne opplevelsen. Men gode
naboforhold er også viktig. Et
vennlig smil eller noen hyggelige ord er ofte nok til å gjøre
dagen god. En følelse av å høre
til et sted og en opplevelse av å
kjenne andre mennesker på det
stedet er gull verdt.
TM

Sætre beboerforening
Heggedal Vel informerer
Utbyggingen av Heggedal sentrum
Kulturdagene i Heggedal 7. - 8. juni
Bedriftspresentasjon: Kjekstad Golf
Heggedal Idrettslag informerer
Heggedal Menighet informerer
“Heggedal Uld “Heggedalsdager 13.-14.juni
Nye butikker i Heggedal
Asker Kommune informerer
Stiftelsen Heggedal Hovedgård informerer
Heggedal Hovedgårds Venner informerer
Historisk: Steinhoggerier i Heggedal
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Skjærgårdstur i Vardåsen
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Du er velkommen til å gi ditt
bidrag til bladet - for eksempel
kr. 100 til konto nr. 2220.16.01332
Vi takker for støtte
til Heggedalsposten fra:
John Dahl, Arne Jacobsen Brendnes,
Jon Birger Ulfsnes, Reidun Skaaheim,
Thyra Maroni, Arne Holsing, Johan og
Åse Naterstad

Utgivelsesplan for 2008:

(Stoff-frist / datoer for distribusjon)

Redaksjonen for HEGGEDALSPOSTEN (fra venstre):
Stein D Berge, Heggedal Vel (stein.berge@c2i.net)
Terje Martinsen, historiker (te-m4@online.no)
Ole-Hermann Bjor, Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Dag Henning Sæther (d-hen-sa@online.no)
Irene Johansen, Heggedal Vel/økonomi (ire-j2@online.no)
Odd Lars Vanberg, Heggedal Hovedgårds Venner (catvanberg@c2i.net)
Frode Th. Omdahl, redaksjonssekretær (f2@bluezone.no)

Heggedalsposten

er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad
som tilbyr seg å være medlemsblad/meldingsblad for
organisasjoner i Heggedal.
Bladet trykkes i Polen via PoliNor AS i Drammen, og
distribueres i Heggedal, Hallenskog, Askerbørskogen,
Gullhella, og deler av Blakstad og Vollen.
Opplag: 5000 eks.
Adresse:
Heggedalsposten
Postboks 96, 1380 Heggedal
Mail sendes til et av medlemmene i redaksjonen, eller
til: post@heggedalsposten.no
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Nr.4-2008 - 1. aug / 26. aug
Nr.5-2008 - 18. sept / 14. okt
Nr.6-2008 - 1. nov / 25. nov

Nærmiljøkonferanse

lørdag 27. sept. 10-14 på Gjellum

Alle organisasjoner og interesserte privatpersoner inviteres.
Innkalling og dagsorden kommer i neste nummer av
Heggedalsposten.
Kom gjerne med forslag til
aktuelle tema!
Dag Henning Sæther
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Sætre beboerforening

La deg engasjere av det de har fått til
på Sætre; et området ovenfor jernbanelinja - et stykke opp fra stasjonen.
Som nyinnﬂyttet får du besøk og
en velkomsthilsen, de har bygget et
leke-område til 100.000, de rydder og
“klipper” området to ganger pr år - og
de har sommerfest og vinterfest - hvor
”alle” har sine leker og sitt opplegg.

TA STAFETTPINNEN: Start
opp i ditt eget lokalområde!

3

Presentasjon av Sætre Beboerforening

Tekst: Stein D Berge - foto: Gry, Bjørn Brede, Hans Olav og Stein

Dette er et utdrag fra et brev som gis personlig til hver og en
som ﬂytter inn i dette området, som utgjør Sætre-området:

Hjertlig velkommen til Sætre terrasse

Her i gata har vi det trivelig, unge som eldre, nye beboere som gamle. Som en investering i et
godt bomiljø ønsker vi at alle nyinnflyttede skal finne seg vel tilrette, så raskt som mulig.
Så håper vi at Sætre terrasse svarer til forventningene og at alle nyinnflyttede engasjerer seg i
nærmiljøet, på den ene eller andre måten.
Enten det blir på årsmøtet, på sommerfesten, på lekeplassen, foran postkassestativene, på
butikken, på toget, på pub’en i ”sentrum”, på biblioteket, på en av skogsstiene i nærheten, på
Blåfjellhytta eller ved Gjellumvannet: Vi sees!

Heggedalsposten (Frode og Stein)

Bildene er fra
vinterfesten
2008. Det er
en imponerende gjeng glade
og energiske
unger.

Sommerfest og vinterfest

Sætre-området er delt inn i ﬁre roder (60 husstander), og festene går
på omgang mellom rodene. Det
er også viktig at alle blir invitert også HVPU-folket på Sætre.
Festene arrangeres på et eget kommunalt område, hvor lekeplassen er
en del. Privat strøm skaffes til lys
og musikk - og i tillegg leier de et
partytelt (4 x 8 m) - i tilfelle!

Sommerfesten:

Denne legges 1. eller 2. helg etter
skolestart. De starter lørdag kl
16 med leker for barna (de voksne
leker også!), med skattejakt, hesteridning, potetløp, sekkeløp, svampekasting, volleyball - og en mini
fotball-turnering/straffespark-konkurranse, ski-konkurranse (to lag á
fem personer på 3 m lange ski).
Så kommer natten for barna, slik
at de voksne kan ha sine ”leker”;
musikk, dans, prat, latter og alvor
til den lyse morgen.

Vinterfesten:

Denne legges til februar - også
med grilling, skiløp og skattejakt.
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møter tre fra styret i Sætre Beboerforening (Elisabeth, Gry og Bjørn
Brede), ute på den ﬂotte leke- og
ballplassen. De er tydelig stolte og
ivrige over hva de sammen har fått til
(alle tre har vært med i 4-6 år). Men
dette gjelder ikke bare lekeplassen
til 100.000, men også hele opplegget
med sommerfester, ”arbeidsfestene”
- og ikke minst å bli kjent, og det å
høre til i lokalmiljø.

Området som dekkes av beboer-

foreningen, starter på toppen av
Heggedalsveien (omtrent ved bussholdeplassen), og omfatter hele
Sætre-området mellom jernbanen og
Heggedalsveien. I tillegg kommer
området som er på oversiden av Heggedalsveien.

Området består av ca 60 husstan-

der, hvorav 40 er aktive i foreningen
(dette er jo imponerende!). Og det er
barnefamiliene som er mest aktive
(både Elisabeth, Gry og Bjørn Brede
har alle mindreårige barn). De ser
det som svært verdifullt at deres boområde har fått en slik kvalitet, som
dette miljøet nå er.

O

g det er påfalende hvilken vekt de
legger på det å bli kjent med naboene
og folk i lokalområdet. Legg merke
til det som sies i innledningen om det
å møtes; Enten det blir på årsmøtet,
på sommerfesten, på lekeplassen,
foran postkassestativene, på butikken, på toget, på pub’en i ”sentrum”,
på biblioteket, på en av skogsstiene
i nærheten, på Blåfjellhytta eller ved
Gjellumvannet: Vi sees!

Dette bilde kan stå som et symbol på hva
Sætre har fått til; noe høyreist og potent!
Bildet er fra innvielsen 11.11.2007.

Lekeplassen

Denne er en del av det kommunale
fellesarealet, som ligger svært
sentralt i Sætre-området - og det er
meget populært og brukes mye.
Planleggingen av lekeplassen
startet i 2003, og det sto ferdig i
2006. Det er brukt ﬂere hundre
dugnadstimer - og det merkes en
stolthet blant de styremedlemmene
som vi intervjuer i forbindelse med
denne presentasjonen.
Det har kostet ca 100 000 (omtrent
en halvpart til grunnarbeidet og en
halvpart til til lekestativer).
Dette er ﬁnansiert med 40 000
fra fylket (tippemidler), 10 000
fra Asker Kommune (hvor de tok
tilbake kr 3.000 i administrasjonsgebyr!!!), og resten ble samlet inn
lokalt, spesielt med kronerulling
- og tilslutt lånte de 12 000 (egenkapaital).
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Presentasjon av Sætre Beboerforening

Fartshumper

På Sætre opplevde de det mange

bo-områder opplever; uansvarlig høy fart på lokale veier områder som også brukes som
lekeplass for barn!
Det startet med at de ﬁkk låne 3
“byggesett” av kommunen, som
måtte fjernes om vinteren!
Nå har de fått sin første permanente hump - og de ønsker seg
en til, som erstatning for det ene
“byggesettet” som de fortsatt
låner fra Asker Kommune.

E

t annet punkt de vektlegger er å
invitere alle i lokalområdet. Som
kjent har kommunen lokalisert et tun
med HVPU-folk på Sætre (se artikkel
i HP nr 4-2007; ”HER BOR VI”). De
er alltid et fast innslag på festene - og
de sitter ikke for seg selv. Og deres
iver - mange uker før hvert arrangement - viser hvilken pris de setter på
dette fellesskapet.

O

g det erkjennes at en slik kvalitet
de har fått frem i denne beboerforeningen, er avhengig av noen ildsjeler.
Men det gjelder alt frivillig arbeid.
Det er jo slik at noen må gå foran å
dra, så kommer andre etter.

Heggedals posten
Historikk

Sætre-området er kjent for Sætre
kjeksfabrikk (som fortsatt eksisterer som produktnavn), og det
ga noe av grunnlaget for dagens
bebyggelse. Sætreboligen var en
del av fabrikken, som ﬂyttet til
Oslo etter brannen i 1907.
Dagens Sætre Beboerforening
ble stiftet 30.11.1988, så i år vil
foreningen fylle 20 år.

I prosessen med å bygge lekeplassen

Dette bildet er også fra innvielsen av lekeplassen i 2007. Her gjøres det klart til
”Stokke-gang” - og åpningen av lekeplassen.
Stokkene må være ﬂate og stødige - ellers!

Her markeres åpningen av lekeplassen
(innvielsen), ved at Emil Hvesser klipper
”snoren” ved å gå ”Stokke-gang”.
Disse bildene er fra sommerfesten i 2007.
Stokke-gangen går bra så langt!

Dugnader - arbeidsfester
Her skremmes ingen, ved å
kalle noe så ﬁnt som det å arbeide
sammen for DUGNAD. Her kalles
det pølsefest - og det markerer alltid oppstarten. Fordi - det å gjøre
noe sammen - er og skal være en
fest, og spesielt er ungene ivrige.
Sætre har to ”arbeidsfester” pr år.
Vår
Denne er to - tre uker før 17. mai,
hvor det ryddes søppel, og det ryddes for kratt - spesielt stien rett ned
fra Heggedalsveien til jernbaneovergangen.
Høst
Denne gjøres i sept - okt, og den
ene jobben er å rydde akebakken,
og den andre er å gjøre klar lekeområdet for vinteren.
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opplevde de noe merkelig (se egen
ramme). Asker Kommune bevilget
kr 10.000, men for å få denne bevilgningen måtte det betales et administrasjonsgebyr på nesten kr 3.000.
Dette kan være forståelig i byggesaker og i andre profesjonelle sammenhenger - MEN IKKE I SAMMENHENG MED FRIVILLIG ARBEID.
Da hadde det vært langt bedre å si
at det ble bevilget kr 7.000. Her er
det nødvendig med en avklaring.
Dette er for dumt - og det inspirerer
ikke til frivillighet i kommunen. De
opplevde også at arbeidet med å søke
og avklare disse spørsmålene krevde
utrolig mye tid.

V

i som jobber sentralt i Heggedal
med frivillighetssaker, stiller oss
spørsmålet; hva skal til for at
andre lokalområder i Heggedal kan
få til noe tilsvaende? Nå er det antagelig slik, at det ﬁnnes ﬂere lokalområder som kanskje har noe tilsvarende - eller som har deler av det Sætre
har fått til. Vi i redaksjonen i HP tar
gjerne i mot stoff og tips om dette.
Ring oss eller mail en av oss.

Fra venstre; Bjørn Brede Hansen (leder i ﬁre
år), Elisabeth Hvesser (dagens leder), Gry
Elisabeth Garlie og Øystein Hvesser (ikke i
styret). Redaksjonssekretær; Frode - helt til
høyre - tar også et bilde. Andre i styret som
ikke er med på bildet, er Hans Olav Kreken
og Per-Ola Baalerud.

Bildet viser friområdet med lekeplassen bak.

Organisering - styret
Det velges et styre på fem medlemmer
for et til to år ad gangen, som passer
på at “maskineriet” fungerer som det
skal - med minst mulig byråkrati!
Det er også vedtatt noen ”vennlige
oppfordringer”, som går på helgedagsfred (støy), bilkjøring, bråtebrann, nyttårsraketter mm.
Har du spørsmål om hvordan
en slik beboerforening fungerer
utover det som presenteres på disse
to sidene, kan du kontakte noen i
styret. Først på listen er lederen:
* Elisabeth Hvesser - 66 79 03 37
* Gry Elisabeth Garlie - 66 79 75 80
* Bjørn Brede Hansen - 66 79 59 44
* Hans Olav Kreken - 66 79 49 50

Dette bildet er også fra åpningen av lekeplassen i 2007.

* Per Ola Baalerud - 66 78 50 10
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Heggedal Vel informerer

Bli medlem

Medlemmer

Send kr 200,- i dag
til konto; 0533.02.25086
Husk å skrive navn og
adresse

Send din mailadresse
til: stein.berge@c2i.net

og du må gjerne ergasjere deg

Tekst: Stein D Berge

Kun relevant info om
Heggedal - ingen reklame.

Heggedals-TSP - må utsettes - søknaden ble ikke godkjent
TSP = Traﬁkk-Sikkerhets-Prosjektet i Heggedal

I siste nummer av Heggedalsposten (HP

nr 2-2008) fortalte vi inngående om Heggedals-TSP (Traﬁkk-Sikkerhets-Prosjekt), og
at Stein hadde stor tro på dette prosjektet.
Men Gjensidigefondet - eller Gjensidigestiftelsen som det nå heter - ga ikke grønt
lys. Svaret var kort og godt at prosjektet
nådde ikke opp i vurderingen til det lokale,
brukersammensatte utvalget som vurderte
søknadene fra denne delen av Norge.

Årsakene til denne avgjørelsen kan være

at budsjettet var for ruvende (ca 1,25 mill
kr), og at de ikke har den nødvendige tillit

til Heggedal Vel, som ansvarlig for et så
omfattende prosjekt.

Men dette prosjektet er så bra at det skal
ikke droppes. Vi (som de ﬂeste andre lokalsamfunn), trenger sårt omfattende tiltak,
som sikrer av vi kommer ut av vår sløvhet
når det gjelder fartsgrenser. Og prosjektet
skulle ikke bare fokusere på fartsgrenser,
men også alle tradisjonelle hjelpemidler
som sikrer traﬁkkmiljøet i Heggedal.
Så til alle de som kjenner at dette skal vi

ikke gi oss på; vi kommer tilbake til saken!

Årsmøte i Heggedal Vel

Årsmøtet ble holdt onsdag 9. april på Gjellum. Før det formelle årsmøtet
hadde vi innlegg og diskusjon om:

* Det nye Nærmiljøsenteret (tidligere menighetssenteret). Det ga en nyttig
gjennomgang av status for dette prosjektet. Dag Henning Sæther fremførte
dette.

* Traﬁkksikkerhetsprosjektet. Stein D Berge repeterte prosjektet - og stilte
nok en gang spørsmålet om; Hvorfor holder vi ikke fartsgrensene? P.g.a. sløvhet! En tilstede hadde siden forrige møtet i fjor høst startet med å holde fartsgrensene - og han er overrasket over hvor få det er som holder fartsgensene!

Endringer i styret i Heggedal Vel

* Anders Rolland forlater styret etter 2 år - takk for innsatsen. Han har fått ny
stilling som markedsdirektør, og han venter sitt barn nr 2. Anders var og er en
engasjert person, og han fortsetter som medlem av Brukerforumet, og han vil
jobbe videre med Heggedal TSP - i en eller annen form.
* Åsmund Sutterud kommer inn i styret - gratulerer. Han er også en engasjert
person. Han sitter også i Brukerforumet - og han er opptatt av det meste av det
som skjer i Heggedal.

På det formelle årsmøtet var det litt over 10 personer tilstede, da vi gikk gjen-

nom de faste årsmøte-postene. Men under saker Heggedal Vel hadde jobbet
med, ble det engasjerte samtaler om utbyggingen av Heggedal sentrum og
Brukerforumet.

Av årsmøtesaker kom også spørsmålet om valgkomite opp. Dette med valg-

komiteer har ikke fungert godt i Heggedal Vel de siste årene. Men blant de
tilstede meldte det seg 3 personer som valgkomite for neste år;
Dag Henning Sæther, Ole-Hermann Bjor og Per Ek.

2-5 Leder + Saetre + Vel .indd 5

Stein D Berge

stein.berge@c2i.net
Tlf: 66 79 70 75
M: 986 95 680
Stein hadde
klippefast tro på
å få et ja, og han
legger ikke skjul på
skuffelsen.

VÆR SÅ GOD
OG SITT!
Tradisjonen tro har
Henry og Per-Ola i
Heggedal Vel-styret
satt ut
våre ﬁre benker rundt
om i Heggedal - i god
tid før 17-mai.

HEGGEDAL
VEL
ønsker alle
sine medlemmer en
riktig god
sommer!
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I Idrettsforeningen Djerv’s protokoll for friidrettsgruppa er det 12.juni 1934 nedtegnet følgende:
”Har i dag ansøkt kredsen om avholdelse av National
Terreng Stafett – ”Djerv”-stafetten senere i sesongen.
Løipen blir ca 10 000 meter”

Søknaden ble godkjent av friidrettskretsen, men også
av svømme- og sykkelforbundene. For Djerv-stafetten hadde 8 etapper – hvorav en med svømming og en
med sykling. I dag ville stafetten vært en ”triathlon”.
Stafetten ble arrangert i 1934, 1935, 1936 og 1938.

”Djerv-stafetten” – lokal triathlon på 1930-tallet
1934

Klubben var litt skuffet da det
bare kom 7 påmeldinger i tillegg
til Djervs eget lag. Til gjengjeld
var nivået høyt. På startstreken sto
bl.a. BUL, Ready, Asker, Arild,
og Studentenes idrettsforening.
Budstikka refererte:……….

1935

Dette året stilte Djerv med 2 lag.
Hjemmelaget ledet ved første
veksling, men tapte mye på de
neste etappene. Erling Åsly og
Levy Kjelldahl avsluttet sterkt,
og Kjelldahl spurtet inn bare 11
sekunder etter Tanum.

Resultater 1935:
1.Tanum 1.lag (rek.)
2.Djerv 1.lag
3.Grane (Sandvika)
4 .BUL (Oslo)
5 .Asker
6. Djerv 2.lag
7. Tanum 2.lag

33.35
33.46
34.19
34.30
35.16

1936

Dette året var det påmeldt 9 lag,
men ”…vi var svært uheldig med
været, det regnet kraftig i starten,
og av den grun kom ikke alle andmeldte lag, men de lag som kom
var av klasse”. Stabekk vant, med
Djerv, Grane, Asker, Tanum og
Vestre Aker på de neste plassene.
I protokollen sies det om stafetten
at ”denne blir mer og mer populær for hvert år”.

1938...
Faksimile fra Budstikka august 1934

Djerv’s lag som vant den første “Djervstafetten” i 1934.
Bak fra venstre: A.Røkaas, P.Wiencke, R.Nyborg, T.Andreassen og T.Skaar.
Foran fra venstre: L.Kjelldahl, E.Åsly og R.Åsly
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Men optimisme var ikke nok.
I 1937 ble stafetten avlyst, og i
1938 ble det et litt ”halvhjertet”
arrangement med bare 3 lag. I
1947 ble det gjort et siste forsøk
på å ta opp igjen tradisjonen under
navnet ”Heggedalstafetten”, men
den ble avlyst ”... på grunn av
baneforholdene”.
Idrettslagets innsats for å gjennomføre stafettene var imponerende. 57 medlemmer av
idrettslaget møtte på Gjellum
da den første Djerv-stafetten
skulle organiseres. Litt seinere
møtte 60 medlemmer til funksjonærmøte, der oppgaver ble
nøye fordelt. Og klubben ﬁkk
anerkjennelse for godt gjennomførte arrangementer.

19.05.2008 00:56:45
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Budstikka 31/8-1938

I 30-åra var idretten
splittet i ”borgerlige”
idrettslag og ”arbeideridrettslag”. Djerv tilhørte
den ”borgerlige” delen,
og Heggedal hadde også
en periode et Heggedal arbeideridrettslag.
”A.I.F”-løpere hadde ikke
adgang til Djerv’s arrangementer. På den andre
siden ble Djerv nektet å
bruke området rundt fagforeningslokalet Friheim
til Djerv-stafetten. Idrettsbevegelsen i Norge ble
samlet i 1946.

Løypetraseen

Det er ikke klart nøyaktig hvilken løype stafetten
fulgte. Rustadveien er lagt
om, og bare deler av Dalveien, som gikk fra Rustadveien ned til Bjerkås, eksisterer. 7.etappe gikk fra Dal
via “Appelsinhaugen” til
Gjellum. Det ble gjort små
endringer i løypa i 1938, slik
at resultatene dette året ikke
kunne noteres som rekorder.
1.etappe Gjellum – Friheim ca 1200 m løp, landevei
2.etappe Friheim – Kistefoss 350 m svømming
3.etappe Kistefoss – Åbysletta (Rødsletta) ca 1700 m løp, skogsstier
4.etappe Åbysletta – Grodalen mølle ca. 1400 m løp, landevei
5.etappe Grodalen mølle – Krysset Røykenvn./Rustadvn. 1100 m sykling, landevei
6.etappe Krysset Røykenvn./Rustadvn. – Krysset Rustadvn./Dalvn. 400 m løp, landevei
7.etappe Krysset Rustadvn./Dalvn. – Gjellumbanen 2200 m løp, landevei og stier
8.etappe 400 m løp på Gjellumbanen
Samlet lengde er ca. 11500 m

26-27 Djerv-stafetten.indd 3
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Hva med en skjærgårdstur til Vardåsen?
Johan Naterstad

Det ligger en lang og spennende geologisk historie bak dannelsen av
Askers berg og bakker. At det i Heggedalsområdet ﬁnnes håndfast, og
mange steder detaljert illustrasjonsmateriale til en halv milliards tid av
denne historien, det er kanskje ikke så kjent?
På vandringer i Heggedalsnaturen har
mange med meg stoppet i undring over
det vi ser, både ved store trekk i landskapet, og ved små detaljer rett foran
føttene. Utsikten fra Nyhuskollen som
var vist i forrige nummer av Heggedalsposten, med Vardåsen sentralt, var
storslått. Men alt det den utsikten forteller – det sto det ingen ting om?

’Kjerkeveien’ langs standa
Selv bor jeg på Gjellum, på haugen der
Heggedal barneskole ligger, med fri
sikt mot nordvest, over Gjellumvannet
og mot Vardåsen. Jeg vet at mange på
denne siden av vannet ser akkurat det
samme som jeg: I bildet av Vardåsen
ser jeg to tydelige trinn. Toppen av det
første, skogkledde, trinn fra Gjellumvannet mot Vardåstoppen, er tydelig
markert ved gran- og furutopper i nær
horisontal høyde. Etter turene mine der
oppe vet jeg så at granskogen videre
nordvestover vokser i små, jordfylte
dumper og dalsøkk mellom en mengde
pent rundete knauser av beinhard og
naken granitt – til skogen igjen prøver
å klatre mot toppen.
Etter kartet ligger topphøydene på
de ﬂeste av disse små granittknausene
mellom 180 og 190 meter over havet, de
ﬂeste like under 190 meter. Etter kartet
kan bredden av dette ”knudrete” steintrinnet, inn mot der hvor neste ”opptrinn” begynner, på det meste være
nærmere 200 meter.

Vardåsen sett fra Gjellum med to tydelige høydetrinn. (Foto J. Naterstad)
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Ved brattkanten som danner foten
av topp-trinnet forteller O-kartet at den
gamle ’Kjerkeveien’ går nokså rett, og
tilnærmet i jevn høyde. Jeg tror at deler
av stien følger et eldgammelt strandnivå, hvor det for 9600-9700 år siden på
sørøstsiden av traseen lå et grunt stykke hav, fullt av små holmer og skjær! Så
vet jeg at det samme landskapstrekket
kan ﬁnnes mange andre steder i Heggedal og Asker, i samme høyde, men
også formet i andre bergarter enn granitt! Et velkjent eksempel er den gamle
stranda en kan se under stupene over
Skaugum.
Hva kan dette landskapstrekket fortelle om Heggedals eldste forhistorie,
og hvordan er det blitt til? Jo, det henger sammen med en lang rekke samvirkende naturfenomener de siste 2,5 millioner år. I denne såkalte kvartærtiden
ﬁnner vi også jordens siste istider plassert, og det er i disse istidsperiodene det
skjer.

Landet stiger
Heggedal ble kvitt den siste tyngende
innlandsisen en gang mellom 9 700
og 9 800 år siden. Opp til 3000 meter
tykk breis var en tung bør! Siden da har
både landoverﬂaten og havﬂaten hevet
seg, -litt i ”rykk og napp” etter som klimaet har gitt anledning. Alt smeltevannet fordelte seg over verdenshavene, så
havﬂatens nivå steg raskt til et stabilt
nivå. I denne sammenheng er havet et
enormt varmemagasin, og havstrømmene fordeler den varmen. Like etter
at isen smeltet bort dunket salte bølger
mot Vardåsens granitt 215 – 220 meter
høyere enn dagens havﬂate! Lettet over
at klimaet endelig ﬁkk has på den tyngende isen, steg landet også. Men jordskorpen, terrenget, er en langt tregere
materie enn vann å bevege, både opp og

Johan Naterstad med Vardåsen i bakgrunnen. (Foto O-H Bjor)
ned! Det virker kanskje rart, men dypt
nede er jordskorpen også litt føyelig og
bøyelig, for nedi der ligger jo et oppmykende varmemagasin! Etter som tusenårene gikk ble stadig mer land tørrlagt,
for nettoen av stigningshøydene til hav
og land, den kom landet til gode.
Endringen av stigningshøydene (datids ”meter over havet”) mellom hav
og land gjennom de siste 10 000 år er
grovt satt inn på grafen ved siden av. I
starten gikk det fort: På de første 50 år
må strandnivået ha sunket rundt 5 – 10
meter! Steinaldermennesker som kanskje har funnet seg boplass i området
har kunnet undre seg over en strand
som endret seg markert år for år. Bruk
grafen, så ﬁnner du ut når din egen tomt
ble tørrlagt! Fra høyre mot venstre viser
grafen at landhevingen har gått saktere
og saktere. Grafen er bare bygget på
kunnskap om avsmeltingen etter siste
nedising! Selv i dag hever landet i indre
Oslofjord seg ca 4 mm i året!
Forskere som mer detaljert har studert istidshistorien regner imidlertid
med at klimaveksling de siste 2,5 millioner år kan ha medført en hel rekke
perioder med nedising og avsmelting
i vårt område. Tilsvarende grafer for
kvartærtidens tidligere nedisinger er
det av naturlige årsaker vanskelig å
tegne! Men det er nærliggende å tenke
at gravearbeidet til is og vann har måttet avsluttes og kunnet gjenopptas på
samme vis og tilnærmet på samme sted
gang etter gang?
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Istidshavets høyeste nivå! Rødsåstoppen er tørr.
“Skjærgården” i Vardåsen dukker opp på nytt.

Havets høyde i forhold til i dag

Nylundkollen tørrlagt.
Mange små holmer dukker opp i Heggedalsmarka, rundt
Forsøksgården, Yggeset og Gui. Skjærgård det også?

150m

Heggedal barneskole kommer på fast grunn.
Heggedøler kunne enda ro til Asker Bo- og rehab.senter.
100m

Gjellumvannet og Bondivannet snøres av
fra havet, saltvannet skiftes ut med ferskt
og Grodalselva renner!
Første jordbruk i Heggedal
og Asker.

50m

0m
-8000

-7000

-6000

-5000

Eldre steinalder

-4000

-3000

-2000

Yngre steinalder

Skjærgård
Hvis vi nå skal belaste istidenes klima
med ansvaret for dannelsen av den
gamle skjærgården, så ligger det noen
problemer på lur! Først: Der hylla i
Vardåsen ligger nå må det ha vært granitt over, og den granitten har måttet
plukkes i stykker og løs stein måtte
fraktes bort! Vann som en tid får drive
på med frysing og tining i bergsprekker
er godt egnet til steinbryting!
I en sone der fronten av storisen blir
liggende en tid med nesen mot storhavet, og med bart fjell i dagen under, der
har en slik fryse–tine prosess i fjell med
litt sprekker, kunnet gå langt bedre enn
i fjell inne under permanent isdekke eller under bølgenivået ute i havet. Langs
strender der isfronten kommer bærende
fram med store fastfrosne blokker lengre innenfra, og der frostsprengingen
er mest intens, der ligger samtidig de
beste mulighetene for borttransport av
utsprengt fjell: Isfjell ﬂyter av sted med
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1000
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Asker og Bærum historielag arbeider med å
lage en sikker klopp over Verkenselva – gamle Vinnula – ved jernbanebroen med sti ned
fra Skjellestad.

noe, stormbølger og strøm tar med noe,
og nesten helkontinuerlig bølgeaktivitet i strandsonen sliper og slår videre i
stykker alt det løse. Vel, da har vi kontroll på knusing og transport.
Men så dukker selvfølgelig et nytt
problem opp: Vi må ha mer tid for å få
til dette! Det stedet i naturen vi snakker
om her var altså i lange perioder grensesone mellom bart land og hav ved
fronten av en innlandsis. I verdenssammenheng kalles et slikt klimabelte for
polarklima, og situasjonen her lignet
nok ikke så lite på nåtids forhold rundt
deler av Svalbard og Grønland. Er det
riktig som forskerne sier at avsmelting
og tilfrysing av den gamle innlandsisen
har ført isfronten fram og tilbake forbi
”oss” her i Heggedalsområdet mange
ganger, ja, da kan vi få løst tidsproblemet også. Fryse-tine prosessen, transporten, og tidsproblemet kan løses.
Det vi bør huske er at et aktivt trippelmøte mellom så ulike materialer
som hav, fjell og is i samme nivå gang

Vardåsen
Brennåsen
Blåfjell
Rødsåsen

Slik kan stranda rundt Vardåsen ha
sett ut for rundt 10000 år siden. Heggedal sentrum lå da på havets bunn.
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etter gang, det bygger i virkeligheten
på en uhyre komplisert balanse mellom
klimabestemt temperaturveksling i et
alltid virkende tyngdefelt. Her kan kanskje Vinnulstadåsen være en huskelapp
for oss: Gravitasjonskraften kan vi ikke
påvirke, klodens skjeve og sjanglende
gang rundt solen heller ikke – men
hva med detaljene i klimaet? Aviser og
fjernsyn gir oss mange tanker om det
for tiden.

På Vinnulstadåsen
Det anbefales en tur opp til den kjempestore, løsrevne granittblokken i sørhellingen av Vinnulstadåsen. Den ligger
temmelig nær der hvor øverste havnivå
sto en kort stund for nær 9 800 år siden.
Her kan du dyppe føttene i istidshavet,
se ut over den fossile skjærgården nedenfor, og la tankene ﬂy. Tenk for eksempel på dette når du ser mot øst, over
Gjellumvannet og ned på den andre,
langt videre skjærgårdsﬂata i Heggedal,
som strekker seg fra Heggedalsmarka,
via Guivarvet og nordover mot Østenstad: Kan det være slik at de to tydelige
nivåene opp gjennom kvartærtiden ble
utformet som et og samme nivå, og at senere, eller delvis samtidige, bevegelser
i kjempeforkastningen langs Grodalselva – Gjellumvannet – Bondivannet
og videre nordover, har senket østsiden
de nødvendige 30 – 40 meter ned? Jeg
tenker det her jeg sitter på Gjellumsida
og ser opp mot Vinnulstadåsen. Og jeg
tror selvfølgelig at jeg tenker rett! Hva
tenker du når du sitter der oppe?

19.05.2008 00:59:10
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Smånytt

Tekst og bilder: Frode Th. Omdahl

Hokus, Pokus
SKOLEKORPS
Fredag morgen den 11. april holdt Heggedal og Blakstad
skolekorps rekrutteringskonserter på begge skolene.
De presenterte et spennende opplegg som heter
Hokus Pokus, noe korpsledelsen forventer vil bli tatt imot
av barna med stor entusiasme. Nedslagsfeltet for rekrutteringen er de yngste elevene, fra første til fjerde klasse.
Dirigenten for hovedkorpset heter Erik Bergene.
Sammen med korpset stilte også multikunstneren Håkon
Espenes, som sang og gjøglet og ﬁkk ungene med seg.
Korpset hadde to ﬂotte konserter hvor tilbakemeldingen
fra barna fra første til fjerde klasse er veldig god.
- Det er imidlertid færre som melder seg til slutt,
og vår erfaring er at mor og far er redd for å ha barn i korpset for det ”er så mye dugnadsjobbing”, sier leder for korpset Sue Remme til Heggedalsposten, og fortsetter: - Den
oppfatningen er pr. i dag deﬁnitiv feil. Dette er forbeyggende ungdomsarbeide på høyt nivå. Så la barna prøve korps
som fritidsaktivitet - det egner seg kanskje ikke for alle,
men alle kan prøve seg og så ﬁnne ut hvordan interessen
er videre. Hos oss er det helgeturer og mindre seminarer konserter i nærmiljøet og mye musikkglede og latter! Problemet vårt er faktisk foreldrenes fordommer - ikke barnas
manglende interesse - og det er synd, avslutter Remme.

Strålende
i Vollen
Foreldreinitiativet VollenVil
hadde stor suksess med sin
ungdomskonsert kvelden
før 1. mai. Mer og mindre kjente artister gjorde
sitt for å lage liv på det
rusfrie arrangementet, og
det hele ble avsluttet med
fyrverkeri - før nærmere
400 ungdommer fra hele
kommunen ble busset hjem
- like edru som da de kom.

Nyborgåsen
Vel
ønsker anbud på
brøyting/strøing
for sesongen
2008/2009.
Kontakt
Joel Glover på
986 52 457 eller
Ragnar Roll på
917 05 429

Tauverksarbeid
Garantert bra sluttresultat

FARGERIKE ASKER

RØYKENVEIEN 136 A, 1386 ASKER
Tlf. 66 78 10 01 Fax: 66 78 11 03
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Faste fortøyningstauer lages etter mål.
Profesjonelt spleisearbeide utføres.
Spleising av tau/wire i rigg. Hva med
ekte taufendere til tresnekka?
Matter - fendere - fenderlister
Maritim pynt - knutetavler

Kontakt Frode Th. Omdahl på:
spleis@bluezone.no

67 79 12 45 - 970 93 217

19.05.2008 00:25:47

31

Heggedals posten

Lokalt

MC/BIL-treff
iH

eggedal, Asker

Vi gjentar suksessen fra i høst og
inviterer til Bil/MC-treff på

HOVEDGÅRDEN UNGDOMSSKOLE følgende MANDAGER:
ä PDL
- 2. juni
ä PDL
ä MXQL
- 16. juni
äMXQL

Vi treffes på SDUNHULQJV
SODVVHQ fra NO
Ulovlig kjøring, burning osv er ikke
tillatt og rusmidler aksepteres
ikke!
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$QVYDUOLJHYRNVQH vil være
WLOVWHGH på treffene.
.RQWDNWSHUVRQ Liv Lunder,
tlf: 905 70 680, liv@panvulk.no

+RYHGJ§UGHQ8QJGRPV
VNROH+86XWYLNOHUXQJGRP
IRUIUHPWLGHQ Treffene er en del
av KVELDSSONEN, som er en foreldredrevet underavdeling av
Hovedgården Kulturforum.
Se nærmere info på :

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

For private:
• Bredbånd uten graving
• Trådløst nettverk
• Kort leveringstid
For firma
• Mobilt bredbånd!
• Dekker Norge,Sverige
og Danmark.

Nå kan alle i Asker, Heggedal, Vollen
og Slemmestad få bredbånd fra :

TEKNOSERV
INGEN GRAVING ! Trådløst bredbånd som dekker hele Asker.
En antenne på veggen og Du har bredbånd lagt inn!
Med Ice mobile bredbåndsabonnement kan du koble deg til internett
der du trenger det, f.eks.i hjemmet, på kontoret, hytta eller i båten.
Eller hvorfor ikke på fjellet? WLAN-ruteren er det perfekte portable
modemet for deg som ønsker å kunne la flere brukere koble seg opp mot
internett. Enklere kan det ikke bli!Ice Mobil bredbåndsruter D-35 er rask,
Koble din D-35 mobile bredbåndsruter til strøm og du er på nett med
en bærbar eller stasjonær PC. Med trådløst nettverkskort kan du enkelt
koble deg til internett – uansett operativsystem på din PC.

Ingen graving, kort leveringstid, trådløst, kun kople til strøm og Du er på
internett! RING 90930379 og Du er på nett innen en uke!
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Hvem kommer til å oppleve det nye Heggedal sentrum?
Heggedal sentrum; fortiden, nåtiden - og en mulig fremtid
(ca.1950)

Hvis interessen for å bo i Heggedal sentrum blir stor nok i de nærmeste

årene, (kanskje til tross for et fallende marked) , så vil de første byggetrinnene stå klar om 3-4 år (antagelig i år 2012). Så i forhold til de 50 årene mange
har ventet, trenger det ikke å ta så lang tid!!!

Det er mye forvirring i Heggedal – både om hva som faktisk har skjedd og
hva som forventes å skje med utbyggingen av Heggedal sentrum (spesielt
Kværnatomta eller Tandberg-tomta og Odden).

Tidligere planer og Heggedalsutvalget/Asker kommune

Planer for Heggedal sentrum har det vært mange av opp gjennom historien –
både før og etter krigen. Den første, godkjente kommunale planen ble lansert
på 1950-tallet (se tegning til venstre). De neste planene kom på midten av
1980-tallet – i det samme tidsrommet som Heggedalssenteret ble bygget (ca
1985). Den siste godkjente reguleringsplanen, som gjelder i dag for Heggedal sentrum, ble godkjent av kommunestyret i 1996.
Reguleringsplan fra ca 1950. Da skulle hovedgata
gjennom Heggedal sentrum gå tvers gjennom Kværnahaugen (Se HP nr 1-2007). Nå blir hovedgata den
nye miljøgata som vil skille Tandberg og Byggholt.

Politikere knyttet til Heggedal, har jobbet for at Heggedal skulle få sitt eget
sentrum. I starten av år 2000 (kommunestyreperioden 2000-2003), ble det
politikerstyrte ”Heggedalsutvalget” oppnevnt av Asker kommunestyre. Politikerne var representert ved Steinar Fjærvoll, Stein Arne Bakken, nåværende
ordfører Lene Conradi og Arnﬁnn Holten (leder), og fra administrasjonen
stilte Tor Arne Midtbø og Morten Torgersen. På slutten av perioden ﬂyttet
Holten, og han ble erstattet av Finn Tellsgård, og for Bakken kom Nina Gjellum inn i Utvalget.

Utvalget så på et større område enn det som i dag deﬁneres som Heggedal
sentrum, (inkluderte bl.a. Gjellumstranda og Heggedal hovedgård). De innså
at det måtte lages en helhetlig plan - etter at de bl.a. hadde konsentrert seg om
enkeltsaker som Heggedal Hovedgård og Menighetssenteret/Kirkeområdet.
De ﬁkk også utarbeidet en håndbok for design, som et forslag til gjennomgående ele-menter i utbyggingen, (ferdig i 2005 - og tilgjengelig for interesserte).
Tandberg Eiendom kjøper fabrikken i 2003

Tidlig i neste kommunestyreperiode (2004-2007) kommer Tandberg Eien-

Flyfoto av Heggedal med Heggedal sentrum som en
lysende ramme i bildet. Dette ble laget i forbindelse
med arbeidet til Heggedalsutvalget.

dom inn for fullt – og de hadde sine ideer for Heggedal sentrum, slik de også
har for Asker sentrum. En annen sentral person i administrasjonen; Tor Arne
Midtbø, har hele veien hatt en tett dialog med Tandberg. Christiania Eiendomsselskap var under avvikling, og Tandberg Eiendom ble tilbudt å kjøpe
fabrikken og halvparten av Kværnatomta. Senere kjøpte Tandberg Eiendom
Heggedalssenteret og den andre halvparten av Kværnatomta.

Samarbeidet mellom Heggedalsutvalget og Tandberg Eiendom resulterte i de
første skissene av et helt nytt Heggdal sentrum, med Bytorg, Bystrand og lav
blokkbebyggelse på Kværnatomta. På vestsiden av Heggedal sentrum har vi
Tandbergs planer om utbygging av Fabrikktomta med ﬂere lave blokker til
næringslokaler og boliger, og det fascinerende Fyrhusteateret. Tandberg sin
skisse inneholder også bebyggelse på sydsiden av fabrikken. I tillegg ble vi
presentert for en ny Heggedal stasjon, (se tidligere nr av HP), og nytt veisystem med broforbindelse over jernbanen og Skitthegga – og med gang- og
sykkel-bro mellom øst til vest over stasjonsområdet (GS-bro).

Det er reguleringsplanen fra 1996 som er grunnlaget for at Tandberg

Her ser vi tilnærmet den lysende rammen i bildet over
forstørret. Dette er planen som ble laget i forbindelse
med arbeidet til Heggedalsutvalget. Denne er blitt
presentert på mange møter gjennom de siste årene.

Eiendom kan grave ut Kværnatomta i dag. Tandberg Eiendom startet nok utgravingen for å vise Heggedal at de mente alvor med utbyggingen – enda de
visste at byggingen ikke kan starte før ny reguleringsplan er godkjent. Men
det var en strek i regningen at denne kollen (Kværnatomta) inneholdt så mye
leire, som er svært dyr å bli kvitt. Det synes ikke å være riktig, som noen
hevder, at Tandberg er blitt stoppet i sine utbyggingsplaner. Forutsetningen
for bygging i nye Heggedal sentrum er ny reguleringsplan.

Tomta i sentrum som graves ut har mange navn; det historiske navnet er Kværnatomta, et annet er Odden-toppen, og det siste er Sentrumstomta.
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Heggedalsposten
Brukerforumet

Tekst og sammensetning av bilder; Stein D Berge

JM Byggholt og Odden

Brukerforumet er den
nærmeste diskusjonspartneren til Asker
kommune (AK), men
det har ingen formell
myndighet. Men AK
oppfatter oss som
representative for
befolkningen i Heggedal, og de lytter de
til våre synspunkter,
motforestillinger og
argumenter. Men de
formelle høringsinstansene, som er en
del av prosessen med
å få reguleringsplanen
godkjent, endres ikke
p.g.a. Brukerforumet.

For omtrent 2 år siden kom JM Byggholt på banen med ønske om utbygging av Odden (mellom Kvarnatomta og Gjellumvannet - nord for Heggedalsveien). JM Byggholt er den norske avdelingen av svenske JM, som er
en av de største eiendomsutviklerne i Norden med 13 mrd SEK i omsetning,
2.400 ansatte og 4-5.000 ferdige boenheter pr år, (se deres hjemmesider).
De har gjort en avtale med grunneierne på Odden (med et unntak), om å
overta deres eiendommer når reguleringsplanen er godkjent (tidligst i 2009).
Avtalen gjelder på visse vilkår – og disse er knyttet til reguleringsplanen.
Her er det snakk noe næringslokaler og ca 80 boenheter – og bebyggelsen
vil få noe av den samme møblering og uttrykk som Kværnatomta.

De 3 tegningene under er
nye skisser fra Tandberg
sin arkitekt for Kværnatomta - fra mars 2008.

Både Tandberg og Byggholt lager nå planer som et grunnlag/innspill til en
mer detaljert regulering av sentrumstomta (Kværnahaugen) og Heggeodden. Dette skjer i nært samarbeid med Asker kommune.
Dette betyr utformingen av byggene – og ikke minst detaljert hvordan miljøgata gjennom området skal utformes. Miljøgata er veien til stasjonen (det
er en fylkesvei, som gjør at AK må avklare planene med veimyndighetene).
Denne veien blir et dele mellom Tandberg og Byggholt. Veien planlegges som en miljøgate med ”levende fasader” (mye butikker), buss-lommer,
beplantning og brede fortau, med nedkjøring til kjeller-parkering på begge
sider og mulig varelevering.

Tegning 1 viser situasjonsplan 1:1000.

Tegning 2 viser skisser av
byggekroppene.

Tegning 3 viser oppriss
sør - en vertikalskisse.

Tegning av den nye G-S
brua over jernbanen og
elva - mellom vestsiden
og Heggedal sentrum.

Arbeidet med reguleringsplanen for Heggedal sentrum og
planene til Tandberg og Byggholt

Som kjent ble det i 2007 opprettet et Brukerforum av folk fra Heggedal for
utbygging av Heggedal sentrum. Brukerforumet består av de som meldte
sin interesse for å delta i prosessen (møte på Gjellum i sept 2007). Mer om
Brukerforumet i den gule tekstboksen til venstre.

Målet er at når reguleringsplanen er vedtatt, kan byggingen til Tandberg og
Byggholt starte raskt, ved at deres planer er såpass beskrevet at nødvendige
byggetillatelser kan gis, (reguleringsplanen er en overordnet plan, mens en
byggetillatelse er de detaljerte planene for selve byggingen).
Men når kan vi vente oss byggestart?

Hvis 1. gangs behandling av reguleringsplanen gjøres rundt årsskifte, og

2. gang behandling gjøres i løpet av våren 2009, kan bygging starte tidligst
i slutten av 2009. Men det som kan forsinke denne prosessen er innsigelser
fra andre myndigheter enn kommunen, som veimyndigheter, jernbaneverket, fylkeskommunen og fylkesmannen. Men lite tyder på at denne
tidsplanen skal forsinkes vesentlig. Hvis reguleringsplanen godkjennes før
sommeren 2009, så kan bygging starte i løpet av 2009.

Vi skal også være klar over at arbeidet med så komplekse
reguleringsplaner tar fort både 5 og 10 år, fordi så mange funksjoner skal passe til hverandre – og fordi disse funksjonene
styres av så mange, ulike myndigheter, som skal være med å
bestemme og godkjenne planene på sine fagområder.
Når kommer butikkene, service-funksjonene og
boliger som er innﬂytningsklare?

Gitt at byggingen kan starte i 2009 (markedsvurderingen vil
være avgjørende), så kan selve byggingen gå fort. Når de store
investeringene gjøres, er kravet at ferdigstilling og inntjeningen skal komme raskt. Men slik utbyggerne ser det, vil de
rimeligvis bygge ut og ferdigstille avhengig av etterspørselen
i markedet. Til sammenligning er det ferdigstilt og solgt ca
25 boliger i Asker sentrum – i snitt over mange år – mens
markedet synes å kunne absorbere det doble. Da er spørsmålet
hvor mange næringslokaler og boliger Heggedal sentrum kan
absorbere pr år. Det tidligste vi kan vente å se ferdige butikker, næringslokaler og boliger blir i 2011 – antagelig ikke før i
2012 ( under forutsetningene gitt over).
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Grensene for reguleringen
av Heggedal sentrum.

Dette Fyrhusteateret til
Tandberg er tenkt å bli
plassert på Fabrikktomta
- like ved GS-brua.

Nærmiljøsenteret

Utgangspunktet for
dette senteret var
planene for et nytt
menighetssenter i Heggedal. Kompromisset
fra 2007 er at dette blir
et felles senter for alle
organisasjoner i Heggedal - hvor Kirken blir
en av brukerne. Og det
blir et kommunalt hus
hvor brukerne skal ha
avgjørende innﬂytelse
på utforming - og ikke
minst på bruken av
huset.

Hva med Nærmiljøsenteret?

Det er også et spørsmål om når Nærmiljøsenteret (tidligere

Menighetssenteret) kan bygges? Svaret er at dette kan også
bygges samtidig med resten av sentrum. Det gjenstår at alle
brukerne av huset blir enige om spesiﬁkasjonene for huset, slik
at brukerne kan tilfredstille egne behov. Men det avgjørende
er de pengene kommunen stiller til rådlighet. Spørsmålet om
prosjektering og godkjent byggemeldinger bør gå greit.

Hva med videre utbygging av sentrum?

Den videre utbygging av Heggedal sentrum kommer på den

nedre fabrikktomta som eies av Tandberg Eiendom, og de
andre områdene rundt fabrikken som eies av dem. På den
nedre fabrikktomta kan det være aktuelt å få inn ﬂere butikker,
næringslokaler og boliger? Og på de andre delene av fabrikktomta har det vært ideer om hybelhus og boliger. Men
markedet vil også styre hva dette blir! Men når kan dette
tidligst komme? Antagelig nærmer vi oss 2015! Og når vi
kommer så langt kan mye ha endret seg!
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Lions Club Heggedal informerer

2008

Kulturdagene
7 - 8 juni

På Heggedal Hovedgård

Gode utstillere og ﬁn underholdning!

Vi utvider vår satsing enda mer; denne gangen mot barna!
I samarbeid med Redningsselskapet seiler Elias-båtene på
Gjellum-vannet. På Hovedgården fåes gratis billetter til
Elias-båtene, på inngangsbillettene til Kulturdagene.
Lørdag 7 juni åpning ved Lene Conradi

Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Heggedal og Blakstad Skolekorps
Band fra Hovedgården Skole
“Dansesonen” - dans
Sangkoret Tonleik
Gammeldansen på Gjellum
Trekning Kunst-Lotteriet

Søndag 8 juni
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.

13:00
14:00
15:00
16:00
17:00

Gladjazz hele dagen!
Asker Washboard Five
Genek med Jazzvenner
Tradjazz
Vollen Big Band
Trekning Kunst-Lotteriet

LIONS CLUB inviterer til en trivelig opplevelse

på Heggedal Hovedgård 7 – 8 juni. Ta med familie,
venner og naboer og opplev ”kulturdagene”.

Entré kr. 30,-. Barn under 12 år gratis
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Bedriftspresentasjon: Kjekstad Golfklubb
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Kjekstad Golfklubb
ønsker besøk fra
beboere i Heggedal
En av Norges eldste og peneste
golfbaner ligger bare 10-15
min kjøring fra Heggedal.
Siden 1976 har tusenvis av
medlemmer og mange gjester
hatt glede av en bane som er
en usjenert skogsbane inne i
Kjekstads skogområder.
Flere har også nytt godt av
denne banen i forbindelse med
ﬁne skiløyper hver vinter.
Klubben er en aktiv medspiller
i lokalmiljøet og kjennetegnes
ved:
- 18 hulls banen er en utpreget
skogsbane, stille og usjenert.
Den ligger jomfruelig til i et
vekslende skogsterreng med
fjell, vann, og et livlig dyreliv.
- Korthullsbane med 9 hull
er regnet som en av de
ﬁneste i Norge. Her kan man
spille selv om man ikke har
golfmedlemskap eller etablert
grønt kort.
- Klubben har dessuten full
driving range og treningsbane.
- Det er en hyggelig kafé ved
klubbhuset der en kan få en ﬁnt
innblikk i miljø og muligheter
ved klubben. Her er alle,
enten de spiller golf eller ikke,
velkommen.
- Klubben har en stor juniorgruppe
som har profesjonell ledelse og
treningsopplegg.
- Klubben engasjerer seg i 2008
i Norsk Golfs Grønn Gledeprogram.
For Kjekstad vil det si et
opplegg for mennesker under
rehabilitering eller attføring,
uføre og handikappede som
trenger en idrettlig positivt og
sosialt miljø for opptrening.

Kjekstad Golfklubb inviterer alle lesere av
Heggedalsposten til klubben:
Mandag 9. juni mellom klokken 1600 og 1900.
Enkel servering.

Medlemmer og administrasjon vil da være tilstede for å gi
gjestene en innføring i golf der de også vil få mulighet til å
prøve seg på driving range og på korthullsbanen.
For å komme dit ta Rv 167 gjennom Heggedal. Deretter
Rv 23 mot Drammen og ta av Rv 23 ved Røyken St. Følg
deretter skilting ”Golfbane”.

Tekst og fotos: Knut Skattum. Presentasjonen er betalt av Kjekstad Golfklubb.
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