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Bedre oppvekstmiljø
krever engasjement

I lederen i forrige nr av HP (nr 4),

skrev vi om oppvekstmiljøet og negativ omtale av Heggedal. Ungdomsskoens medisin er å øke samarbeidet
med foreldre og interesserte i organisasjonene i Heggedal (alle er i samme
båt!). Det ﬁnnes åpenbart masse ressurser i Heggedal - spørsmålet er på
hvilken måte vi blir invitert med?

Ungdomsskolen viser på ﬂere måter

et imponerende engasjement, både for
å bedre disiplinen, gi ungdommene
gode tilbud koplet til skolen - og
engasjere foreldre - og oss andre. Se
side 4-5 og skolens hjemmesider.

Et eksempel på det siste var ”Festival
for Ekstrem oppusning”, (kult navn).
De elevene som engasjerte seg gjorde
en ﬂott innsats. Men det mest imponerende var foreldrene som stilte med
pågangsmot og godt humør, motorsager, grensakser, malepensler mm - og
bidro til et ﬂott resultat. Mange på
skolen kommer i ettertid med gledestrålende bemerkninger over hvor ﬁnt
det er blitt - ta en titt selv!

Side 2

Et annet eksempel er at en foreldrene

har organisert en ”mekkeklubb” for
ungdomskoleelever, med frivillige
erfarne, voksne ”mekkere”. En omtale
ﬁnnes på side 5. Gratulerer!

Enighet og samhold gir
en uslåelig styrke

Vi har tre eksempler på byggepro-

sjekter i Heggedal, som har gitt gode
resultater. Et godt resultat er der
brukerne og de det berører ﬁnner frem
til en god, felles løsning. Men det
koster arbeid og engasjement.

To av disse byggeprosjektene er

Gjellumstranda og stien rundt Kistefossdammen. Ved felles innsats og et
godt samarbeid med administrasjon
og politikere i Asker har vi fått 2 ﬂotte
anlegg. Se forrige nr av HP (nr 4).
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Og det tredje anlegget er det mest

oppsiktsvekkende; delingen av det
nye menighetssenteret - med kirken
på den ene siden og resten av aktørene i Heggedal på den andre siden. Så
langt ser det ut til å bli en vinn-vinn
situasjon for alle parter. Se mer om
denne saken på side 26-27.

Redaksjonen for HEGGEDALSPOSTEN er:
Stein D Berge – Heggedal Vel (stein.berge@c2i.net)

Terje Martinsen – politiker/historiker (te-m4@online.no)
Ole-Hermann Bjor – Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Dag Henning Sæther – kulturuka i Heggedal (d-hen-sa@online.no)
Irene Johansen – Heggedal Vel/økonomi (ire-j2@online.no)
Odd Lars Vanberg – Heggedal Hovedgård Venner (catvanberg@c2i.net)
Tone Wien – Askerbørskogen Vel (tonewien@gmail.com)

Du er velkommen til å bli med i redaksjonen - eller du kan gi ditt bidrag til
bladet - for eksempel kr. 100
til konto nr. 2220.16.01332

HP trykkes i Polen via PolyNor AS i Drammen. Nr.5 trykkes i 4.500
ex, og distribueres i Stor-Heggedal, Gullhella, Blakstad og Vollen.
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Heggedalspostens Julenummer
2007

Heggedalspostens julenummer består av
to deler.

Første delen inneholder stoff om jul og
julefeiring. Det blir bare redaksjonelt stoff,
ingen sider fra de faste bidragsyterne.
Andre delen blir en historisk kalender
for 2008. For hver måned har vi funnet
frem til et gammelt bilde fra Heggedal fra ulike tidsepoker - landskap eller bygninger. Og for hvert bilde viser vi samme
motivet slik det ser ut idag.

Julenummeret skal selges for kr 100. Det

blir ﬁnt som julepresent til oss selv - og til
slekt og venner utenfor Heggedal.

De skal selges gjennom foreninger og lag,
og disse får god fortjeneste av salget.

Foreninger som ønsker å selge jule- og
kalender-heftet, kan henvende seg til:
Heggedalsposten v/Dag Henning Sæther,
tlf. 66 79 71 04 eller d-hen-sa@online.no

Bilder til ny Heggedalsbok

Lokalhistorikeren Terje Martinsen har arbeidet med ei bok om Heggedal
siden i fjor vår. Målet er at boka skal bli ferdig neste høst.
Han har samlet mange bilder fra Heggedal, men ønsker seg ﬂere.
Et gammelt foto i familiealbumet eller i en bortgjemt skuff kan kanskje ha større
interesse enn du tror. Terje ønsker å få låne bildene slik at de kan skannes.
Han ønsker seg bilder særlig fra arbeidsliv og hverdagsliv,
men også fra foreningslivet.
Ta derfor kontakt med redaksjonen, eller helst direkte med
Terje Martinsen, Røykenvn. 386, 1389 Heggedal.
Tlf: 31286111 Mobil: 90595943 E-post: te-m4@online.no

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: 6679.6818 - 901.24.432 - rask levering - tilbud gis - referanser kan skaffes.
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Hovedgården ungdomsskole informerer

Side 4

Hovedgården Ungdoms-Skole (HUS) får sine faste sider i HP
Hovedgården Ungdoms-Skole (HUS) har fått med sin
første ”journalist” i Heggedalsposten; Marte Askløv.

Hennes første tekst er et intervju med rektor Mona Pünter om de

ﬂotte tilbudene som tilbys til skolens elever denne høsten. En kopi av
programmet som omtales er gjengitt nederst på siden.

Flere skrive-kyndige på HUS kan være med i redaksjonen. Det er

også plass til elever som er interessert i data. Og data i denne sammenheng er layout (valg og plassering av tekster, bilder mm) og
Photo-shop (bildebehandling). Vi bruker programsystemet ADOBE.
Marte Askløv - mail:
rosenborg_marte@hotmail.com

Basert på tidligere erfaringer og sam-

arbeid med Asker kulturskole, har rektor
Mona Pünter, med ﬂere, satt i gang en
rekke nye aktiviteter. Under navnet
”Sonen” har man delt aktivitetene i tre
grupper; midttimesonen, etterskoletidssonen og kveldssonen. Aktiviteter som
er satt i gang, er slikt som hip-hop dans,
fotokurs, design og søm, pilates m.m.

Dette startet i fjor, og første endring

som skjedde var at midttimen, det største
friminuttet på HUS, ble utvidet fra 45
min, til en time. Dette fordi elevene skal
få litt mer tid til å spise og gjøre andre

Spennende ting skjer på Hovedgården
ungdomsskole (HUS)!
ting enn kun sitte å ved skolebenken og
at de aktivitetene som er blitt satt i gang
i midttimesonen skal få tid nokk til å
være skikkelig gjennomført.

Rektor kom i kontakt med Tiril Andøy,

fra Vennerly kulturaktiviteter og et samarbeid ble satt i gang.
- En skole med mange lokaler kan ikke
bare være der etter skolen er slutt, uten å
bli brukt til noe! - sier rektor Mona.

Help utenifra

HUS er med i et prosjekt som heter
”Skolen som kulturarena” gjennom
Asker kulturskole, og skolen har fått

økonomiske bidrag av kulturskolen. I
tillegg til at kulturskolen har bidratt med
penger, har også Asker Kommune gitt
økonomisk støtte til oppstart.
- Dette er vi veldig takknemlige for.
Skolen har jo et stramt driftsbudsjett!

Men det er ikke bare kommunen og

kulturskolen som har bidratt. Engasjerte
foreldre har ansvaret for kveldssonen.
Og rektor er storfornøyd med engasjementet blant foreldre og lærere.
- Sammen kan vi skape et godt miljø!
rektor oppfordrer alle som har ideer eller
noe å bidra med til å kontakte skolen.

” For sammen kan vi skape et godt miljø!”
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Side 5

”Festval Ekstrem Oppusning” er blitt et løft for skolen.
Kathinka Blichfelt er idemaker og
organisator for ”Festival Ekstrem
Oppusning”. Skolens administrasjon og lærere - og sikkert noen av
elevene - er inspirert av resultatet.

Det ble pusset opp inne på skolen,

Kathinka Blichfelt er sosiallærer og
koordinator - og hun har ﬂere ideer
og mer energi enn de ﬂeste andre.

en skateboard-bane ble montert ute,
det ble malt og ryddet på Damhuset,
deler av utearealet ble ryddet for
søppel og en strekning på nordsiden
- ned mot Kistefossdammen - ble
ryddet for både skog og søppel. Det
ble servert - og et band spilte på
fredag ettermiddag og kveld.

Det var få av skolens elever

som deltok. Men de som gjorde det - jobbet med liv og lyst.
Dette var jo første gangen noe
slikt ble arrangert - så neste
gang øker trøkket og engasjementet fra elevene.

Men det at folk utefor skolen
deltok, kan gjerne gjentas.

Før første gang på mange år er

det mulig å se over mot Heggedal
sentrum sitt landemerke; Fabrikken
eller Kulturfabrikken som mange
kaller dette bygget. Og skråningen
ned mot Kistefossdammen er blitt et
ﬁnt tur- og ”sittested”.

At skolens ansatte, elevene, forel-

drene - og i tillegg folk fra frivillige
organisasjoner i Heggedal - jobber sammen, gir et eierforhold til
ungdomsskolen. Slike tiltak skal
vi få mer av - og det må lages ﬂere
møtesteder.

Skolen er en del av lokal-

samfunnet i Heggedal - og et
møtested som dette fremmer
engasjement. Folk som jobber
sammen har også lett for å
snakke sammen. Og det er ingen tvil om at antall personer
i Heggedal som bryr seg har
økt - også etter dette arrangementet.

En nabo til skolen har fått igang bil- og ”Mekke-klubb”
MC - TREFF / MEKKING

Hver mandag kl. 18-21 er det treff.

Bil- og motorinteresserte møtes utenfor Motorklubben (LIONS)
for å utveksle erfaringer og tipse hverandre. Ansvarlige voksne vil være tilstede på treffene - og på
mekke-kveldene. Ulovlig kjøring, burning osv, vil
ikke bli tolerert - og rusmidler aksepteres ikke.
Dagﬁnn
Brekstad

ble fotegrafert mandag
15. okt - 2.
uka Mekkeklubben var
igang. Han
er voksen
ansvarlig.

Det er Liv Lunder som har tatt initiativet til denne nye klubben - medlem
av FAU på Hovedgården ungdomsskole (Foreldrenes Arbeids-Utvalg).
Hun har sammen med andre fått 4-5
mekkekjyndige foreldre til å hver sin
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Mekking startet opp 8. okt. og hver mandag fort-

setter mekkekursene. Ta med deg mc eller moped
- du får hjelp til å skru og låne verktøy.
Kontaktpersoner er:
¤
¤
¤
¤

Dagﬁnn Brekstad - tlf: 900.89.387
Lars Wyller - tlf: 970.54.631 - lars.wyller@spray.no
Sigurd Alfsen - tlf: 911.92.433 - sigurd.alfsen@c2i.net
Liv Lunder - tlf: 905.70.680 - liv@panvulk.no

Liv Lunder er er denne naboen

- og det er hun som er initiativtager til Mekke-klubben. Men hun
har en klar forbindelse - iallefall
til biler - hun elsker veteranbiler.

Sebastian Alfsen er sønn til
Sirurd - og Sebastian har også
erfaring i å skru. Dagﬁnn og Sebastian er kveldens instruktører.
kveld på den nye Mekke-klubben.

På foregående side ser du at dette

Mekke-kurset er en del av SONEN;
ungdomsskolens tilbud til elevene. Men det er
en feil i dette programmet; det starter

kl 18 og ikke kl 19, som det står i dette
programmet.

Hvis det er andre foreldre som er

Mekke-kyndige - så ring Liv på tlf.
905.70.680
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Side 6

Sjømann, snekker, bedriftsleder, politiker, idrettsadministrator
- og heggedøl så god som noen
Per Pedersen ( f.1.3.1923 ) går i sitt 84 år og fort-

satt like samfunnsengasjert. Vi ﬁnner han i godstolen
hjemme i Kloppedalen 20 der Astri (f. 24.11.1926 ) og
han satte bo i slutten av 1950-årene. En som har levd
så lenge og opplevd så mye, synes vi bør dele noen av
minnene med oss i Heggedalsposten.

TIL SJØS:

Per ville som 16-åring
se litt av verden og eventyrlysten
brakte han til sjøs. Han mønstret på
fruktbåten ”SAMA” i Gøteborg og
den skulle til Vest-Afrika for å laste
bananer. På vei tilbake ﬁkk de høre
at Tyskland hadde angrepet Norge.
Den Britiske Marine stoppet dem og
førte dem til Scapa Flow på Orkneyøyene. Deretter seilte de for egen maskin til Liverpool for
lossing.. Så fulgte ny båt til New York. Her mønstret han
på tankbåten ”INA” fra rederiet Knudsen i Haugesund
som bl.a. førte han til Mombasa i Øst-Afrika. Her traff
han tilfeldigvis Øivind Hansen fra Heggedal (god keeper
på DJERV’s fotball-lag før krigen).Et sykehusopphold i
Mombasa i 1942 førte til at han så ”INA” seile ut uten
han.

AFRIKA: Oppholdet i Mombasa skulle vare i 18 må-

neder. Per ﬁkk seg arbeid på en gassfabrikk og avanserte
etter hvert til arbeidsformann for 12 fargede. Han bodde
på Palm Court Hotel og tjente i 1943 25 pund i måneden.
Ikke mye, men nok til et fritt ungkarsliv i et nokså engelskdominert miljø.
Erfaring med å lede arbeidere fra en helt annen kultur
enn vår kom godt med da han seinere ble involvert i innvandringspolitiske problemer i kommunestyret.

BAHREIN/INDIA: Tankfarten brakte Per både til Den

Persiske Gulfen og India. Han opplevde opptøyer i Bombay høsten 1945 da India begynte kampen med å frigjøre
seg fra Storbritannia. Han unnslapp så vidt en kraftig
skuddveksling og greidde under dramatiske omstendig-

Styret i Heggedal Idrettslag høsten 1963: Sittende fra venstre:
Paul Lauritzen (nestformann), Per Pedersen (Formann), Leif
Buttingsrud (kasserer), Stående: Knut Nilsen (styremedl.) og
Odd Lars Vanberg (sekretær). Foto: Torbjørn Yggeseth

heter å komme seg om bord i båten igjen. Per var nå blitt
2 maskinist, ofﬁser med striper på skulderklaffene, men
begynte å føle at han hadde hatt nok av sjøen. Det bar
hjemover til et fritt Norge .

”TREVAR’N: Etter nesten 7 år i utlendighet, kom Per

tilbake til Heggedal og familieﬁrmaet Heggedal Trevarefabrikk. Her ventet nye utfordringer. Per og Knut Nilsen
overtok ﬁrmaet etter sine foreldre og besteforeldre som
hadde startet bedriften i begynnelsen av 1900-tallet.
Gjenoppbyggingen av Norge var i gang og fabrikken
produserte for fullt dører, vinduer, trapper og kjøkkenbenker for hele Østlandsområdet. Trevar’n leverte til
både kommunale bygg, så som skoler (Torstad, Hofstad,
Solvang, Heggedal etc.) statlige og private bygg. Firmaet
var godt ansett og leverte kvalitet. Men det ble ingen
4.generasjon som overtok. Produksjonsbedriften ble nedlagt av Per. Der kontoret (fyrstikken), ﬂisbingen, tørka,
lageret, høvleriet, dreieverkstedet, maskinparken og
høvelbenkene engang sto, troner nå KIWI-bygget med
alle sine service- funksjoner.

POLITIKER’N: Per fattet tidlig interesse for Anders

Langes parti og var faktisk med fra starten av dagens
Fremskrittsparti. Det førte til 3 perioder i kommunestyret og enda ﬂere år som varamann. Han var medlem av
ﬂere styrer og komiteer, bl. a. 16 år i styret for Askers
E-Verk.

IDRETTEN: Per hoppet på ski som ung og sammen med
sin gode venn Helge Øverbye, Per Gudem og Leif Andreassen vant de Aftenpostens pokal for beste 4 mannslag under landsrennet for gutter i Hytlibakken, Sørkedalen i 1936. Pokalen i 925 grams sølv står i premieskapet
på Gjellum. Per var skioppmann i H.I.L. i 4 år, formann
i laget fra 1960 til 1964 og funksjonær ved utallige langrenn og hopprenn som H.I.L. har arrangert.

Vi

takker Astri og Per for kaffe og kaker og stor imøtekommenhet under vårt besøk,
Astri og Per Pedersen
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Vi vil gjerne gi en stor TAKK
til de som har gitt sitt bidrag til
Heggedalsposten 1-2-3 og 4
Arild Askestad Johansen
Jon Birger Ulfsnes
Ohna kristin Melby
Sverre Vik
Toril Guda hennig
Inger-Kristin Snesrud Brendnes
Tor Alstadheim
Hans Kvarberg
Else-Margrete Munthe-Kaas
Harry Sønsterød
Grete Skogstad
Kari barane
Halvor Høibø
Inger Øxserh
Thyra maroni

Hvor er dette?
Konkurranse med
rabatt- og gavekort
som premier.
Finn 10 veinavn - og
lag et ord av dette.

Finn rett bilde til disse 10 veinavnene; Vollenveien, Underlandsveien, Rustadveien,
Heggedalsbakken, Torpmarka, Røykenveien, Gamle Heggedalsveien, Sætre terrasse,
Øvre Gjellum vei og Heggedalsveien. Så teller du deg frem til riktig bokstav, slik
tabellen under viser (teller fra venstre). Da sitter du igjen med 10 bokstaver. Du
stokker bokstavene til du ﬁnner et ord som er en meget brukt betegnelse på oss som
bor her. Send inn forslag til HP’s postboks; Postboks 96 - 1380 Heggedal. Nå har vi
fått rabatt- og gavekort som premier. Se forminskede bilder av disse kortene over.
Finn

Bilde nr 1: bokstav nr 8
Bilde nr 2: bokstav nr 1
Bilde nr 3: bokstav nr 3
Bilde nr 4: bokstav nr 10

Bilde nr 5: bokstav nr 10
Bilde nr 6: bokstav nr 13
Bilde nr 7: bokstav nr 3
Bilde nr 8: bokstav nr 3

Bilde nr 9: bokstav nr 4
Bilde nr 10: bokstav nr 1

HP 5-2007 - Bilde nr 1

HP 5-2007 - Bilde nr 2

HP 5-2007 - Bilde nr 3

HP 5-2007 - Bilde nr 4

HP 5-2007 - Bilde nr 5

HP 5-2007 - Bilde nr 6

HP 5-2007 - Bilde nr 7

HP 5-2007 - Bilde nr 8

HP 5-2007 - Bilde nr 9

HP 5-2007 - Bilde nr 10
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Du ringer på porttelefonen, hører et klikk og en svak
during i låsen, åpner døra og går inn. Hvis du kaster
et blikk på mekanismen i dørkarmen – sluttstykket
– kan det hende at du ser bokstavene ELOK. Da er
sluttstykket produsert på Norges nest største låsfabrikk
– som holder til i Guibekken. Hvis du ser en bobil med
påskriften ”Rent a snail”, kommer den fra samme sted.

Du kan starte ferieturen i Guibekken!
Jan Erik Høgli (48) bor i Sand-

vika, men trådte sine barnesko i
Heggedal. Pappa Arvid drev bensinstasjonen (”Gulf’en”) over veien
til 1976, og seinere Bygg og Bo i de
samme lokalene som Jan Erik nå
bruker.

Etter endt

skolegang, jobbet
Jan Erik i 10 år i
Låsbua i Oslo, og
lærte da alt om låser.
Han så markedet for
elektriske låser, og
startet ELOK med
utviklingen av egne
produkter i 1995.
Etter litt prøving og
feiling landet ﬁrmaet
på produksjon av elektriske sluttstykker. De brukes til adgangskontroll
i større bygg og i boliger for handicappede, og kobles til adgangs- og
alarmsystemer. ELOK driver ikke

med reparasjon og installasjon av
låser, kundene er låsmontører og
låsﬁrmaer. Firmaet har 2 ½ ansatte.
ELOK har brukt mye tid og krefter
på produktutvikling de siste årene,
og har nå et godt grunnlag for å øke
omsetningen, bl.a. ved eksport.
Produksjon av låser i Norge er
fullstendig dominert av Trio Ving.
Den eneste utfordreren er ELOK.

Når vi ser navnet ”Rent-a-snail”

på bobilene, går tankene til lange
køer bak bobiler som sliter tungt i
motbakkene. Men det er historie. Dagens bobiler holder samme fart som
resten av traﬁkken. Poenget er at sneglene også bærer huset sitt på ryggen.
Sommeren er høysesong for utleie. I
tillegg til administrasjon, skal bilene
rengjøres, vedlikeholdes, og repareres. Og reparasjoner blir det, for de
ﬂeste er ikke vant til å kjøre en liten
lastebil. Og når stressede ferieturister

Utleieprisen for bobilene
er ca. 25% lavere om vinteren. Og hvis bilen bare skal
brukes i utlandet, slipper vi
momsen. Vi får bilen levert
på fergekaia, og kan rulle
rundt i Europa til halv pris.
Alle bilene veier under 3500
kg, og kan kjøres med vanlig førerkort. Bobilferie gir
muligheter for improvisasjon,
overnatting i midt vill natur
og ferie utenom de vanlige
reisemålene.
legger ut på veien uten å rulle inn
markisen, blir det hektisk jobbing
for å få bilen klar til neste leietaker.
Polakken Zdislaw Kasprzyk jobber
nå deltid som bobil-mekaniker.

Det begynte i 2002. Jan Erik

hadde egen bobil, og syntes den ble
brukt for lite. Idag står 8-9 biler klar
for reiselystne, og i sommermånedene er pågangen stor. Men Jan-Erik
ønsker naturlig nok å utvide sesongen for utleie. Dessuten er det få
lokale kunder, de kommer heller fra
Kristiansand og Svalbard. Og det er
mest utenlandske turister som starter
ferien sin i Guibekken.

Jan Erik liker å jobbe. Kombi-

nasjonen låser og bobiler er ikke
spesielt logisk, men når låsmarkedet
er rolig om sommeren, er bobilmarkedet på topp. Og for mye ferie er vel
egentlig en uting!

Jan Erik og bobilmekaniker Zdislaw i produksjonslokalet

www.rent-a-snail.no
92 08 66 01

Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Dag Henning Sæther. Presentasjoen betales av bedriften.
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Navn rundt Gjellumvannet
I nummer 3 av Heggedalsposten var det en
artikkel om våre vassdrag. Heggedalsposten
er blitt gjort oppmerksom på at vi hadde plassert Vibaland feil på kartet. Fra Arne Flatebø
(bildet) har vi fått ﬂere
navn knyttet til området rundt Gjellumvannet.

A
B
C
D
E
e
F
G
H
I
J
K

Vassenden
Eidland
Vibaland
Myra
Store Grustaket
Lille Grustaket
Kloppedalsbukta
Thunehytta
Odden
Mettaberget
Eggedammen
Sætredammen

H.Stordalens vei
Herman E.Stordalen (1895-1961) var ordfører
i Asker 1938-41 og 1945-51 etter å ha blitt
fjernet av NS. Han var født på Kongsberg,
og kom inn i kommunestyret fra 1928 etter å
ha ﬂyttet til Heggedal. Han var Arbeiderpartiets første, og hittil eneste, ordfører i Asker.
Stordalen var formann i Akershus Fylkesting
1945-51.
(Kilde: “Veinavn i Asker”, 1979).

Fra Budstikka 27.januar 2000

Tiril Andøl arrangerer dansekurs på Hovedgården ungdomsskole, og melder om mange fulltegnede kurs: Hun har et stappfullt pilateskurs for
voksne og ser at det er behov for mer.
25. oktober starter det derfor opp jazzdans/
trim for voksne på torsdager kl: 19:00-20:00.
Påmelding til: tiriland@broadpark.no
eller mobil 91738632
VISSTE DU AT
- Gjellumvannet og Kistefossdammen til
sammen utgjør 750 mål ?
- Det ble drevet isdrift på Gjellumvannet så
seint som fram til 1948 ?
- Jon Gjellum har tatt den største øretten i
Gjellumvannet - ca. 6 kg. ?
- Grodalselva, også kalt “Stillelva” visse
steder, fortsetter som Åroselva og renner ut i
Oslofjorden ved Åros sentrum.?

2 annonser fra Budstikka
13.april 1920
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V

i kan glede dem som følger med på hva som hender med Heggedal Hovedgårds bygninger og utearealer at det fortsetter å skje
forbedringer på gården.
Stabburet er nymalt, og har fått nye hjørnekasser og trapper. Heggedal
Lions med Kjell Nilsen og Svein Mathiassen i spissen har igjen gjort
en imponerende innsats.
drettslaget under ledelse av Otto Bjørnerud og Venneforeningen
har fjernet trær, buskas og hekker og gjort klart for en kraftig økning

I

Stabburet pusses opp...

Tilpassing av hjørnekasser tar tid

av plenarealet på baksiden av hovedhuset mot Kistefossdammen.
Kanskje blir det sådd gress her før vinteren setter inn. Daglig leder
Svein Sivertsen er ikke til å stoppe. Han har som mål at Hovedgården
skal framstå som et av de mest attraktive utleiestedene i kommunen.

Taket er noe rufsete

V

i hadde nylig en prat med Yngve Pedersen ( 72 ) som vokste opp ved Hovedgården og som seinere gjorde karriere i
NSB og endte som driftsdirektør. Han
kunne fortelle noe de færreste i Heggedal
vet, nemlig at en av Norges mest beryktede forbrytere, Ole P. Høiland (1797
– 1848) var buret inn en kort tid i ”fengslet” på Hovedgården. Det hadde seg så at
mannen var ettersøkt for et kup i Norges
Bank 2 Nyttårsdag 1836 der han ﬁkk med
seg 64000 Spesiedaler i kasserte sedler.
En etter sigende dyktig lensmann i Asker
greidde å fakke han og ﬁkk han plassert i
fengslet ( potetkjelleren ) på Hovedgården.
Inngangen er vist på bildet under.

Inngangen til ”fengslet” der Ole Høiland
satt 1836/37

10-11 Heggedal Hovedgård stiftel2 2

Nye trapper bygges

I øyeblikket arbeides det med å innrede uthuset til snekkerbod og

forsvarlige lagerlokaler. Og på sikt ønsker Venneforeningen å bygge
en peisestue i 2 etasje. Snekker- og murerkyndige som kan tenke
seg å være med på dugnad kan bare melde seg til tjeneste hos Svein
Sivertsen eller Heggedalsposten.
Alle bilder fra oppussingen: Kjell E.Nilsen
Alle tekster: Odd Lars Vanberg

Totalt sett ble resultatet ganske bra. Til og med klokka i tårnet er oppe.
(fantastisk ﬁn klang )
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LIONS CLUB HEGGEDAL OG
HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER
inviterer til

RAKFISK - AFTEN
på
Heggedal Hovedgård
onsdag 21.november Kl. 19.00

I tillegg til et gourmetmåltid og en smaksopplevelse med rakørret fra Noraker
Gard i Valdres, serverer vi akevitt og øl, avslutter med kaffe avec i Bryggerstua,
og henter og bringer deg trygt hjem igjen i
Oslo, Asker, Bærum, Hurum eller Røyken.
Alt dette for en kuvertpris på Kr. 750.- pr. person.
Overskuddet går til nye bord og dekketøy på Heggedal Hovedgård.
Vi har 44 plasser.
Lokalhistoriker Terje Martinsen og Odd Lars Vanberg underholder
med gode historier fra Heggedal.
I tillegg til å bli kjent med hverandre, er dette en ﬁn anledning til å oppleve
Heggedal Hovedgård som i år har fått en ytterligere restaurering,
og som vil gi en ﬁn ramme om arrangementet
Påmelding pr. telefon til:
Svein Sivertsen - 92 64 86 31 / 66 90 64 62
Odd Lars Vanberg - 66 78 35 96
Svein Mathiassen - 45 41 54 12
Innen 10.november
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Julemarked ved Heggedal kirke
1. søndag i advent
Nå er det like før..!!
Julemarkedet utenfor Heggedal kirke
åpner søndag 2. desember kl.14.
Dette er andre år vi starter adventstiden slik. Først gudstjeneste
kl.13 og så åpner markedet. I de åpne
bodene ﬁnner du kokt og stekt og
malt og strikket og pyntet og skåret
og sydd og syltet. Og masse annet.
Noe å spise, noe å ta lodd på, noe å
lytte til, noen å prate med. Her treffer
du nesten hele Heggedal og noen Askerbøringer som vil oppleve Askers

eneste skikkelige utendørs gammeldagse julemarked! Kanskje kommer
kongen? Kanskje blir det også en
mulighet til å skaffe seg et av sogneprestens forferdelige juleslips?
Ialfall kommer fjorårets store
stjerne, eselet ”Esmeralda”, som i
fjor også var en del av gudstjenesten.
Og hvem vet hvor hun dukker opp
denne gang…? I Betlehemsstallen
ved kirken er det også sauer og en
hest eller to. Advet er ventetid, og et
sted må jo disse dyrene vente. Heg-

gedal er vel et bra ventested.
Dessuten kan du høre på Heggedal og Blakstad skolekorps som
spiller til gang rundt juletreet, som
vi tenner kl.15. Så kommer ”Brassistene” og ”Østenstad barnegospel”og
”Little Country Church Band”.
Og denne gang blir det et par
hyggelige minusgrader og SNØ!! Vel
møtt!

Konﬁrmasjon 2008
Innmelding av konﬁrmanter for 2008 vil skje på Heggetun torsdag 8.
november d.å. kl. 1700 for jenter, og kl. 18 for gutter.
Det vil være konﬁrmasjondager 6, 7, og 13. september neste år.
Kontakt gjerne menighetskontoret for å få tilsendt skjema/info.
Tlf. 66907180 (9-13) eller mail: barn.heggedal@asker.kirken.no
Foto Erna Dehli
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Program
Ukedag Dato
Søndag
28- oktober
Mandag
29- oktober
Tirsdag
30- oktober
Tirsdag
30- oktober
Søndag
4- november
Mandag
5- november
Mandag
5- november
Tirsdag
6- november
Tirsdag
6- november
Torsdag
8- november
Torsdag
8- november
Fredag
9- november
Søndag
11- november
Mandag
12- november
Tirsdag
13- november
Tirsdag
13- november
Søndag
18- november
Mandag
19- november
Tirsdag
20- november
Tirsdag
20- november
Søndag
25- november
Mandag
26- november
Tirsdag
27- november
Tirsdag
27- november
Torsdag
29- november
Søndag
2- desember
Søndag
2- desember
Mandag
3- desember
Tirsdag
4- desember
Søndag
9- desember
Mandag
10- desember
Mandag
10- desember
Tirsdag
11- desember
Søndag
16- desember
Mandag
24- desember
Mandag
24- desember
Mandag
24- desember
Tirsdag
25- desember
Torsdag
3- januar
Søndag
6- januar
Søndag
6- januar
Tirsdag
8- januar
Søndag
13- januar
Mandag
14- januar
Søndag
20- januar
Tirsdag
22- januar
Søndag
27- januar
Tirsdag
29- januar
Søndag
3- februar
Mandag
4- februar
Tirsdag
5- februar
Søndag
10- februar
Søndag
17- februar
Tirsdag
19- februar
Søndag
24- februar
Tirsdag
26- februar

12-13 Menighet CS2.indd 3

Kl.
19:00
18:00
17:00
19:30
19:00
11:30
18:00
17:00
18:00
17:00
18:00
11:00
18:00
17:00
19:30
11:00
18:00
17:00
19:30
19:00
18:00
17:00
19:30
19:30
13:00
18:00
18:00
17:00
11:00
11:30
18:00
19:30
11:00
12:00
14:00
16:00
11:00
18:00
11:00
16:00
17:00
11:00
18:00
11:00
19:30
19:00
19:30
11:00
11:30
19:30
11:00
11:00
19:30
19:00
19:30

Aktivitet
Kveldsmesse
Speidere
Heggetroll
HK-møte
Kveldsgudstjeneste
Kirkefrokost
Speidere
Heggetroll
MILK-kurs
Konfirmant-innskrivning
Konfirmant-innskrivning
MILK
Barnegudstjeneste
Speidere
Heggetroll
HK-møte
Gudstjeneste
Speidere
Heggetroll
Åpen bibelgruppe
Kveldsmesse
Speidere
Heggetroll
HK-møte
Menighetsrådsmøte
Fam.gudstj. / Julemarked
Konsert
Speidere
Heggetroll
Gudstjeneste
kirkefrokost
Speidere
HK-møte
Julemeditasjons-gudstj.
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Menighetspleiens nyttårsfest
Gudstjeneste
Juletrefest
Heggetroll
Gudstjeneste
Speidere
Gudstjeneste
HK-møte
Kveldsmesse
Åpen bibelgruppe
Barnegudstjeneste
Kirkefrokost
HK-møte
Gudstjeneste
Gudstjeneste
HK-møte
Kveldsmesse
Åpen bibelgruppe

Sted
Heggedal kirke
Heggetun
Heggetun

Opplysninger
Simen Aa Simensen og Team Heggedal
Blåmerket
Øvelse

Heggedal kirke
Heggetun
Risenga svømmehall
Heggetun
Heggetun
Heggetun
Heggetun
Nordmarks-kapellet
Heggedal kirke
Heggetun
Heggetun

Servering på Heggetun etter gudstj.
Vi feirer 20- års-jubileum
Svømmemerket kl 18-19
Øvelse

Heggedal kirke
Heggetun
Heggetun
Heggetun
Heggedal kirke
Heggetun
Heggetun

Søndagsskole på Heggetun kl 11:00
Konkurranser v/hoppbakken m/gløgg og kakao
Øvelse
Åpen gruppe, nye er hjertelig velkomne!
Simen Aa Simensen og Team Heggedal
Juleforberedelser
Øvelse

Heggetun
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggetun
Heggetun
Heggedal kirke
Heggetun
Heggetun
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggedal Hovedgård
Heggedal kirke
Gjellum Grendehus
Heggetun
Heggedal kirke
Heggetun
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggetun
Heggedal kirke
Heggetun

Jenter
Gutter
Week-end 9/11-11/11
Utdeling av 4-årsbok. Kirkekaffe på Heggetun
Hvordan kle seg for vinteren
Øvelse

Julemarked utenfor kirken. Tenning av julegran.
Heggedal Blanda Kor
Juleforberedelser
Juleavslutning
Søndagsskole kl 11.00
Avslutning med foreldre
Sønd.skole-frokost/sønd.sk. fra kl 10.00

For pensjonister
Heggetroll deltar
Første øvelse 2008
Første samling 2008
Konfirmantpresentasjon

Åpen gruppe, nye er hjertelig velkomne!
Heggetroll deltar. Kirkekaffe

Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggedal kirke
Heggetun

Åpen gruppe, nye er hjertelig velkomne!
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Høsttakkefest
14. oktober var det høsttakkefest i
Heggedal kirke.

Side 14

Til alle 4-åringer
Velkommen til barnegudstjeneste i Heggedal kirke
11. nov. kl 11.00
Utdeling av 4-årsbok.
Møt i god tid for registrering i
våpenhuset.

Kiwi bidro med et deliktat utvalg av
frukt og grønnsaker.

Heggedal menighet
Postboks 76
1380 Heggedal

Søndagsskolen dramatiserte dagens tekst.

Foto Erna Dehli

Tlf: 66 90 71 80
Fax: 66 90 71 81

Heggetroll deltok med jublende sang.

e-post:
dagligleder.heggedal@asker.
kirken.no

Gjellum senter, Heggedal. Tlf.: 66 79 61 64 e-mail.: lillanw@online.no
Dine tenner skal vare i mange år.
Er det lenge siden du var hos
tannlegen?
La oss ta vare på dine tenner.
Vi har moderne utstyr i trivelige, lyse
lokaler i GELLUM SENTER.
Vårt mål er at du blir fornøyd. For oss er
det like viktig at tennene dine blir pene,
som at de blir hele og holdbare.
Om du er engstlig for å gå til tannlegen,
tar vi spesiellt godt hånd om deg, med
LYSTGASS om du ønsker.

Mer informasjon ﬁnner du på vår webside: www.w-tannklinikk.no

14-19 Butikker CS2.indd 2

22.10.2007 13:34:30

Heggedals posten

Side 15

Landhandlerier og andre forretninger

Heggedal hadde mange forretninger i gamle dager og de som drev
forretningene var sentrale personer i lokalsamfunnet. Terje Martinsen
forteller.
Det var mange forretninger i Heggedal i mellomkrigstida og i de første
åra etter krigen. Dette var før bil ble
allemannseie, så folk måtte gå til
butikken. Da var det godt at det ikke
var for lang vei når varene skulle
bæres hjem.
Eldre heggedølinger vil fortsatt
huske kjøpmann Oscar P. Ølstad.
Han kom opprinnelig fra Røyken,
hvor både han og broren Jørgen drev
landhandel. Jørgens landhandleri i
Bødalen gikk for øvrig under kallenavnet ”Rottehølet” på folkemunnet.
Oscar og kona Johanne hadde leid
lokale i Guibekken av daværende
handelsreisende Alf Olsen og startet
kolonialbutikk i Guibekken i 1929.
Da Alf Olsen ønsket å overta butikken selv, ﬁkk Ølstad oppført egen
butikk og bolig ved Røykenveien
- på toppen av Heggedalsbakken i
1935. Her drev han dagligvarehandel

sammen med familien fram til 1949.
Th. Vonheim overtok, og holdt på til
1954. De neste ti åra drev N. O. Dokken butikken inntil han bygde ny ved
Gjellum. Oscar og Johannes eldste
datter, Hjørdis, tok så over i 1964 og
drev i tjue år. Deretter drev sønnen Finn forretningen ei kort tid før
”Ølstadbutikken” gikk over på andre
hender. I dag er butikken, kjent som
”Blå-kiosken”, drevet av en vietnamesisk familie.

Terje Martinsen
stadskræbben”, og med den forserte
han Heggedalsbakken både forlengs
og baklengs.
Her er et klipp fra ei revyvise som
tok for seg Heggedals butikker i tur
og orden, framført av Helge Martinsen på gamle Friheim:

”Det ﬁnns itte i heile by’n”
Men tilbake til Oscar Ølstad. Under
krigen 1940 – 1945 og i de første etterkrigsåra var det smått med varer i
alle butikker, og folk som var kunder
hos kjøpmann Ølstad i denne tida
ﬁkk høre hans stadige omkved: ”Det
ﬁnns itte i heile by’n!”
For øvrig hadde Ølstad en liten
lastebil, på folkemunne kalt ”Øl-

For oppover bakken
med Ølsta’n på nakken
der kom cadellac’n
så fort som et lyn!
Og bakom på lasset
sto tønner og kasser,
for nå var det masser
av varer i by’n.
Men nå skal jeg starte butikk for meg
sjæl
og tjene meg rik på poteter og mjæl!
og det vil forandre
sukse’n for de andre,
for alle vil handle
hos meg, det var væl!

Heggedal Colonial & Isenkramforretning i Elvelygården. Personene bak
disken er fra venstre Mathias Vanberg, Ella Vanberg, Aadny Brynestad,
Thorvald Vanberg. Mathias og Thorvald var brødre. Ella var gift med Thorvald. Kundene er fra venstre ungjentene Nilsen og Nelson. Bildet er fra 1932.

Nå var det ingen ”cadillac” Ølstad
hadde, men en gammel T-Ford. Disse
bilene hadde bensintanken liggende
under setet, og det var naturlig fall
fra tanken ned til motoren. Kjøpmann Ølstad hadde imidlertid sjelden
full tank. Derfor ﬁkk han problemer
når han skulle oppover Hovedgårdsbakken etter å ha vært på stasjonen
for å hente varer. Han måtte rygge
opp bakken.
Det var ikke bare Ølstad som
beklaget seg over mangelen på varer.
I 1948 overtok telemarkingen Gunnar Gravalid forretningen i svingen
ovenfor stasjonen etter Nils Underland. Når kunder spurte etter varer
han ikke hadde, svarte han alltid:
”Me har ikkje, men me fær”.
Fortsettelse side 19
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Landhandlerier og an

Gjellumsenteret
Gunner Gravalid utvidet Dokkens tidligere
forretning til dagens senter med ICA.

Heggedal Meieri, Landhandleri og Bageri ble bygget
i ca. 1880. Johan Hvardal (Bildet, 1892 – 1960) drev
butikk her fra 1928 og fram til 1942. Deretter kom ﬂere
andre. Heggedal bygg ved Ernst Bjerknes holdt til i undereretasjen fra slutten av 1940-årene til ca 1975.

Elvelygården også kalt Guribygården sto ferdig
i 1931. Da begynte Thorvald Vanberg sin Colinialforretning her. Ved siden startet også Heggedal kjøttforretning og ”Utsalget”med varer
fra Uldvar’n. I bygget var det også frisørsallong,
tannlege/legekontor og bolig for familiene Øverbye og Vandberg.

Lilly, datter av Andreas Stokker, og Erik Skotland startet
landhandleri på Skjellestad i
1954.

Nils Underland startet
forretning i sin bolig
i svingen over stasjonen. Han var også
kjent i lokalmiljøet
som en god langrennsløper. Gunnar Gravalid overtok forretningen fra 1948.

Bogen landhandel

14-19 Butikker CS2.indd 4
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og andre forretninger

Mathias Vanberg (venstre) og Erling Braathen
foran Rustad meieri. Ca 1931
Rustad meieri. Espelund
startet butikk her i begynnelsen av 1920-årene. Han ble
etterfulgt av Richard Thoresen og Gunnar Gravalid.
Både Thorvald og Mathias
Vanberg, Erling Braathen og
Richard Thoresen startet her
som handelsbetjenter.

get
ev
ﬂere
i un-

Ella Vanberg (venstre) og Mathias Vanberg.
Ca 1931

Ved Guibekken startet Oscar P. Ølstad kolonialbutikk i 1929 i lokalene til
handelsreisende Alf Olsen. Olsen selv
overtok driften fra midten av 30-årene
og drev den til midt i 50-årene da hans
slekning Knut Olsen overtok.

”Blå-kiosken” ble bygd av Oscar P.
Ølstad som bolig og forretning i 1935

14-19 Butikker CS2.indd 5

Det opprinnelige Kværna-huset
brant og nåværende bygg er fra
1930-årene. Da startet Ingrid og
Ralph Gjersøe manufakturforretning.
Heggedal samvirkelag holdt til der
hvor Heggedal Elektro holder til i
dag. Baker Solberg holdt til i underetasjen. Familiene Gjersøe og Solberg
hadde bolig over forretningene.
Heggedal herrefrisør hold til i
Kværna-huset. Det ble påstått at
her var det ﬁnt å være kunde for
frisøren holdt bladet Cocktail.
Problemet var at køen skjelden
var lang nok til at kundene ﬁkk tid
til å lese.
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Heggedals dagligvare-og kolonialforretninger på 1900 – tallet
Vi stusser ofte over dagens tilvekst av forretninger og kjøpesentra i
nærmiljøet vårt. Odd Lars Vanberg, sønn av Mathias Vanberg, forteller at det ikke var stort dårligere med tilbud i Heggedal i første del av
1900-tallet. Heggedals befolkning på 1000 –1200 innbyggere hadde
ikke mindre enn 9 butikker.
RUSTAD MEIERI er en av de eldste
bygningene i Heggedal, oppført like
før 1900. Først som mottak av melk
fra småbøndene i bygda, seinere som
landhandel med ”assortert” utvalg.
Espelund drev forretning her fram
til 1936. Både Thorvald Vanberg og
Richard Thoresen var handelsbetjenter hos Espelund.
Fra 1936 og fram til 1969, i hele
33 år, var det Richard Thoresen
(1903-1994) som drev butikken.
Richard ( populært kalt ”Strote” )
var en ekte Heggedøl som satte preg
på lokalmiljøet med sitt gode humør
og kjappe replikker og ikke minst
sin høye latter. Da han lo, ristet hele
sentrum. Naboen, Annie Rolland
pleidde å si: Nå hørte jeg Thoresen
smile igjen.
Strote var mye benyttet i revyene
som ble spilt på Gjellum og Friheim
før, under og like etter krigen. Han
var fotballspiller og skihopper i
yngre år og bevarte interessen for
idrett hele sitt lange liv. Han er også
æresmedlem i H.I.L.
Her er et par replikker som viser
Strote’s raske tunge: En frue sa i forretningen en dag. Du Thoresen, i natt
drømte jeg om deg. Å, sa Thoresen.
Ja, og så skulle vi gifte oss, sa fruen.

Ella og Thorvald Vanberg.
Bildet er tatt 1960.
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Thoresen kommenterte raskt: Måtte
vi ?
En storrøyker som aldri handlet
hos Thoresen var sluppet opp for
sigaretter en søndag. Han gikk ned
til Thoresen som bodde ovenfor
butikken og var nokså ﬂeksibel når
det gjaldt åpningstider. Unnskyld
at jeg forstyrrer deg Thoresen, men
kan jeg….. Han hadde knapt fullført
setningen, før Thoresen avbrøt og sa:
Du forstyrrer meg ikke ellers i uka
heller!!
Thoresen hadde stor hjelp i den
pliktoppfyllende Frk. Solveig Lundhaug som først kom til Espelund i
1934 og fortsatte hos Thoresen fram
til han overlot forretningen til Gunnar Gravalid i 1969. Det ble sagt om
duoen Thoresen/Lundhaug at den
ene tok hånd om økonomien og den
andre moralen. De var i hvert fall
meget samkjørt og nøt stor respekt
blant kundene. Thoresen betjente
også kunder i Hallenskog og Hallenåsen. Det kunne han gjøre fordi han
hadde hest og vogn. Mang en gutt
i Heggedal tjente litt lommepenger
ved å kjøre for’n Richard.
HEGGEDAL COLONIAL OG
ISENKRAMFORRETNING
Etter noen år som handelsbetjent hos
Espelund i Rustad Meieri, startet
Thorvald Vanberg forretning i den
nybygde ELVELY-gården (Guribygården) i 1931. Han drev den helt
fram til 1976, da han syntes det var
på tide å slutte. Da hadde han holdt
det gående i hele 45 år! Det må vel
være rekord i Heggedal, kanskje i
hele Asker. Og ferie, det tror vi det
ble lite av.
11- årige Lisa Solnørdal skriver

Odd Lars Vanberg
i sin særoppgave på barneskolen
”Gamle Heggedal” om sin oldefar:
”Til butikken hørte det med et
uthus. Der var det stall til hesten
hans ”Blakken”. Den brukte han
til å kjøre ut varer med, også helt
til Åros. Han hadde også griser og
høner i stallen. En del av uthuset var
også lager for gryn og mel som han
solgte i butikken sin. En vedbod var
det også i uthuset. I uthuset var det
sykkelverksted i 1950-årene, men
bygningen ble revet for mange år

Richard Thoresen 1903 – 1994
var foruten en dyktig forretningsmann, en skattet deltaker
i utallige Heggedalsrevyer. Han
var også en ivrig idrettsmann
og fulgte godt med i Heggedal
idrettslag. For sin innsats i laget
ble han gitt æresmedlemsskap.
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siden.
Foruten kolonialvarer solgte
oldefar spikre, maling, lakk, nagler,
hestesko, river, hakker etc.
På disken sto det to glass-skap, i
det ene var det sjokolade og godterier, i det andre boller og kaker. Melk,
øl og brus måtte de hente i kjelleren,
kjølerom og kjøleskap hadde de
ikke.”
Vanberg hadde også et rammeverksted i et siderom til butikken. Da
verkstedet hadde utspilt sin rolle , ble
det et hendig rom for øltørste etter
dagens gjøremål - populært kalt
”Thorvald Bar”.
I butikken hos Thorvald Vanberg
(1901–1993) arbeidet også hans kone
Ella (1904–1968) og den mangeårige
ansatt Gunvor Rønning. Gunvor ble
der i hele 40 år.
Vanberg deltok mye i organisasjonslivet i Heggedal; det være
seg Heggedal Vel, Indremisjonen,
Kapellforeningen, Søndagsskolen,
Ungdomsklubben, Menighetsrådet
og ikke minst som klokker i 33 år i
Heggedal Kirke.
Richard Thoresen og Thorvald
Vanberg satte på hver sin måte preg
på Heggedalsamfunnet.
Sverre Hansen sier i sin bok:
Minner fra Heggedal: ”De var snille
mennesker som ikke var redde for
å gi bort noe ekstra når noen hadde
det trangt og var ikke mennesker
man glemmer så lett”. Den ene med
sitt gode smil og den andre med sin
rungende latter.

To gode vennepar: Til vensre Olga
og Lars Braathen. Til høyre Jenny og
William Grinerud. Fotograﬁet er fra
slutten av 1920-åra.
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Landhandlerier ...
Fortsettelse fra side 15.

Dette ble nærmest et munnhell i
Heggedal. Ernst Bjerknes startet
Heggedal Bygg i kjelleren i det
gamle Heggedal Meieri like etter
krigen. Spurte noen etter en vare som
manglet, svarte kona, Ingrid: ”Vi får
igjen når’n far har vært i Drammen!”
Etter at Thoresen ga seg i Rustad
Meieri, overtok Gravalid forretningen og bygde den om til selvbetjening i 1969. Gravalids forretning i
kjellerlokalet i ”Underlandsssvingen”
ble nedlagt. Men Gravalid ekspanderte. I 1975 kjøpte han forretningen
som N. O. Dokken hadde bygd på
Gjellum.
I Heggedal Meieri var det skiftende innehavere etter at Hvardal ga
seg under krigen. Først kom Kuskerud, deretter Paul Lauritsen, senere
Arne Arnesen og til slutt Dalsbråten.
Dette var her den første selvbetjeningsbutikken i Heggedal. Ikke alle
likte denne formen for handel. ”Jeg
føler meg nærmest som en tyv når
jeg går rundt og snoker i hyllene”, sa
noen. Men de vente seg raskt til ”den
nye tid”.
I ”Kværna” var det ﬂere forretninger. I østre ende lå ”Samvirkelaget”. Den første bestyreren het frk.
Brattlie, men siden før krigen hadde
Fonbeck vært bestyrer. Senere kom
Fritz Kongsro. Harry Kise hadde
allerede etablert seg med elektrisk
forretning i et lite lokale i ”Kværna”
i 1947, og da ”Samvirkelaget” ga
seg i 1952, ﬁkk han og kona Hedvig
overta disse lokalene. Forretningen
er senere overtatt av Per Hovland,
under navnet ”Heggedal Elektro”.
Ralph Gjersøe hadde kjøpt gården
et par år før krigen. Sammen med
kona Ingrid drev han ”Heggedal
Manufaktur”, og utvidet vareutvalget
med sportsartikler fra 1952. Fra 1969
drev Eivind Lilleseth forretningen
inntil Inger Buttingsrud overtok, nå

under navnet ”Kines”. Da hun ga seg,
startet Margot Westengen gatekjøkken i lokalene sammen med nevøen
Jan Westengen. Midt på 1990-tallet
kom det nye eiere. Guldbjørg Karlsen hadde frisørsalong i 1. etasje og
baker Sverre Solberg hadde bakeri i
kjelleren. Bakeriet ble nedlagt i 1967.
Før krigen hadde baker Karsten
Larsen bygd nytt hus og bakeri på
eiendommen ”Gressvik”, ved Vollenveien, mellom ”Bråtensvingen” og
”Thunehytta”. Baker Larsen hadde
startet opp i det gamle bakeriet i
sidebygningen til Heggedal Meieri.
Sønnene Arne og Jan kom tidlig med
i bakeriet som fortsatt drives som en
familiebedrift av tredje generasjon
Larsen. De har nylig feiret at bedriften er 75 år.
Ved jernbanen lå ekteparet
Wrights kafè ”Breidablikk”. Fruen
het Karoline til fornavn, og vittige
tunger omtalte kafèen som ”Karolinske Neset”. Kafèen ble senere overtatt av ekteparet Lexerød som hadde
den inntil den ble nedlagt.
Også i Hallenskog var det kolonialbutikk fra slutten av 1940- tallet,
like ved kommunegrensen ved Rødbekk. Karl Bogen startet i kjelleren i
boligen sin på slutten av 1940-tallet.
Da han ga seg startet Per Strand opp
i 1953, i nabohuset på andre siden av
Underlandsveien. Han solgte kolonialvarer, kjøtt, ﬁsk, manufakturvarer
og isenkram til både fastboende og
hyttefolk. Forretningen ble nedlagt
etter få år.
I 1954 startet Erik Skotland sitt
landhandleri ved Skjellestad. Han var
gift med Lilly, datteren til Stokker
på Vestre Skjellestad. De bygde hus
med butikk ved Heggedalsveien, vis
a vis tunet på gården. Skotland hadde
kundekretsen fra Skjellestad og
oppover Askerbørskogen. Forretningen var i drift til 1980.
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GUTTA MED ”TRUCK” I
Det var 3 ”mekke-gutter”;

Øystein Sand og brødrene
Lars Ivar og Øivind
Nilsson, som startet i
Vollen - og etterhvert ble
”mekkebutikken” kalt VTP
etter en spesiell opplevelse i
USA.

Øivind tok over lokalene i
Vollen - og driver nå med
transport og graving.

De andre 2 kara ﬂyttet i

(Øivind Nilsson og Øystein
Sebjørnsrud) og 2-3 mann i
butikken og på delelageret
(her styrer Øystein).

Øystein er Heggedalsgutt - og før han var

10 år snuste han rundt på Yggeseth fyllplass
- og fant ﬂere sykkelvrak som han skrudde
sammen. Første bilen han mekka var en
Ford pickup som han kjøpte for kr 600. Den
står på loven hjemme hos faren; Kåre Sand.
Den skal sønnen hans (15 måneder) overta!!
Det er ingen tvil om at denne gutten liker
jobben sin - og det blir mange lange dager.

Kom på en onsdag - kanskje du får

gratis lunch - et godt måltid med egg
og bacon - som vi fra HP ﬁkk nyte.
Øystens samboer - og mor til hans
håpefulle sønn - disket opp til alle.
Hun har nok styringa med at lokalene
er så rene og delikate.

Navnet VTP - og USA

Gutta har vært ﬂere turer i USA,
VTP’s butikk

VTP selger også

mye rekvisita - i
tillegg til deler.
De er spesialister
på lysutstyr fra
HELLANOR.

verksted, butikk og en 100
m lang lagerbygning for
deler - spesielt til mercedes
GELÄNDEWAGEN mye kjøpt fra Forsvaret.
Lokalene er pene, oversiktlige og innbydende.

Øystein Sand er daglig leder av VTP

VTP’s brukbil-hall
VTP selger også
bruktbiler. Bildet
er fra den lyse og
ﬁne hallen - som nå
inneholder noen
ﬂotte ”Old-timere”.

De har fått et 1. klasses

Det er 2 mann som mekker

2001 til en ﬂott eiendom
nederst i Grodalen hvor
de har bygget om i 4
år! Og i dag har de et
bygningskompleks 1 km

VTP ligger ﬁnt langs Røykenveien - vel 1 km syd for
Heggedal. Bygget er mer enn 150 m - langt og smalt.
Noen fristes til å kalle det; den gule ”Ormen Lange”.
Ned på venstre side går Grodalselva, hvor det er tatt
laks på 2 kg - i tillegg til ål og sjø-ørret. VTP eier til
midt i elva - og de har 2 ﬁskekort!. For de som kjenner
Skitthegga’s grå vann gjennom Heggedal - er det
overraskende at vannet forbi VTP er rent og fristende
- bare 1 km syd for den grå Kistefossdammen.
Øystein drømmer også om å bygge opp igjen kraftverket
som var i det gamle bygget. VTP har fallretighetene og de kan få ut nesten 100 kw - nok strøm til hele bygget.

syd for Heggedal - mellom
Røykenveien og den lakseførende Grodalselva.

og på en av disse turene kom
de til et sted i Texas. Der ﬁkk
Øystein øye på et skilt; Amigo
Truck & Parts, og han ﬁkk gutta
med på å skifte ut Amigo med
Vollen. Men å skifte fra Vollen
til Grodalen var ikke aktuelt.

Lars Ivar Nilsson eier 50 % av VTP

Lars Ivar er en meget dyktig mekaniker.

Apropo turer til USA.

De hadde
for vane å kjøpe - ikke leie - bil,
når de reiste rundt i USA. Og
det skjedde mer enn en gang, at
når de solgte bilen - før de reiste
hjem - ﬁkk de mer for bilen enn
når de kjøpte den, (de hadde vel
mekka litt på dem). Det er også
en måte å få billig ferie!

Verkstedhallen er rommelig,

ryddig og svært oversiktlig. Det
er en ny, ﬂott hall - som gutta har
all ære av,
som en del
av ombyggingen.

Han kan alle merker - og alt som trenges
av reperasjoner på en bil. Men hans
spesialitet er feil-analyse og justeringer.
Og dieselmotorer er hans lidenskap. Å Øystein Sebjørnsrud er den andre
være noe annet sted enn på verkstedet,
mekaniker. Han har også lang erfaring
har han liten interesse av.
med reparasjon og taksering av biler.

Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/ Odd Lars Vanberg og Stein D Berge. Presentasjoen betales av bedriften.
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Bil-og MC-treff på ungdomsskolen

Foto: Daniel Hovdahl

Heggedals posten

Vi søker etter betalt medarbeider!
Heggedalsposten har brukbar økonomi, men mangler arbeidskraft.
Vi søker derfor etter en redaksjonssekretær på deltid.
Vi trenger en person som kan være med på alt som har med innsamling av stoff,
oppfølging, planlegging og produksjon av Heggedalsposten.
Vedkommende må kjenne til alminnelig bruk av PC og data - og gjerne være
interessert i å lære seg å designe ferdige sider
med programmene INDESIGN og FOTOSHOP.
Er du interessert, ta kontakt med Stein eller Dag Henning i redaksjonen.
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Nytt ungdomsutvalg i fotballgruppa i HIL
Fotballgruppa har nesten 300 aktive
spiller fordelt på mer enn 20 lag i aldersgruppen 7-16 år. Dette gjør gruppen til
den desidert største avdelingen i idrettslaget. For å gi spillerne muligheten til å
engasjere seg mer i klubbens utvikling
er 2 jenter (Christine Kirkhorn og Iselin

Haugen) og 4 gutter (Joachim Karlsen,
Otto Kierulf, Anders Kroken og Marius
Igesund) valgt til klubbens ungdomsutvalg. Disse 6 skal være med å styre, og
her skal ledelsen få bryne seg!
Hva betyr G92 eller J94?

De ﬂeste av oss har ikke greie på fotball
– og langt mindre på hvordan denne ﬂotte
idretten organiseres. G92 betyr gutter født
i 1992, og J94 er jenter født i 1994. Lagene
deles inn i aldersbestemte lag i både cup
og seriespill. De yngste spiller 5-er (4
utespiller + keeper), 11-12 åringene spiller
7-er og fra 13 år spiller man 11-er.

Joakim
Karlsen G92.

Aktiv både som
spiller og dommer og vil helst
spille på gress

Otto Kierulf
G92.

Her ser dere det nye ungdomsut-

valget i HILs fotballgruppe. Seks
engasjerte representanter fra de
eldste lagene skal nå ta fatt på jobben
med å få spillerne mer på banen både
i forhold til lagets ledelse, men også
med egne arrangementer.

Første store oppgave for ungdomsut-

valget blir å arrangere sesongavslutning for klubbens snart 300 spillere i
Heggedalshallen i slutten av oktober.
Utvalget er og i gang med planlegging av en egen romjulsturnering for
ungdom. Ut over dette skal utvalget
være spillernes talerør inn mot klubbens styre og ledelse, bidra til at ﬂere
av spillerne engasjerer seg bl.a. gjennom dommer- og trenerutdannelse og
planlegge og gjennomføre egne arrangementer for spillerne i klubben.

At klubben her har fått en gjeng

som både er talefør og tør si fra,
kommer tydelig frem når vi begynner å snakke om ny kunstgressbane
på Gjellum. ’Fotball skal spilles på
gress!’ proklamerer Joachim klart og
tydelig, og får støtte fra ﬂere av de
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andre utvalgsmedlemmene. Selv om
fotballgruppas leder, Øyvind Borhaug, prøver å påpeke at kunstgress
vil gi langt bedre treningsforhold for
klubbens medlemmer, så er det tydelig at det her er ﬂere som er oppriktig
skuffet over at det ikke lar seg gjøre
å få til en løsning med både gress og
kunstgress.

Øyvind nevner at gresset på Gjel-

lum kanskje kan ﬂyttes og få et
”nytt liv” dersom anleggsarbeidet på
Gjellum kan koordineres med planering av en ballslette ved ”Transformatorn”. De unge gressentusiastene
ser at det kan være bra, men påpeker
at det slett ikke blir det samme som
den ﬂotte ’matta’ man har i dag på
Gjellum.

Hen lille disputten vi ﬁkk her på

stadion viser med all tydelighet at
Ungdomsutvalget kommer til å bli
en engasjert gjeng, som slett ikke
har tenkt å sitte stille å se på at de
voksne tar beslutninger over hodet på
dem. Det lover godt for fremtiden for
fotballen i Heggedal!

Det blir 12-15
kamper i sesongen. Fotball er
helt topp

Christine
Kirkhorn J94.
Har tatt dommerkurs og vil
gjerne prøve
seg mer

Anders Kroken
G91. Eldstemann i gjengen,
og kanskje blir
han klubbens
første rekruttdommer?

Iselin Hauge
J93. Leder i

utvalget - og
en ivrig spiller
både på trening
og i kamp

Marius
Igesund G94.
Fotball er gøy,
men helst på
gress! Proff
– Kanskje!
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Heggedal får ny KUNSTGRESSBANE - hvilken
betydning kan det få - spesielt for fotballfolket?
Det betyr at banen kan brukes uavhengig av
vær og årstid = døgnet rundt og året rundt.

Kostnadsoverslag for å an-

legge kunstgress på Gjellum
er kr. 5.460.000,- (prisen
kan øke fordi prisene i markedet er sterkt økende).
Kommunen vil søke om
tilskudd fra spillemidler,
hvilket kan utgjøre 1-2 mill.

Ved halvårsrapporten som
Bildet er tatt en tidlig, kald morgen i begynnelsen av okt. Du
kan se at noen fryser, men smilet er ikke til å skule; nå har
Heggedal endelig fått vedtak på å få kunstgressbane.
Alle 4 står på dagens gressmatte på Gjellum. Gresset skal
skiftes ut med kunstgress = kraftige og solide plastmatter.
Fra ventre; Terje Bø, Øyvind Borhaug, Bjørn Erik Olsen og
Simon Johansen.

Terje Bø - leder av HIL.

Terje har vært aktiv i HIL i mange
10-år - og kunstgressbane har vært
diskutert siden 80-tallet. HIL har
ca 900 medlemmer, hvorav ca 450
er aktive. Av disse er ca 300 med i
fotballgruppa. En kunstgressbane
tiltrekker seg langt ﬂere cuper.

Øyvind Borhaug - leder av fotball

Øyvind har jobbet intenst med dette
prosjektet i mange år - så det er liten
tvil om at han gleder seg. En kunstgressbane betyr langt mer forutsigbarhet og at sesongen forlenges. Når
varmeanlegget kommer, kan banen
brukes også om vinteren.

Bjørn Erik Olsen - leder av idrett
og fritid i Asker kommune.

Bjørn Erik bor i Heggedal, og han

kjenner Gjellum-anlegget godt. Han
betegner det som det mest praktiske
og hyggeligste anlegget i Asker.

Simon Johansen - banemester
og vaktmester på Gjellum.

Simon tror at en kunstgressbane

betyr mer bruk og langt ﬂere kamper. Dette vil kreve mer av meg sier han. Men det er derfor jeg er her
- og jo mer idrettsanlegget blir brukt,
desto bedre. Så bare kom igjen.
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kommunestyret behandlet i
møte den 18. september ble
det bevilget kr. 4 mill. til
etablering av kunstgressbane på Gjellum stadion. Dette
er den 6. banen innenfor det
som kalles for “kunstgressbane-satsingen i Asker”.

Følgende baner er så langt

bygget ved;
1) Asker stadion - Føyka
2) Arnestad i Vollen
3) Holmen idrettspark
4) Borgen - ved Borgen
skole
5) Nesøya - banen er under
bygging.
Fra før har Asker kommune
kunstgressbane på Risenga,
men plastgresset er meget
dårlig og slitt, (skiftes ut i
2008).

Begrunnelsen for at kunst-

gress ønskes velkommen, på
bekostning en så ﬁn gressmatte som ligger på Gjellum
i dag, er at kunstgress vil ha
en langt større utnyttelsesgrad enn naturgress.

En gressbane har spesi-

elt store problemer vår og
høst (snøsmelting og ved
regnvær), og kan ikke på
noen måte brukes i vinterhalvåret.

Kunstgress kan brukes

døgnet rundt (har lys) og
året rundt (planer om oppvarmet bane om vinteren).

Kunstgress krever noen

vedlikeholdsrutiner (vasking/rensing) for å opprettholde gode spilleegenskaper,

men kan ellers benyttes
døgnet rundt og året rundt.

Heggedal IL ønsker å legge
rør under banen for senere å
investere i et varmeanlegg
(anslått kostnad kr 700.000).
Det er et moment som må
legges inn i grunnentreprisen.

Ved behandlingen av

halvårsrapporten fremmet
Ingvill Vevatne (V) et oversendelsforslag:
“Gjellum-anlegget vurderes som en idrettsarena i
saken om kunstgress”.
Oversendelsesforslaget ble
behandlet i formannskapet
den 16. oktober.

Planlegging og prosjekte-

ring legges til første del av
2008. Lysanlegget på Gjellum er i utmerket stand - og
det består slik det er.

Dernest blir det utlysing av

2 entrepriser (anleggsjobber);
¤ Grunnarbeid (isolering og
kulting)
¤ Kunstgress.
Kunstgress har en samlet
tykkelse på 6 cm. Den består av et av et ”gummi-underlag” som ”plastgresset”
er festet i.
Så er kontraktsinngåelse for
bygging satt til våren 2008.

Anleggsstart skal da

komme i løpet av sommeren
2008. Men her må det tas
et forbehold om fremdrift
og tilgangen på anleggsfolk.
Anleggsperioden er planlagt
til å vare ca 8 uker.

Det er også krefter igang

for å få til en kunststoffbane
utenfor kunstgressbanen
/ forballbanen - men dette
blir et senere prosjekt. Og
som alltid er det avhengig
av ildsjeler, og da spesielt på
området friidrett.
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HIL har startet ny idrettsgruppe; bordtennis Er dette noe for deg - ungdom eller voksen?
Heggedal IL vedtok på siste årsmøte å starte
opp bordtennisgruppe. Utgangspunktet er at
denne type idrett er mer for enkeltpersoner enn
for større lag. I tillegg har mange av lagets
medlemmer påpekt at lokalene på Gjellum står
mye ubenyttet, og bordtennis er en idrett som
passer bra i disse lokalene.
Dette er også en idrett for både voksne (foreldre) og ungdommer. Så kom igjen!!!

Aktiviteten var stor på første treningen
på Gjellum. Det viste seg at den ”nye”
salen var ideell for bordtennis.

Å starte opp en helt ny gruppe

krever sitt; materiell, trenere, lokaliteter, styre og stell mv. Torgeir
Kroken har stått for oppstartsfasen. De største etableringsutfordringene er historie, og han retter
vi blikket framover i håp og tro
om at dette skal bli en viktig del
av Heggedal ILs tilbud i mange år
framover.

Styret tok denne saken opp tidlig
Torgeir Kroken
er primus motor
bak oppstarten
av Heggedal
Ils bordtennisgruppe.
Han var tidligere
leder for HIL.

Terje
Johannesen
er far til en av
spillerne denne
første kvelden - og
han ønsker å støtte
dette ﬁne tiltaket.

i 2007 og en av de største startutfordringene var materiell som
bordtennisbord, racketer mm.
Dette er relativt store investeringskostnader og for idrettslaget var
dette en utfordring. I Asker Kommune, gjennom Asker Idrettsråd,
søkte styret i HIL om midler til
etablering. Dette viste seg å bære
gode frukter.

I dag kan vi stille med 3 ﬂunkene
nye konkurransebord på Gjellum,
sier Kroken. I tillegg har vi alt
annet utstyr som er nødvendig for
å kunne trene. Det er bare å ta på
treningstøy og møte opp.

I oppstartsfasen velger vi å starte

med trening for de som er 13 år
og eldre. Det henger sammen med
trenerkapasitet og at det er denne
gruppen som har størst frafall i
idrettslagets aktivitetstilbud for
øvrig. Foreløpig er det lagt opp til
trening en gang i uken, onsdager
fra kl 1800 på Gjellum.

Gruppen startet opp onsdag 10.

oktober med 12 deltakere i alderen
13 – 16 år. Ønsket er at også de
voksne ﬁnner veien til Gjellum på
onsdager, hvor det legges opp til at
de kan trene fra kl 2000.

Kasper Søndberg (22) har stilt

sporty opp og sagt ja til å være
trener for våre håpefulle. Det er
ingen hvem som helst vi har fått
med oss, sier Kroken. Kasper
kommer fra Danmark og har spilt
bordtennis i mange år, blant annet
på det danske landslaget. Han
ønsker å spille aktivt for klubben
og håper det er andre som vil satse
på bordtennis for Heggedal IL.

Vi håper mange ﬁnner veien til

Gjellum på onsdagene framover,
avslutter Kroken.

Leder HIL: Terje Bø - 900.30.914 - terje-boe@c2i.net
Leder fotballgruppa: Øyvind Borhaug - 971.67.577 -

Leder håndballgruppa:
Tone Karlsen
Ansvarlig for medlemsskap: Lars Wigen - 958.40.280

Leder skigruppa: Eva Lill Kvisle - 918.77.043 -

Leder Blåfjellhytta: Kjetil Jørgensen - 90822196 -

Leder volleyballgr.: Konstanse Ophus - 913.60.147 -

Leder driftstyret Gjellum: Karl Gulliksen - 92020809
Banemester og vaktmester på Gjellum: Simon Johan-

ob@insieta.no

eva-li@friluftsrad.no

konstanse@ophus.net
Leder trimgruppa: Laila Samuelsen - 915.66.932
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l-wigen@online.no

kjetil.jorgensen@outoelite.no

sen - 91854434, (booking av Gjellum - send SMS).
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Bli medlem

Medlemmer

Send kr 150,- i dag
til konto; 0533.02.25086
Husk å skrive navn og
adresse

Send din mailadresse
til: heggedal_vel@jahoo.no
Tekst og foto: Stein D Berge

Kun relevant info om
Heggedal - ingen reklame.

Politikermøtet på Gjellum 6. sept. blir en referanse for Heggedal i de neste 4 årene

I en reportasje i Budstikka rett etter møtet 6. sept,

starter artikkelen med overskriften: HEIA HEGGEDAL. I
den neste 4 års perioden kan det heiaropet gå i oppfyllelse på
denne måten: Heggedal er på vei til å bli en de beste lokalsamfunn på Østlandet! Det er mange gode krefter med - men det
viktigste er vi som lokalbefolkning; AT VI ENGASJERER
OSS!

Heggedal Vel (HV) arrangerte valgmøte - 4 dager før kommunevalget 2007 - med alle ledere for de politiske partiene i
Asker, (unntatt pensjonistpartiet, som heller ikke kom inn i
kommunestyret).

Det var nestleder i HV; Stein Arne Bakken - tidligere AP-

politiker og Ny Røykenvei-forkjemper - som ledet møtet med
sikker hånd. Samtlige av de tilstedeværende partiledere ga et
høyt og klart ja - uten noe men - om at Heggedal sentrum skal
prioriteres med tilstrekkelige bevilgninger, som det nye num-

mer to senteret i Asker.

Det var også full enighet om delingen av det nye menighets-

senteret; en kontordel som kirken styrer, og en ”Storstue” som
lokalmiljøet styrer - innkludert kirken. To dager før - den 4.
sept. - ble denne saken behandlet i Formannskapet, og vedtaket etterlot uklarheter. Men dette ble faktisk oppklart på vårt
møte på Gjellum - og det er nå full enighet om det historiske
vedtaket fra 22. aug, som Dag Henning Sæther la så godt
tilrette ved sine gode forslag.

En tredje sak var Ny Røykenvei koplet sammen med Rv 23

(Oslofjord-tunellen) og kollektivtransport i hele dette området.
Det ble gjort klart i ordskifte at hele dette komplekset igjen
settes på dagsorden. Men vi må følge opp!

Med et engasjert Brukerforum koplet sammen med et lydhørt
Politikerforum for Heggedal, vil den neste 4-års perioden bli
historisk for Heggedal.

Disse 7 politiske ledere blir
fulgt opp de neste 4 årene:
(i rekkefølge fra høyre)

¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤

Møtet 26.09 Sak 2; Heggedal Sentrum

Frp - Ole Jacob Johansen
H - Tor Kristian Østeby
Krf - Hildur J O Horn Øien
V - Ingvill Tautra Vevatne
Agv- Nina Gjellum
Ap - Ivar H Kristensen
SV - Signe Grape

Møtet 26.09 Sak 3; Deling av M-senteret

Sjefsarkitekt Midtbø gikk gjennom bakgrunnen for planene

Dag Henning Sæther gjorte en oppsummering av delingen av

Men her har den nye Brukergruppa sin første utfordring;

Han pekte samtidig på hvilke spørsmål som skal avklares

for Heggedal sentrum; kommuneplanen, de kjente skissene for
sentrum og det som til nå er gjort i reguleringsarbeidet. Prosjektleder Fundrud supplerte han. Men det var lite nytt som
kom frem - i forhold til det vi har hørt det siste halve året.
å gå dypere ned i de enkelte delene av reguleringsplanen
- og spørre hva disse delene innebærer i forhold til det vi kan
forestille oss på dette stadiet. Hvilke beskrivelser skal en reguleringsplan inneholde - som får konsekvenser for de ferdige
anleggene. Og her er det nok å ta fatt på for oss som har jobbet
med disse planene i mer enn et år - og for de med friske øyne.

22-27 Idrettslaget og Heggedal V5 5

menighetssenteret i en kontordel og en felles Storstue i Heggedal. Han tok utgangspunkt i vedtaket fra 22. aug. I sammenheng med reguleringsplanen er det plassering og størrelse som
er viktig. Mye tyder på at det blir liggende på ”kirketomta”.
videre. En arbeidsgruppe må opprettes for å styre det videre
arbeidet. Dette arbeidet betyr spesiﬁkasjoner av behov og
funksjoner, rom, kopling til kirkedelen, størrelser, interiør og
utsmykning, utforming av bygget - og ikke minst utearealet.
Arbeidsgruppen skal bestå av folk fra kirke, kultur, ungdomsskolen, Heggedal Vel og andre fremtidige brukere.
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Heggedal Vel sitt halvårlige folkemøte 26. sept. på Gjellum, viser engasjement
Den første av kveldens 5 saker var opprettelse av et Bru-

som skal være en link mellom Brukerforumet og de besluttende organer i Asker kommune.

kerforum for utbyggingen av Heggedal sentrum. HV hadde
foreslått 6 navn - men interessen for å delta var så stor at Brukerforumet ble mer enn doblet under møtet.

Politikerforumet skal bestå av politikere som bor i Heggedal,

Dette forumet kan bli det viktigste redskapet for lokalt

engasjement i utbyggingen av hele Heggedal - for mer enn 10
år fremover! Det får ingen formell myndighet, men det får rett
til å være diskusjonspartneren for administrasjonen. I tillegg
arbeides det med å opprette et Politikerforum for Heggedal,

og som brenner for det som skjer her. Her vil det legges vekt
på sak, og liten vekt på partipolitikk. Å legge vekt på sak betyr å klarlegge alle sider og meninger om saken - både i bredden og i dybden. Dette blir en utfordring for medlemmene i
Brukerforumet - og for Politikerforumet.

Det var ca 40 personer som møtte denne kvelden på Gjellum.

Under presenteres medlemmene i Brukerforumet - 5 kvinner og 9 menn. Brenner du for noe - kontakt en av oss.
HV: Stein Arne Bakken
sab@elektro
media.no
Øvre Gjellum
vei 3, 1389 - H
Tlf: 6679.4010
M: 922 56 358

HV: Anders Rolland
anders.rolland@
sporveien.no
Heggeodden
4 A, 1389 - H
Heggedal.
Tlf: 6678.7990
M: 905 05 556

HV: Stein D Berge
stein.berge@
c2i.net
Vollenv. 153 A,
1389 H
Tlf: 6679.70 75
M: 986 95 680

HV: Irene Johansen

Terje Olav Bø

ire-j2@online.
no
Vollenv. 190,
1389 H.
Tlf: 6679.7438
M: 472 53 792

terje-boe@c2i.
net
Grodalsåsen 18
A, 1389 H
Tlf: 6679.7334
M: 900.30 914

Tove Gustavsen

Åsmund Sutterud

jgu@simbatoys.no
Heggeodden 8,
1389 H
Tlf: 6690.6151

asmund.sutterud@amesto.
no Heggedalsbakken 28,
1389 H
Tlf: 6679.6421
M: 911.95.334

HUS: Ingvild Funderud

HUS: Heidi Brøndal

ingvildfundrud
@hotmail.

snuffe92@
hotmail.com
Heggedalsmarka 42, 1389 H,
Tlf: 679.6423

Gjellum
terrasse 35,
1389 H
Tlf: 6679.6961

at vi holder fartsgrensene. Møteleder Stein startet med å
innrømme at han hadde den uvane å kjøre noe over fartsgrensen. Og det må gjelde mange av oss, for målinger gjennom Heggedal viser at 70-80 % holder omtrent 10 km over
fartsgrensen (mange av disse er oss). Men tidsmesig tjener
vi få minutter. Mange i salen måtte si seg enig. HV jobber
med målinger på 4 ulike steder i Heggedal. Mer senere.
Møtet 26.09 Sak 5; Ny Røykenvei og Rv 23

Siste saken var en viderføring fra møtet 06.09; å se Ny

Røykenvei i sammenheng med fullføringen av Rv 23 - og
full utbyggingen av kollektive transportmidler med tog og
båt. Dette inkluderer nok parkeringsplasser ved togstasjoner og brygger. Midtbø uttrykte bekymring hvis vi også
skulle gå på en slik oppgave. Men vi må se på helheten.

Ole-hb@
online.no
Gjellum terr
9, 1389 H
Tlf:6679.7710
M: 909 42 454

Tor Peter Barfod
tor.peter.

barfod@iss.no
Guiv. 76, 1389
Tlf: 6690.2414
M: 400.11.339

HUS: Kathinka Blichfeldt
Kathinka.
Blichfeldt@
asker.
kommune.no
Tlf: 995.92.440

Arne Sæther

Møtet 26.09 Sak 4; Traﬁkksikkerhet

En av de viktigste forutsetningene for traﬁkksikkerhet er

Ole Hermann Bjor

Åpent møte om utbyggingen i Heggedal
onsdag 26. sept. kl 19-21.30 på Gjellum
Følgende saker drøftes:
* Opprettelse av et representativt brukerforum for utbyggingen av Heggedal
sentrum - styrt av Heggedal Vel.
* Gjennomgang av planene for Heggedal sentrum - definert som et gitt
område i og omkring Heggedal sentrum (se bakgrunn og tegning under).
* Heggedals planlagte menighetssenter deles i en mindre kontordel (som
styres av menigheten / kirken), og et større forsamlingshus (som styres
av lokale brukere tilknyttet Heggedal - inkludert kirken).

arne-sae@
online.no
Torpv. 34,
1389 H
Tlf: 6679.7420
M: 412 25 188

* Biltrafikk, trafikksikkerhet og andre konsekvenser av bilbruk.
* Biltrafikk og kollektive transportmidler. Ser på nytt veisystem knyttet til
Rv 23 (Oslofjord-tunnelen), med fremføring til Drammen og Ny Røykenvei. Dette inkluderer også veinettet til nye, store parkeringsplasser ved
kollektive terminalpunkter - ved togtraseêr (Spikkestad- og Drammensbanen), fergesteder (Vollenbåten) og bussterminaler.

Følgende personer deltar:
eiendomsutvikler

*

*

prosjektleder

ESPEN TANDBERG *

Per Øystein Funderud *

kultur-kordinator

THOR ARNE MIDTBØ
”Heggedals-politikere”

sjefsarkitekt
flere

DAG HENNING SÆTHER *

styret for Heggedal Vel og andre

ledere og nøkkelpersoner for lag og foreninger i Heggedal.

Dag Henning Sæther

d-hen-sa@
online.no
Grønliv. 21,
1389 H
Tlf: 6679.7104
M: 977.40.617

Kopi av møteplakaten

Har du kommentarer til det som står skrevet på disse 2 sidene, så send en mail til Stein; sdb@crust.no - Tekst og foto: Stein D Berge
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Brukerforumet har hatt sitt første møte

Brukerforumet for utbygginga av Heggedal sentrum hadde sitt første møte 17.oktober, der prosjektleder Per Øystein Funderud og kommunearkitekt Tor-Arne Midtbøe deltok. Før møtet med kommunens
representanter, satte brukerforumet opp en foreløpig liste over temaer saker som bør diskuteres.

Foreløpig liste over saker som
brukerforumet ønsker å diskutere:
Utescene v/ungdomsskolen. Amﬁ i skråningen

mellom øvre og nedre parkeringsplass
Området mellom skolen og Kistefossdammen:
Kan det opparbeides til park?
Gjøre sentrum til et interessant sted å være for
ungdom, slik at de ikke drar til Asker eller Sandvika: Kafé, skaterampe, treningssenter, kino m.m.
Utformingen av torget og området/amﬁet ned mot
vannet.
Sørge for at det blir naturlige utendørs og innendørs arenaer for kunst og kultur. Gi kunstmiljøet i
fabrikken mulighet til å prege sentrum. Paviljong?
Gangbroa over til stasjonen. Bekymring rundt
tilgjengelighet for rullestolbrukere og lange avstander for gående. Undergang under sporene må
vurderes.
Behov for ﬂere parkeringsplasser ved stasjonen?
Stort behov hvis bedre togtilbud.
Oppgradere og steinsette elveløpene. Mulig
å gjøre elveløpene brukbare f.eks. til padling?
Hvordan håndtere nivåforskjellen fra Gjellumvannet til Kistefossdammen?
”Bystranda” på Odden. Er det en hensiktsmessig
plassering? Forholdet til øvrige strender? Kobling
mot gangvei.
De gamle husene. Hva er planene?
Menighetshus og ”Storstue” Eget utvalg jobber
med denne saken
Miljøgate i nedre del av Heggedalsbakken?
Gangveier, sykkelveier og plass for ”transportsyklister”?

Fra Funderud og Midtbøs orientering om status for reguleringsarbeidet, og brukerforumets oppgaver og
mandat:
Brukerforumet er etablert for å gi en utvidet inn-

byggermedvirkning ved reguleringen av Heggedal
sentrum. Heggedal Vel ﬁkk i oppgave å ﬁnne/utpeke deltakere.
Brukerforumet har ingen myndighet, det er bare
et rådgivende organ.
I tillegg til behandlingen i Brukerforumet, vil
reguleringsplanen gå på vanlige høringsrunder til
lovpålagte og frivillige interessenter
Tidsskjema: Målet er første gangs politisk behandling av reguleringsplanen over nyttår, og
ferdigbehandling sommeren 2008.
Brukerforumet skal føre en dialog med kommunen og private utbyggere.
Informasjon vil bli spredd via Heggedalsposten,
og kan også legges ut på Heggedalspostens hjemmesider (www.heggedalsposten.no).
Energiutredning pågår. Vurderer bl.a. fjernvarmesystem, oppvarmingskilde og plassering av
evt. forbrenningsanlegg.
Veivesenet, Jernbaneverket, Fylkesmannen og
Fylkeskommunen er tidligere forelagt skisser av
reguleringsplanen, og har stilt seg positive.
Det skal gjennomføres arkeologiske registreringer.
Biologisk registrering må foreligge før behandling av reguleringsplanen.

Referent: Dag Henning Sæther

Dessverre går arrangementskalenderen ut denne gangen.
Heggedalsposten er arbeidskrevende, og innspurten ble litt for hektisk.
Planene om en lokal kulturuke i november ble også skrinlagt. Dette
skyldes delvis mangel på tid, og delvis at da det har vært usikkert om fabrikken
vil bli klar til det aktuelle tdispunktet. Innredningsarbeidene er kommet langt, og
Tandberg Eiendom planlegger en ”nyåpning” av afbrikken med atelierer engang i
november/desember.
Dag Henning Sæther
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Skitthegga Swing

Skitthegga Swing Apartment 1988

Navnet er lånt fra elva som svinger seg langs jernbanen fra Røyken
til Heggedal, snur og bytter navn til
Grodalselva, og renner tilbake – ut i
mørket.
Det hele begynte med at Heggedal
Musikkorps ble nedlagt i 1986. En
liten gruppe fortsatte, og prøvde seg
på musikk for mindre ensembler. Besetningen passet bra for tradjazz, og
snart dukket noteserien ”Jazz Combo
Pac#” opp, standardlåter arrangert
av Paul Severson. Disse notene ble
orkestrets ”redning” i mange år (som
for mange andre jazz-ensembler).
Fra 1987 var Eugeniusz «Genek»
Pudelewicz orkesterleder, en profesjonell og meget dyktig og allsidig
musiker. I Skitthegga spilte han først
klarinett, seinere sopransax, og tenorsax ved enkelte anledninger. Mye
av det orkestret kan i dag, er lærdom
fra han.
I 1989 var noen av medlemmene
med på å sette i stand en 1934-modell Chevrolet lastebil. Med orkestret
på lasteplanet har den vært et populært innslag i 17-maitog, bunadspara-

Spilling i 17-maitoget på lastebilen 1991
der og andre utendørsarrangementer.
I 1991 inviterte Skitthegga Swing
til den første ”Jazzcafé på Gjellum”,
med Laila Dalseth som gjesteartist.
Seinere har arrangementet vært fast
innslag i Kulturka i Asker. Mange
kjente jazzmusikere har besøkt Gjellum: Morten Gunnar Larsen, Kari
Gjærum, Roy Hansen og Magni
Wentzel. Disse har – sammen med
Genek og hans kollega, pianisten
Janus Krzos – skapt stor jazz på
Gjellum
Orkestret har hatt mange spilleoppdrag på ﬁrmaarrangementer, båtturer på fjorden og i private selskaper. Både ”Skibladner” og ”Henrik
Ibsen” (på Telemarkskanalen) er
besøkt, i likhet med Blaafarveværket
og Hadeland Glassverk. (Se bildegalleriet). Orkestret har vært sporty, og
tatt vanskelige spilleforhold med et
smil. Utendørs spilling utenfor ”siste
ytre” ved NM på skøyter på Risenga
i 1993 er det mest ekstreme til nå.

I 1996 ga orkestret ut CD’en ”Der

Genek på tenorsax 1997
elva swinger”. Året etter ble tenorsaksofonisten Per Kristian Remme utsatt for en ulykke
som lenket ham til rullestolen for resten av livet. Orkestret mistet en kjær musiker og humorist, og det var en
tragedie for Per Kristian og hans familie.
Samme året deltok Skitthegga Swing i ”Sopot Molo

På scenen i Sopot, Polen, 1997

28-29 Skitthegga Swing.indd 2

Heggedal Musikkorps ble startet første gang i 1944,
og holdt på til 1967. I 1979 ble det startet opp igjen,
med musikanter fra både Gisle/Vollen og Heggedal.
Etter noen opp- og nedturer ble det krangling – og
brudd i 1984. Gisle-gjengen dro hjem, og startet ”Asker Brassband” – som idag er Vollen Big Band.
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Jazz Festival” i Sopot – Genek’s
hjemby i Polen. Med jazzparade og
konsert fra en fantastisk utescene
opplevde orkestret Sopot’s første
jazzfestival etter ”murens fall”.

I 2001 hadde orkestret sin første
tur til jazzen’s Mekka - New Orleans.
Det ble en opplevelse og inspirasjon for livet. Orkestret opplevde et
avslappet og inkluderende jazz-miljø,
både i gatene og spillestedene. Det
ble konsert utenfor St.Peter’s Church,
spilling til kirkekaffen i Sjømannskirken, og plass i ”Street Parade” på
Bourbon Street.
Orkestret spilte lenge i en swingstil. Besetningen var sopransax,
klarinett, trompet og trombone, med
banjo, elbass og trommer i «kompet».
Med litt annen musikk ved siden av,
kunne også orkestret spille til dans.
Sommeren 2002 sluttet Genek,

og utpå høsten ble elbassen erstattet
I New Orleans møtte orkestret den norske jazzveteranen Egil Lindsell utenfor
av en tuba. Orkestret har nå en ren
Fritzels European Jazz Club. Det ble felleskonsert i Sjømannskirken. (2005)
”New Orleans-besetning”: klarinett,
trompet og trombone, banjo, tuba og trommer. Med tuba
Quarter Jazz Festival”. Med jazzparade og konserter på
Fritzel’s European Jazz Club og i Sjømannskirken, ble
ble spillestilen enklere og roligere, og innbød i større
grad til improvisasjon.
det nok en vellykket tur.

Tradjazz skal ikke spilles etter noter. Under ledelse av
banjospiller Mauritz Aas startet orkestret for to år siden
på den tunge veien bort fra ”notenes tyranni”, og har lykkes i å utviklet en mye friere spillestil.

St.Hansaften 2006 spilte orkestret på den første
”Daumannshåla Jazz- og visefestival” i Farsund. 40 båter
hadde ankret opp for å høre tradjazz og folkeviser. Det
ble en spesiell kveld mellom holmene utenfor Farsund.

4 av medlemmene var arrangementskomite for ”Kulturuken i Asker 2003”, og i august 2004 deltok Skitthegga Swing i ”Gothenborg Jazz Festival”.

I juli 2007 deltok orkestret på Riverboat Jazz Festival
i Silkeborg i Danmark. Dessverre var vår banjospillende
Mauritz syk, men vi var så heldig å få Danmarks kanskje beste banjo – Ib Haagen – som vikar. Høydepunktet
ble spillingen på jazzcruise med det gamle dampskipet
”Hjejlen”.
CD’en fra 1996 begynner å bli gammel, og Skitthegga har såvidt begynt å planlegge en oppfølger. Kanskje
får den navnet ”Rundt neste swing”?

Våren 2005 ble det en ny New Orleans-tur, til ”French

Skitthegga Swing påtar seg spilleoppdrag
for private og bedrifter, ved alle anledninger.
Prisen blir vi nok enige om.
Kontakt:
Nils-Kristian Pape, tlf 67 40 24 74 /
411 26 640, mail: nils.pape@tele2.no
Dag Henning Sæther, tlf. 66 79 71 04 /
977 40 617, mail: d-hen-sa@online.no
Ved ”Hjejlen” i Silkeborg 2007

28-29 Skitthegga Swing.indd 3
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Presentasjon av bedrifter i Heggedal

TEKNOSERV
Data salg - support - service
Vollenveien 144B - 1389 Heggedal
Mobil: 909 303 79
erik@teknoserv.no

Erik Hovdahl = TEKNOSERV
Erik Hovdahl er spesiell og uvanlig på den måten at han
behersker ﬂere store fagfelt innen elektronikk - både i
bredden og dybden. Dette omfatter lys og lyd til store
anlegg som haller og utescener - og data-teknologi til de
ﬂeste anvendelser. Han forteller at han er ASPERGER
- og dette knytter han sammen med sin store interesse for
elektronikk, som han ble bitt av allerede i 6-7 års alderen.

Service:
Erik rykker også ut utenfor vanlig kontortid - fra kl 16 om
ettermiddeagen - og natten med - hvis det ”brenner”.
Både ﬁrma og private er velkommne som kunder og han
supporterer alt innen data, PC, og nettverk.

Pris på nytt utstyr:

TEKNOSERV annonser
på siste siden av HP

Kom med dine ønsker - og Erik gir deg tilbud.
Kontor og lager har Erik i sin privatbolig - i
Vollenveien 144B - skrått nedenfor Heggedal
barneskole - over Vollenveien. Du er velkommen til å legge frem dine behov og problemer
på hans fagområder. Ring på forhånd.

Erik sin oppvekst og interesser

Han vokste opp i Trondheim - og fra 6-7

års alderen var han oppslukt av elektronikk.
Han tok fagbrev i svakstrøm i 9. klasse - mens
karakterene i andre fag var nesten til stryk.
Dette er typisk for en ASBERGER - full konsentrasjon om et smalt interesse-felt.
Senere tok han fagbrev i radio og TV, kontor
og datateknisk linje, - og videre utdannet han
seg ved Polyteknisk skole i Oslo (NHIT).

Han fortsatte med å skaffe seg omfattende

innsikt i alt som hadde med TV, radio, lyd og
lys - og ikke minst data, som idag er hans hovedbeskjeftigelse. Dette omfatter enkle PCstasjoner - som de ﬂeste av oss har på jobb og
hjemme - til de mest avanserte dataanlegg.

Bosted, familie, jobberfaring og referanser

Erik har bodd i Heggedal i 18 år,

med sin familie på 4 (datter på 20
som er ﬂyttet ut, og en sønn på 13).

En spesiell jobb han gjorde var un-

der OL i 1994. 2 uker før prøve-OL
ﬁkk ikke leverandørene lyd og bilde
til å fungere. Erik var en del av
importørens team - og de mente han
var mannen for å få hele nettet til å
fungere. Det ble jobb døgnet rundt
- og 2 timer før åpning var det OK.

Han hadde også ansvaret for alt

lyd og akustikk for OL’s ishockey
hall på Gjøvik med mer enn 600
høyttalelere. Dette gikk både
på installasjon og drift. Han har
også bygget 2 TV studioer, samt
levert IT tjenester for ﬁrmaer som
Telenor, Celexa, NRK, Otrum og
mange andre.

Hva betyr det å være en ASPERGER

Erik forteller at dette er en

forkortelse for Asperger syndrom
(AS). Dette betyr at en ASPERGER
har noe uvanlige personlighetstrekk,
som ofte betyr stor konsentrasjon
om få områder - og vansker med å
kommunisere og forstå andre. En
ASPERGER er også svært avhengig
av daglige rutiner - og mange er
høyt eller svært høyt begavet.

Fagfolk antar at minst 3-5 av 1.000
personer har trekk som kan regnes
under diagnosen AS.

Han har en liste over jobber og

referanser. Dette strekker seg
over 6 ulike stillinger som teknisk
ansvarlig, salgssjef og daglig
leder ved selskaper innen hans
fagområder - og et utall jobber på
oppdragsbasis.

Mange av hans kunder beﬁnner

seg i Oslo. Han er avhengig av
bil under jobb-oppdrag - og han
synes det er håpløst med køene
inn mot Oslo, spesielt om morgenen. Han satser derfor langt mer
på kunder i Asker.

Ønske om kunder

Han satser nå speseilt på å serve

PCèr og ditt behov for riktig Internett og trådløse forbindelser. Og
i denne sammenheng er sikkerhet
avgjørende. Stikkord er brannmur
og effektive antivirus-programmer. Å få fart på ”treige” PCèr er
også en spesialitet.

Helsevesen og skole har fått langt

større oppmerksomhet om elever
med AS. Skolen legger derfor til
rette for elver med AS. Som voksen
fungerer de ﬂeste AS langt bedre
enn som barn.

Slår du opp på Internett ﬁnnes mye

om AS. En kuriositet er at mange
kjente personer antas å ha eller har
hatt AS, som Albert Einstein,
Bethoven, Bob Dylan, Bill Gates
- og i norsk sammenheng Henrik Ibsen og vår kjente meterolog Trægde.

Denne presentasjoen er laget i samarbeid mellom bedriften og redaksjonen v/Stein D Berge. Presentasjoen betales av bedriften.
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Skal vi si tjue kroner?
-Ærru gæærn?

Loppe-suksess!

Heggedal og Blakstad skolekorps solgte lopper for 295.000
kroner på høstens loppemarked. Det er solid omsetningsrekord.
Korpsets loppemarked har opparbeidet rykte som et av de beste,
med god orden, hyggelige priser og god stemning. Det var imponerende å se hyllene med bruktbøker inndelt etter sjanger. Ikke
alle lopper blir solgt, og kanskje det er noen av skattene som blir
liggende igjen. F.Bergtun’s signerte maleri fra 1939 (under) kan
bli utrolig verdifullt en dag!

Hvorfor vil in

eg?
gen kjøpe m

20 kroner for en
sortert klassiker er
billig!

Solid omsetning på
au
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