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TV-aksjonen er verdens største dugnad
- og det gir resultater. At høsten er her, er det ingen tvil om!  Og like 
sikkert som høsten, har også TV-aksjonen blitt. En imponerende 
landsdekkende dugnad der store og små, unge og gamle, bidrar enten 
som bøssebærere eller gavmilde givere.
TV-aksjonen 2017 går til UNICEF og er øremerket skoler og 
utdanning til barn i krigsherjede land.
Det er skremmende 24 millioner barn verden over som ikke får 
skolegang på grunn av krig og konflikt.  Bare i Syria er det 1,7 millioner 
barn uten skolegang og mange har aldri har opplevd annet enn krig. 
Disse barna er landets fremtid, så her må vi jo hjelpe det vi kan, til 
skoler og utdannelse! Årets aksjon skal gi skolegang og håp til barn i 
Syria, Colombia, Sør-Sudan, Pakistan og Mali.
Meld deg som bøssebærer og bli med på årets viktigste søndagstur 
den 22. oktober.
Det er lett å registrere seg på www.blimed.no, men du må gjerne 
ringe eller sende meg en SMS på 915 66 932.  Dersom du har gått før, 
finner jeg adressen din i databasen, og har du et ønsket område så 
skriv gjerne det.
Jeg har vært områdeleder i Heggedal i 20 år og er veldig stolt over 
dugnadsånden og innsatsen i Heggedal.  I tillegg til alle de gode 
formålene er det hyggelige og engasjerte bøssebærere som har 
inspirert meg år etter år, for uten dere hadde det vært umulig å nå frem 
til alle giverne i bygda. 
Mange tilbakemeldinger forteller om at når dørene åpnes, står huseieren 
klar med penger i hånden, og det varmer.  Til dere som kanskje ikke 
har kontanter akkurat da, så er det nå mulig å bruke VIPPS også.  Blir 
dette gjort før kl. 18, går pengene inn på bøssebærerkontoen til Asker, 
og det er jo supert, for vi vil jo gjerne slå Bærum! På forhånd tusen 
takk til alle som stiller som bøssebærer og til alle som støtter. Jeg 
gleder meg til å se dere igjen 22. oktober og håper at vi også i år blir 
mange nok til å nå frem til alle husstandene ikke bare i Heggedal, men 
i Solbergområdet også.                                                                                                                 

Laila Samuelsen

Heggedalsposten er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad som tilbyr seg å være medlemsblad/meldings-
blad for organisasjoner i Heggedal. Organisasjonene er redaksjonelt ansvarlige for sine egne sider. Heggedalsposten er 
et prosjekt innenfor Heggedal nærmiljøsentral. Bladet trykkes av UnitedPress Tipografija i Latvia, og distribueres i Heg-
gedal, Hallenskog, Askerbørskogen, Gullhella, samt deler av Blakstad og Vollen. 
Opplag: 5600 eks. Adresse: Heggedalsposten, Postboks 96, 1380 Heggedal.
E-post kan sendes til et av medlemmene i redaksjonen, eller til: post@heggedalsposten.no.
Alle nummer av Heggedalsposten kan leses og lastes ned fra nett: www.heggedalsposten.no.
Du kan også bli medlem av Heggedalspostens Facebook-gruppe.

Redaksjonen for bladet ble avsluttet 3. oktober

Annonsepriser 2017:
Annonseprisene er uforandret fra 2016.
Prisene gjelder for ferdigmateriell. Hvis 
Heggedalsposten skal produsere annon-
sen, må vi beregne et produksjonstillegg 
avhengig av arbeidets omfang.

1/8 side   kr.  1.000,-
1/4 side   kr.  1.650,-
1/2 side   kr.  2.750,-
1/1 side   kr.  6.000,-
Ved årsavtale og 6 innrykk gis 20 % rabatt. 
NB! Vi ønsker å begrense mengden av 
annonser i bladet, og må derfor i enkelte 
tilfeller avvise annonsører.  

Abonnere?   Du kan abonnere på Heggedalsposten, og få den tilsendt pr. 
post. Det koster kr. 300,- pr. år, som kan innbetales til bladets konto 2220.16.01332.  
Husk å oppgi navn og adresse!
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«Hjørnetomta» eller «Hjørnebygget» er nyere navn på eiendommen mellom Heggedalssenteret 
og eiendommen «Gressvik» - der Heggedal Bakeri inntil nylig har ligget. Der den nye bygningen 
reiser seg, var det fra gammelt av slakteri, pølsemakeri og bolighus med kjøttforretning i 
kjelleretasjen. 

Eiendommen heter egentlig 
«Bjerknes». Oscar Yggeseth (f. 1879) 
kjøpte eiendommen i 1908 og bygde 
slakteri, pølsemakeri og bolighus med 
kjøttutsalg i kjelleretasjen. Han drev 
virksomheten fram til 1927 da bro-
ren Lars O. Braathen overtok. Lars 
etablerte samtidig kjøttforretning og 
pølsemakeri i Asker sentrum. Søn-
nen, Erling Braathen, overtok den 
forretningen som lå ved det som heg-
gedølinger etter hvert kom til å kalle 
«Bråtensvingen» - i dag kalt «Hjør-
netomta». Etter Erling Braathen drev 
Jon Gjellum forretningen ei tid før 
den ble nedlagt og solgt. Da var det 
for lengst slutt med slakteri og pølse-
makeri.

Jeg husker godt forretningen og 
slakteriet, kanskje fordi det var be-
stefar som i sin tid hadde bygd det og 
familien hadde bodd der. Det var all-
tid spennende når dyr skulle slaktes. 

Griser ble som regel slaktet hjemme 
på gårdene. Det kunne vi høre i ukene 
før jul - mens juleribba fortsatt gikk på 
fi re bein. Da hørte vi grisehyl fra nær 
sagt alle kanter. Storfe og hester gikk 
til slakteriet. Min første erindring om 
slakt av gris, var da jeg fi kk være med 
bestefar for å slakte grisen til Ola Gjel-
lum. Sjølve avlivinga fi kk jeg ikke se 
på, men jeg fi kk røre blodet med tvara 
for at det ikke skulle koagulere. I slak-
teriet nede i Heggedal sto som regel 
døra åpen inn til slaktehuset. Dermed 
kunne vi som var unger og ungdom på 
50-tallet se alt som foregikk på vei til 
eller fra skolen. Og vi fi kk se hvordan 
pølser ble laget – lange tarmer ble fylt 
med farse og knytt igjen med «pølse-
avstand». Noen av dem ble hengt til 
røyking. Andre kjøttvarer ble saltet 
for at det skulle holde seg. Den før-
ste tida var det nemlig ikke kjøledisk 
i butikken. I slakteriet ble dyreskrot-

Oscar Yggeseth foran forretningen ca 1920.

Slakter Yggeseth på bytur.
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tene hengt opp etter bakbeina før bu-
ken ble åpnet og tarmene rant ut. Vi 
kan si vi fikk praktisk undervisning i 
dyras anatomi – med hjerte, lever, ny-
rer og lunger. Lungene gikk forresten 
til lungemos som for øvrig ble ansett 
for å være både simpel og billig mid-
dagsmat. Folk handlet over disk, og 
alle varer ble pakket inn i gråpapir før 
de ble puttet i handlenettet eller hand-
lekurven og folk gikk hjem.

Dersom en hest skulle slaktes, ryk-
tes det lang vei, og vi unger samlet 
oss for å se på dette som vi syntes var 
grufullt. Det var noe eget med hesten. 
Den var både venn og arbeidskame-

Flyfoto Heggedal ca 1960. Slakterforretningen ses oppe til høyre i bildet. Heggodden i forgrunnen.

Trevarestallen med Odden i bakgrunnen (1980).

rat. Mang en hest endte sin siste tur i 
slakteriet i Heggedal på begynnelsen 
av 1950-tallet. Traktoren hadde gjort 
sitt inntog og hesten ble overflødig. 
Jeg husker svigerfar fortalte at han 
rei på «Prins» fra Stokker og ned til 
slakteriet i Heggedal. Seletøyet hentet 
han senere med «Gråtassen» som var 
kommet på gården. 

I familien ble det fortalt mange 
historier fra tida på Bjerknes. Bestefar 
hadde hest, og den fikk tante Borg-
hild låne når hun og kjæreste Georg 
fra Lille-Gui skulle til Vollen på fest 
i Ungdomslaget. På hjemveien pleide 
hesten alltid ubedt å stoppe i Klop-

pedalen – «for der satt vi i vogna og 
klinte før hesten tuslet de siste hundre 
meterne hjem til stallen på Bjerknes.»

Bestemor og bestefar hadde 12 un-
ger. Det var derfor sikkert av nødven-
dighet at utedassen hadde både store 
og små hull. Ved en anledning syntes 
nok de eldre at onkel Håkon ble vel 
lenge på do. Tante gikk for å se etter 
han, men fant ham ikke. Det ble stor 
oppstandelse og leiting i nabolaget og 
langs Gjellumvannet. Men så viste det 
seg at vesle Håkon hadde valgt det 
største hullet på doen. Der hadde han 
sovnet og falt ned i møkkakjelleren. 

Slakteavfall havnet også i møk-
kakjelleren. Bare veien skilte kjelle-
ren fra Gjellumvannet - og stallen og 
uthusene til Trevarefabrikken som lå 
der Heggedalssenteret ligger i dag. 
Derfor var det forbudt å bade der. 
Dette forbudet godtok vi unger. Det 
var forresten spennende med alle rot-
tene som holdt seg der slakteavfall var 
å finne. Det var sport å skyte på rotter 
med sprettert inne i møkkakjelleren.

Jeg husker mor fortalte ei historie. 
Bestefar var sikkert en dyktig slakter-
mester og pølsemaker, men jeg tror 
han var litt for snill som forretnings-
mann. Folk handlet på krita, og ikke 
alle var like flinke til å betale gjelda 
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Bjerknes med slakteriet ca 1925.

Borghild og Georg Magnussen med døtrene Inger Johanne og Berit på slutten 
av 1920-tallet.

I dag bygger Tandberg Eiendom et nytt bygg på Hjørnetomta. Bygget skal inneholde både boliger og forretninger og  
skal ferdigstilles i høst.

si. Dette resulterte i at han hadde mye 
utestående. Ved en anledning ble mor 
sendt til en kunde inne i Asker for å 
kreve inn det utestående. Hun fikk 
penger til togbillett en vei, for be-
stefar regnet med at når pengene var 
innkrevd, så hadde mor penger til re-
turbillett. Dette var i den harde tida 
omkring 1930, så kunden hadde ikke 
penger. «Jeg måtte gå tomhendt hjem 
– hele veien fra Kattugledalen», sa 
hun.

Som ungdommer var vi ofte innom 
Erling Bråten og handlet «pinneflesk». 
Et par kamerater og jeg var med i hyt-
tekomiteen for Blåfjellhytta. Så godt 
som hver helg tilbrakte vi der, eller 
om våren på orreleik på Breimåsan 
eller andre myrer. Da var standardut-
rustningen stekt flesk på en pinne over 
bål. Flesket fikk vi som regel billig 
fordi det ofte var avskjær.

 1965 var kjøttutsalget lagt ned. 
Lokalet ble leid av Asker Sparebank 
som opprettet filial der to dager i uka 
med åpningstid fra kl. 1100 til kl. 
1400. Da Heggedalssenteret ble bygd 
midt på 1980-tallet, etablerte ban-
ken seg der. Samtidig var det bank i 
Gjellumsenteret. Senere var det blant 
annet bilverksted der slakteriet hadde 
ligget. Etter en brann ble det bygget 
opp igjen. Men nå er altså alt dette 
historie.
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        HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER        &  STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD

Salgsutstilling

Heggedal Hovedgårds Venner inviterer til kunstutstilling
21. – 22. oktober 2017, begge dager kl. 11-16

Utstillere:

Gratis entré Kunstlotteri                              Kaffe og hjemmebakte kaker fås kjøpt

SIGRUN S JONSDOTTIR BORGNY FRØYSAA

GRO RØNNEBERG TOVE EMMITT

KONGSFOSS GLASS
V/GEIR OLSEN

KNUT FRØYHAUG

«EN KUNSTSAMLERS REISE»
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KOMMER FOR SALG
NØKKELFERDIGE BOLIGER

Er du klar for å vri om nøkkelen til Villaveien 18 i Asker? 
Registrer din interesse i dag: sykepleierskolen.no

JOHN SIVERT BRANDT, Leder nybygg
Mob: 951 13 860 - e-post: jsb@bnbolig.no

ANDERS WINTHER, Eiendomsmeglerfullmektig
Mob: 979 79 696 - e-post: aw@bnbolig.no

ET UNIKT BOLIGPROSJEKT PÅ DIKEMARK

FLYTT INN. PUST UT
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Det har vært kjempet mange kamper 
om eksistensen til Heggedal bibliotek. 
Noen tenker at vi ikke trenger en filial 
her. For andre er det et svært viktig 
tilbud. Etter at biblioteket ble en del 
av Innbyggertorget i februar 2015, har 
tilbudet endret seg noe. Nå kan du ta 
med en bok, avis eller et magasin og 
nyte dette sammen med en kaffekopp 
i kaféen. Du kan kopiere eller scanne 
dokumenter, og har du ikke tilgang til 
PC hjemme, kan du bruke en av våre 
maskiner.

På ettermiddagene kommer det ofte 
skolebarn til biblioteket. Her gjør de 
lekser, spiller PS4, tegner, leser, eller 
henger rundt slik unge gjør. 

På et bibliotek er det bøkene som do-
minerer. Lån og levering kan du gjøre 
på en egen automat, så slipper du å 
være avhengig av oss som jobber her. 
Utvalget av bøker, filmer og lydbøker 
er naturlig nok noe begrenset. Filialen 
er ikke stor og hyllene ikke så mange 
som tidligere. Likevel er ikke dette 
noen hindring. Alle kan sitte hjemme 
og reservere materiell fra Asker bi-
bliotek, og få dette kjørt til Heggedal, 
slik at det kan hentes her. Og vet du 
ikke hvordan du reserverer, kan vi 
enten gjøre det for deg, eller vise deg 

hvordan du kan ordne dette selv. 

Vi kommer ikke utenom arrange-
mentene våre. Hvert semester har vi 
mange arrangementer, primært rettet 
mot barn. Høsten 2017 kan vi nevne 
babymandag, bamsedag, møt «folk i 
uniform», kjemishow, tegnekurs, le-
gobygging og forfatterbesøk for barn. 
Men vi har også forfatterbesøk og pre-
sentasjon av årets bøker for de voksne. 
I tillegg samarbeider vi med resten av 
innbyggertorget om flere spennende 
arrangementer. 

Hver tirsdag er alle barnehagene i byg-
da invitert til eventyrstund kl.12.30 
og hver torsdag kl.18.00-19.30 har 
vi språkkafé for de som vil lære seg 
bedre norsk. Språkkaféen har blitt en 
skikkelig suksess, med stadig nye del-
takere. 

Etter at biblioteket ble en del av Inn-
byggertorget, har åpningstidene våre 
blitt utvidet dramatisk. Det er ikke be-
tjent hele tiden, men det er åpent i hele 
Innbyggertorgets åpningstid (08.00-
18.00). Har du lånekort, kan du fint 
betjene deg selv. Og skulle du likevel 
trenge hjelp, så er det flere ansatte på 
Innbyggertorget som gjerne hjelper 
deg så godt de kan. 

Et bibliotek er i stadig utvikling, og 
vi er avhengig av tilbakemeldinger på 
det vi gjør.  Kanskje har du idéer til 
noe vi bør endre på eller sette i gang 
med? Vi er åpne for alle innspill fra 
dere. Vi ønsker at biblioteket skal 
være innbyggernes bibliotek, og dette 
skal vi skape sammen.

Og er du fremdeles ikke sikker på om 
Heggedal bibliotek er noe for deg. Ta 
en tur innom da vel.  Kanskje finner 
du noe som er midt i blinken for deg?

Heggedal bibliotek, 
en møteplass for alle i bygda
Har du vært innom bibliotekfilialen i Heggedal i det siste? 
Ikke det, nei. Da er det jammen på tide og ta seg en tur. 

Selvbetjent utlån av bøker. Utlån av el-sykkel.

Tekst: Anne Kristi Jønland
Foto: Per Sletaune
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21. september var offi siell åpning 
av Kistefossdammen barnehage. 
Norges første ”plusshus” bruker 
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fossdammen barnehage i full drift. 
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- slik at man kan lagre overskudds- Tekst: Anders Lie Hagen

Foto: Asker kommune 

Slik fungerer Heggedals 
nye energibarnehage
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BERGBRØNNER
39.000 kWt i året

produksjonen av strøm?
– Nei. Det ble vurdert om det fantes 
en løsning for å lagre strøm, men i 
utviklingsfasen var det ikke noe eg-
net løsning for dette prosjektet, sva-
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Fotball - 2010 

Vi vil vise fram vår flotte gjeng med fotballspillere som trener sammen 
hver fredag ettermiddag kl.1700 på fotballbanen på Heggedal skole. 

De aller fleste som spiller går nå i 2. klasse, men vi har også med noen 
som er litt yngre. Det viktigste på alle treningene våre er å ha det gøy 
sammen. Takket være utrolige flinke trenere, som har klart å skape 
et trygt og godt miljø for barna, hadde vi på siste trening 29 barn.

Til nå har vi deltatt på superlørdager og supersøndager i nærområdet 
og vi har også rukket å holde en egen Supersøndag på Gjellum. Trass i 
surt vær ble dagen strålende med glade barn på banen og supre foreldre 
som både var heiagjeng og hardtarbeidende arrangører.

Det går nå mot slutten av sesongen men vi er å finne på trening utover 
høsten så lenge været tillater det, har du lyst til å spille med oss så er 
du hjertelig velkommen.  

PS! neste sesong vil vi også stille med rent jentelag.

Hilsen fra HIL fotball 2010 gjengen.                              
                                                                                                                                                                   

Tekst: Hanne Krohn Junge Foto: Dag Jonhaugen og Hanne Krohn Junge                                      

Glade 6 og 7 åringer på fotballbanen

Jenter 2004 - seriemester 2017
                                                                                                                    
Rett før høstferien sikret jenter 2004 seriemesterskap i sin 
fotballavdeling. 

Årets lag har bestått av 13 ivrige 04 jenter, og med viktige bidrag fra Ella 
og Johanne fra 2005. Jentene har nå imponerende 15 seriekamper uten 
tap. Nøkkel til årets suksess har vært et knallsterkt forsvar og en solid 
keeper. I løpet av høstens 8 kamper har det bare blitt fire baklengs. 
Fremover har det tidvis vært festfotball og til sammen ble det 39 mål. I 
løpet av sesongen har mange spillere tegnet seg på scoringslista.

Det har vært mange tette og jevne kamper for nervøse trenere og spente 
foreldre fra sidelinja. Tæl og guts fra Heggedals grønne stjerner har 
imidlertid vippet de fleste kamper til deres favør, og gitt positive bilturer 
hjem. Jentene har gjennom hele sesongen vist topp innsats og hatt godt 
oppmøte både på trening og kamp. Både sykdom og skader har vært 
trosset på jakt etter mål og poeng.

Støtteapparat og foreldre gratulerer jentene med en strålende sesong.

 
Tekst: Aasmund Berg                                                                                                                

Foto: Inger Anne Norby

Blide fotballjenter fra Heggedal. Mille Johansen, Kristin Elise Fjell Kamphaug, Ninni 
Gløersen, Cornelia Anke Wiese, Linnea Dahlgren, Nora Skatvold, Vilde Hop Nes, Ingrid 
Selstad Berg, Mia Nordby Tyribakken, Melisa Nezic, Maia Tandberg-Johansen, Sofia 
Wolden Hoel, Ida Simonsen, Ella Aksberg.
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Vi kjører traktor med henger opp fra Nores vei kl 17.15. 
Det blir spennende eventyrfortellinger i skogen, og grøt og saft til barna.

Kiosken er åpen. Parkering 20kr. Vi avslutter kl 20.
 

Premier til alle barna.

14. Oktober kl. 17
For alle barn mellom 4 og 8 år

Eventyrkveld pa Blafjellhytta

Vi minner om HILs aktivitetsdag den 14.oktober, og håper så mange                      
	 som mulig - store og små - blir med på en aktiv og sosial dag!

Friidrett 

Omkjøring 
til Blåfjellhytta: 

Kjør Røykenveien 
-Mølleveien 

(skiltet 
Underlandsveien ) 
-Underlandsveien 
-Plankedalsveien - 

Blåbergveien. 
Må ikke benytte 

Hallenåsen.

Helgen 18.-19. september deltok 
flere friidrettsutøvere på stevner. 

På Nesøyalekene deltok flere av de minste 
utøverne, og i strålende høstvær markerte 
de seg godt og tok med seg flere medaljer 
hjem til Heggedal. 

Det viser at vi er en klubb i vekst på både 
jente – og guttesiden. I 11-års klassen deltok 
Henrik Linna Vineshaugen og Tobias 
Nordtveit Knudsen som fikk med seg flere 
medaljer og personlige rekorder. I 9 års 
klassen var det Tobias Linna Vineshaugen 
og Johannes Vik Pedersen som stolt kunne 
ta med mange personlige rekorder hjem. Av 
jentene deltok Elena Maria White, Hedda 
Kristine Vik Pedersen og Ida-Emilie Brenne 
som alle fikk gode resultater.

Vi gratulerer også Kristoffer Vik Pedersen 
s o m v a r m e d i s i t t a l l e r f ø r s t e 
friidrettsstevne. Med sine fem år tror jeg han 
har klubbrekord i tidlig debut.

Samme helg arrangerte Friidrettsforbundet 
Lerøylekene. Det er en kretskamp der de 
beste utøverne i 8 kretser konkurrerer.                                                                                                          

Kretskampen arrangeres 3 steder i Norge og 
samler alle landets kretser. For Østlandet 
stakk Akershus av med sammenlagtseieren 
med 453 poeng foran Buskerud med 425 
poeng. I år hadde Heggedal 3 utøvere på 
kretslaget, som alle hadde veldig gode 
prestasjoner. 

Sondre Marstein Kristiansen deltok i høyde 
og 200 meter hekk. I høyde ble det 1.36, noe 
som holdt til en 7. plass. På 200 meter hekk 

slo Sondre til og suste inn på 32.90. Dermed 
tok han med en bronsemedalje til Heggedal, 
noe vi er veldig stolte av. Luka Snorrasson 
stilte i 13-årsklassen på 600 meter. Dette er 
en svært hard øvelse, men Luka har god 
kondisjon og løp på sterke 1.43.53. Dette er 
en veldig sterk tid og et utrolig godt resultat 
som ga ham en 7.plass. På jentesiden ble 
Julia Eveline Refvik tatt ut til både 60 m og 
diskos. I diskos ble det personlig rekord og 
7.plass med et kast på 19.73 meter.  På 60 
meter ble det 8.87, også dette en meget god 
tid. Julia er et stort sprinttalent som vi gleder 
oss til å se mer av i fremtiden.

Gratulerer til alle utøvere med gode 
resultater                                                                                                                

                                                                                          
Tekst: Julia Eveline Refvik 
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Daglig leder:   Svein Roar Aandal
Leder:  Tom Hermansen 906 89 574 tom_hermansen@hotmail.com
Nestleder:  Torgeir Kroken 913 40 310 t-bjarne@online.no
Leder fotball:  Torolf Bjerkem 456 08 049 tbjerkem@gmail.com
Friidrett:  Berit Marstein 971 81 309 berimar@online.no
Allidrett:  Svein Roar Aandal 934 47 017 sveinroar10@gmail.com
Langrenn:  Vidar Johansen 414 66 400 vidar73@gmail.com
Trim og trening:  Laila Samuelsen 915 66 932 Lssamuel@online.no
Blåfjellhytta:  Morten Eriksson 920 39 935 erikssonmorten13@gmail.com
Utleie Gjellum:  gjellum@heggedalil.no Bank fra A til Å

A-lagstrener Terje Småhaugs´ corner
Heggedal IL A-lag har gjennomført en strålende sesong i 2017. Vi 
leder serien med en kamp igjen, og vi har allerede gått opp i neste 
års 4 divisjon!

     

                             

                                     

Det har vært en utrolig morsom sesong hvor vi har spilt attraktiv 
fotball med mange scorede mål - 97 til sammen og snittscore på over 
5,5. Samtidig har vi sluppet inn få mål. 
Vi har 14 seire, 2 uavgjort og et tap. Jeg synes det er fortjent og sterkt 
det vi har gjort i år.

Etter omlegging i fjor spilte vi i 5 divisjon i Oslo fotballkrets. Målet 
vårt var å ligge i toppen av divisjonen så det har vi absolutt klart. 
Dessuten var et annet mål å ha det gøy på trening og kamp, noe jeg 
føler vi og har klart.
Stallen har bestått av 18 utespillere og to keepere.  Vi har i år benyttet 
6 juniorspillere i løpet av sesongen som absolutt har vært med å bidra 
til opprykket.
Vi har som sagt tidligere jobbet mye med spillestil som innebærer det 
å tørre å holde ballen i laget med tempo på ball samt være gode på 
gjenvinning gjerne høyt i banen. Samtidig har vi forbedret 
forsvarsspillet vårt. Jeg føler at vi har fått til dette spesielt utover i 
kampene når motstander har blitt slitne og vi har malt på.

A-laget er opptatt av å være forbilder for de yngre og da må vi ha gode 
holdninger. Der har vi forbedret oss stort i år med få gule og ingen 
røde kort. Det skal vi fortsette å jobbe videre med.

Neste år skal vi spille i 4. divisjon og det 
gleder vi oss til. Divisjonen er mer spisset 
enn tidligere så neste år blir det bedre lag 
vi møter, men det blir gøy med en bedre 
ramme rundt kampene - ikke minst med 
linjemenn.

Nå er ikke motstanderlagene klare, men 
det hadde vært moro med en serie 
bestående av lokale lag. Heggedal, 
Holmen, Vollen og Asker 2 i samme divisjon hadde vært litt ekstra 
motiverende synes jeg. De siste årene har vi ikke vært heldig med 
oppsettet til OFK når det gjelder avstander til kampene- Langhus, 
Teisen og Fjellstrand er ikke akkurat lokaloppgjør for oss.

Jeg er stolt av alle spillere som har bidratt i år og vil takke alle 
sammen for innsatsen og gløden i løpet av året.
Dessuten vil jeg benytte anledningen her til å takke støtteapparatet 
rundt laget: Fredrik, Monica, Torill, Zishan, Dag Magne og Torolf. 
Uten disse hadde ikke dette opprykket vært mulig.

Banemann Otto har og lagt forholdene så godt som mulig til rette med 
den gamle og slitte banen vi har i Heggedal. Flere spillere sliter med 
skader etter treninger og kamper på den harde banen. Nå er det på tide 
at våre lokale politikere våkner opp og sørger for at banen vår blir 
oppgradert.

Takk til alle som har vært og sett på oss i år. Håper alle kommer neste 
år samt enda flere. Da satser vi på speaker Joachim på alle våre 
hjemmekamper. Vi ses!

Mvh Terje R. Småhaug
A-lagstrener

             Foto: Arild Haug Kaarmo og 
Dag M. Vegel
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sammen for innsatsen og gløden i løpet av året.
Dessuten vil jeg benytte anledningen her til å takke støtteapparatet 
rundt laget: Fredrik, Monica, Torill, Zishan, Dag Magne og Torolf. 
Uten disse hadde ikke dette opprykket vært mulig.

Banemann Otto har og lagt forholdene så godt som mulig til rette med 
den gamle og slitte banen vi har i Heggedal. Flere spillere sliter med 
skader etter treninger og kamper på den harde banen. Nå er det på tide 
at våre lokale politikere våkner opp og sørger for at banen vår blir 
oppgradert.

Takk til alle som har vært og sett på oss i år. Håper alle kommer neste 
år samt enda flere. Da satser vi på speaker Joachim på alle våre 
hjemmekamper. Vi ses!

Mvh Terje R. Småhaug
A-lagstrener

             Foto: Arild Haug Kaarmo og 
Dag M. Vegel
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OPPLÆRING PÅ MANUELL OG AUTOMAT

Opplæring til hyggelige priser med fordelaktige
pakkeløsninger. Vi har kjøretimer dag og kveld.
Gratis henting og bringing til kjøretimer.
Bærum - Asker - Røyken 
Kjøretimer dag kr. 500,- / kveld kr. 600,-
Trafikalt grunnkurs 8 ganger, 
oppstart mandag 23. okt. kl.18.00
Telefonvakt alle dager frem til kl. 22.00
Tlf.: 404 14 008  www.heggedal-trafikkskole.no

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

Heggedal Apotek
Åpningstider: Man-fre 09-17, lør 10-15
Adresse: Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal
Telefon: 66 69 63 69, Fax: 66 69 63 70 
E-post: heggedal@dittapotek.no

Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek

Heggedalsposten 13
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HEGGEDAL MENIGHET

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

Nytt orgel 2019
364 204 kr!Det er så langt 

samlet inn

600400300200100 55045035025015050 500
Oppdatert: 02.10.2017

KONFIRMANT 2018 
Påmeldingen til konfirmasjon 2018 
er egentlig avsluttet, men det er 
fortsatt mulig å «ettermelde seg». 
Vi ser frem til å bli kjent med våre 
nye konfirmanter, og søndag 29. ok-
tober vil vi ha en Bli-kjent-samling 
fra kl. 16 med alle som har meldt 
seg opp til konfirmasjon. Samlin-
gen avsluttes med kveldsmesse 
kl. 19.30 og kaffe, saft og kake på 
Heggetun. For mer informasjon om 
konfirmasjon, gå inn på hjemmesi-
den vår eller ta kontakt med Mari-
anne Solheim, ms885@kirken.no, 
66907187.

Nytt orgel er bestilt!

KVELDSMESSE i Heggedal kirke

• Kveldsmesse er en gudstjeneste hvor musikk og lovsang står i fokus. 
• Et sted hvor man får muligheten til å utvide sitt bønnespråk igjennom nye 

uttrykksmåter.
• Heggedal menighet synes det er viktig med ulike gudstjenester hvor man 

som menighet kan få utfolde seg sammen på forskjellig måter gjennom 
bønn og lovsang.

• Bønn og lovsang kan være så forskjellig. Noen ganger har man kanskje 
ikke de ord som passer, eller man klarer ikke å si noe som helst.

• I disse stundene kan musikken og sangen være til hjelp gjennom tekst og 
toner. 

• Kveldsmesse vil sette fokus på nettopp dette, gjennom å tenne lys, skrive 
bønnelapper, synge lovsang med hele seg eller bare å kunne sitte i ro og 
dele sine tanker med vår Herre. 

• Kveldsmesse skal være et sted hvor du kan puste ut det gamle og inn nytt 
liv. 

Vi ønsker velkommen til alle folk i alle situasjoner og aldre. 
Neste kveldsmesse er 29. oktober.

Filipperbrevet 4,6: Vær ikke bekymret for noe, Men legg alt 
dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.

Fredrik Rafael Flikka

Mandag 11. september 2017 under-
skrev Asker kirkelige fellesråd kon-
trakt med orgelfirmaet Rench/Lyngø. 
En lang prosess er endelig i havn og 
vi kan begynne å glede oss til innvi-
elsen! Innvielsen vil forhåpentligvis 
bli på sensommeren 2019. Selv om 
kontrakten nå er undertegnet, har vi 
fremdeles en jobb å gjøre med tanke 
på egenandelen menigheten skal fi-
nansiere – til sammen 600.000 kroner. 
Kunne du tenke deg å bidra? Du har 
fremdeles muligheten til å «kjøpe» 
en tanget eller en pedal til det nye or-
gelet. De hvite tangentene koster kr. 
1000,- de sorte koster kr. 750,-, de 
hvite pedalene koster kr. 1500,- og de 
sorte pedalene koster kr. 750,-. Kjøper 
du en tangent til deg selv, ditt barn, 
din kjæreste eller lignende vil navnet 
bli skrevet inn på «din tangent» på et 
stort bilde av orgelet som vi vil bli 
rammet inn og hengt opp. Dette blir 
en historisk oversikt over Heggedø-
lenes engasjement for sitt nye orgel. 
Cirka halvparten av tangentene og pe-
dalene er solgt, så det er førstemann til 
mølla! Kontakt organist Grethe Lau-
gerud dersom du ønsker å kjøpe.

Grethe Laugerud

Fungerende kirkesjef Maud Berntsen signerer kontrakten om nytt orgel.

Det nye orgelet får side
stilt spillebord som gjør 
at organisten får bedre 
kontakt med kirkerommet.

Heggedal menighets konto 
for orgelgaver:

1503 57 31498
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HEGGEDAL MENIGHET

4-års bok
Samling for 4-åringer 
på Heggetun og i kirken 
onsdag 8. november 
kl. 16-18 og utdeling 
av 4-års bok i gudstje-
nesten 12. november 
kl. 11.00. For nærmere 
informasjon og påmel-
ding, ta kontakt med 
Heggedal menighet, 66907180 eller Marianne Solheim, 
ms885@kirken.no, 66907187

Etter skoletid!
Går du på 5., 6. eller 7. trinn er du invitert til Etter sko-
letid følgende torsdager kl. 14-16 i høst:

2. november, 16. november, 30. november og  
14. desember. 

Det blir mat, prat, lek, konkurranser og litt alvor.
For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med 

Marianne Solheim, ms885@kirken.no, 66907187

Fredagstreff
Fredag 13. oktober inviterer Heggedal 
og Østenstad menigheters seniorarbeid 
til Fredagstreff på Heggetun kl. 11.00. 
Denne gangen kommer lokalhistoriker 
Ola Holst som skal fortelle om Heg-
gedals historie slik jeg ser det. Det vil 
også bli sang og musikk, andakt, åre-
salg og servering.

Jazzmesse
 

15. oktober kl. 11.00 
blir det Jazzmesse i 
Heggedal kirke med 
Blended Horns. Vi fyller Heggedal kirke med nydelige 
jazztoner, og håper du har anledning til å synge med. 
Blended Horns består av: Svein Helge Birkefledt på 
trombone, Børge Tronrud på saksofon, Stig Solheim på 
trompet, Per Øystein Funderud på piano, Harald Skogli 
på bass og Ronny Skjold på trommer.

Konfirmant 2017
Bakerst fra venstre: Philip Eugéne Husby Coquelin, Vetle Lindset Korslund, Oscar Berggaard, Johanne Merckoll Selvig, Helene 
Wille Kvarme, Jonas Oliver Golmen, Adrian Berg, Casper Axel Johansson Vea. Nest bakerst: Ingrid Nilsen Ballo, Maria Aas
tveit Jørgensen, Maria Leila Haugsdal, Emily Josefin Persdotter Must, Sigurd Ekeli, Emmik Rustad Remen, Kristoffer Martnes, 
Jonas Nilsen Kalve, Robert Andreas Kyllo. 3. rekke: Julie Tangvik Larsen, Karl Marius Jørgensen, Emilie Olsen Strand, Julie 
Nikolaisen, Henriette Fjeld Lange, Ylva Østvik Alten, Tobias Øverbye, Emil Lenasønn Tjelle, Nicklas Rogstad Rustand, Sofie 
Abelia Duvold. 2. rekke: Ayla Steinsgard, Mathilde Solheim, Emil Bjølgerud, Even Bjølgerud, Sara Elise Spilde, Clara Skaar 
Qvist, Cecilie Helen Olsen Fjærvoll, Sachita Tamang, Vilde Gylthe Olimb. 1. rekke: Catherine Nerrant, Thea Bader Wang, Jose
fine Wøien Bøe, Ylva Aleksandra Pudelewicz Drangevåg, Marianne Solheim, Magnus Pettersen Kjellin, Tuva Margrethe Øines, 
Thea Bjørnstadjordet, Amanda Marie Remseth. Ikke tilstede: Peter Meyer Vevatne, Ole Andreas Årøen, Marthinus Heen Brunes, 
Julie Skjerven Talgøe.
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HEGGEDAL MENIGHET

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

Seniorarbeid
• Kirkefrokost 2. oktober, 6. november og 4. desember 

kl. 11.30 
• Fredagstreff 13. oktober kl. 11

DEN NORSKE KIRKE  
Heggedal menighet

Heggedalsbakken 8 
1389 Heggedal

Tlf:  66 90 71 80 
heggedal.menighet.asker@kirken.no 

www.heggedalkirke.no

Barn
• Søndagsskolen – bibelfortellinger og aktiviteter for 

alle barn parallelt med gudstjenesten. Datoer for 
søndagsskole: 22. oktober, 19. november, 17. desem-
ber (ingen gudstjeneste kl. 11.00 denne dagen, men 
søndagsskole)

• Familiesamling kl. 17 – et tverrkirkelig samarbeid 
med samlinger på Heggetun og i Pinsekirken. Sang, 
andakt og måltidsfelleskap. Datoer for Familiesam-
lingene: 29. september (Heggetun), 27. oktober (Heg-
getun), 26. november (Pinsekirken)

• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, tirsdager kl 
17.00-18.00

• Babysang – kurs startet 30. august og holder på til 8. 
november. Onsdager kl. 13. Vafler, kaffe og te etter 
samlingen.

• Eventyrkveld på Blåfjell 14. oktober med oppmøte 
Nores vei kl. 17. Heggetroll synger

• Etter skoletid! For 5.-7. trinn utvalgte torsdager kl. 
14-16: 2. november, 16. november, 30. november og 
14. desember

Kontaktperson barn: Marianne Solheim,  
epost: ms885@kirken.no, 66907187

Ungdom og kon firmanter
• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 19-21:30
• MILK-kurs for konfirmant 2017 10. oktober, 31. 

oktober og 14. november
• Bli-kjent-dag Konfirmant 2018, 29.okt. kl. 16-21
• Pysj-cup 17. november
Kontaktperson ungdom: Fredrik Rafael Flikka,  
epost: ff637@kirken.no, 66907188

Gudstjenester 
• 8.10 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp/nattverd, 

Trond Arne Hauge
• 15.10 kl. 11.00 Jazzmesse, Magnus P. Kjellin
• 22.10 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp/nattverd, 

Trond Arne Hauge
• 29.10 kl. 19.30 Kveldsmesse, Magnus P. Kjellin
• 5.11 kl. 18.00 Minnegudstjeneste,  

Magnus P. Kjellin
• 12.11 kl. 11.00 Gudstjeneste for store og små,  

Magnus P. Kjellin
• 19.11 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp/nattverd, Gro 

H. Barth
• 26.11 kl. 11.00 Gudstjeneste, Lørdagsklubben 

deltar, Gustav Kristoffer Schmidt 
• 3.12 kl. 15.00 Julegrantenning, Magnus P. Kjellin
• 10.12 kl. 11.00 Gudstjeneste med dåp/nattverd, 

Astrid S. Morvik

Menighetens lotteri
Vi ønsker å ha et julelotteri og vi 
trenger premier til julelotteriet 
vårt. Om du har noe som kan egne 
seg, ta kontakt med menighets-
kontoret eller Marianne Solheim, 
ms885@kirken.no. 

Julegrantenning 3. desember 
I år prøver vi noe nytt! Søndag 3. desember, 1. søndag i advent, inviterer vi 
til juleverksted og en kort gudstjeneste med påfølgende julegrantenning. Ju-
leverkstedet starter kl. 13.00. Gudstjenesten 
starter kl. 15.00. Prest er Magnus Pettersen 
Kjellin og Heggetroll deltar. Rett etter guds-
tjenesten, ca. kl. 15.45, tenner vi julegrana. 
Det blir gløgg, pepperkaker, lotteri, kake/
vaffel og kanskje mer. Dagen er fortsatt un-
der planlegging, så følg med på menighetens 
hjemmeside for mer informasjon.

Lys våken!
Helgen 9.-10. desember inviterer 
Heggedal og Østenstad menig-
heter 11- og 12-åringer til Lys 
våken i Østenstad kirke. For mer 
informasjon, ta kontakt med Ma-
rianne Solheim, ms885@kirken.
no, 66907187
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Bærekraftige Liv i
Heggedal og Asker

Tekst og design 
Stein Dyre 

Berge 
Prosjektleder
T: 6679 7075 

mail:  
sdb @crust.no 

Bli med på Den Grønne Dagen 
lørdag 29. april 2017, kl 10 -16
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SAMARBEID

Samarbeid med flere organisasjoner. 

BL Heggedal og Asker, samarbeider med BL-Røyken (BL 
= Bærekraftige Liv i Røyken, leder Martin, ), og Så Et Frø, 
(SEF, kjent for biologisk dyrkning i palle-karmer, m.m., 
leder Sissel).  Vi samarbeider også med Solberg Andelsgård 
ved Dikemark, leder Helene), og Kirkerud Andels-
gård SA, ved Slemmestad (de har 50 medlemmer,  
leder: Kirsti Kirkerud).  Vi samarbeider også med 
Heggedal Nærmiljø-sentral, bl. a. om lokaler. 

 Vi følger opp Den Grønne Dagen fra 2016, og inviterer deg til 
lørdag 29/4.  Vi har 10 innledere; 4 innviterer dere til å lage 2 supper,  
flatbrød og rabarbra-dessert.  De 6 andre forteller om sine erfaringer  

fra grønn livsstil.  Alle innledere har hvert sitt bord, og alle deltagerne 
velger sine bord for samtaler. Vi nyter maten som er laget.  Program-

met står under, med de 10 innlederne.  Ramme er 50 deltagere.   
Inngangsbilletten er kr 100, til mat og drikke, og arrangementet.  

PÅMELDING TIL Stein: sdb@crust.no - SENEST 9/4.  

VET DU HVA DETTE ER?

 BESKRIVELSE AV INNLEGG - OPPLEGG - ORG 
 Forrett: dampede blåskjell.
Suppe: laget av blåskjell-kraften, grønnsaker mm.
Tilbehør: Rundstykker, flatbrød el. lign.  ORG: BL-H/A 
 Egenkomponert kraftsuppe med glutenfrie rundstykker.
ORG: SEF (Så Et Frø) 
 Bente har 2 egne takker (stekeplater) som hun tar med.  
Det kan smøres noe på flatbrødet? ORG: BL-Røyken.

Chris har rabarbra fra egen hagen (frosset), og lager dette etter 
egen oppskrift  Tilbehør: Krem eller annet?  Chris er kokk.

Ingvild spiste i mange år kun grønnsaker.  Hun ble syk.  Hun 
deler sine erfaringer med oss, og forteller hvilket kosthold hun 
nå har.  Hun er en kjent skribent, sammen med sin mann Olaf.  
De har sammen en fantastisk hage i Øvre Hallenskog.

Hvor og hvordan skaffer vi gratis epler? Hvordan lager vi eple-
saft og eplevin.  Planer for høsten 2017.  ORG: BL-H/A

Helene eier Solberg gård ved Dikemark, hvor hun har startet
andelslandbruk.  Hun har til nå fått 30 andelshavere.  Det er 
plass til flere.  Hun forteller fra sitt andelslandbruk.
 

Martin er opptatt av det meste av grønn mat, grøftemat (vilt-
voksende grønt), og alt som har med det grønne skifte å gjøre. 
Han fokuserer på god jord til grønne planter. ORG: BL-Røyken
 
Hva kan finnes av brukbar mat i søpla fra butikker?  
Frida henter mat fra søppel-containere i Oslo.
Fenomenet kalles Dumpster diving, eller på norsk: Skralling.  

Stein har et område som skal dyrkes opp til andelshager.  Hver 
hageflekk er noen m2 jord.  Dette tildeles enkeltpersoner/fami-
lier for 1 år ad gangen.  Stein legger frem en plan, for hvordan 
dette kan fungere, og anslag på hva hver andel kan koste pr år. 
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* INNLEDER  TITTEL
 
* Ketil     Blåskjellsuppe 

* Sissel og Ingvild 
            Egen suppe

* Bente           Eget flatbrød

* Chris           Dessert med 
      rabarbra

* Ingvild        Livserfaring  
           med kun grønn mat
 
 
* Kjell Mye om eplesaft.

 * Helene   Andelslandbruk 
         på Solberg gård

* Martin   Hva er god jord?

 

* Frida            ”Søppelmat”

 
 
* Stein        ”Andelshager”
                      ORG: BL-H/A

  PROGRAM FØR LUNCH 
09.30: Registrering, navne-
        skilt, bet. kr 100, Kaffe/te,    
        drikke + grønn småmat.
10.30: Start innlegg - 5 innl.
11.20: Pause 15 min.
11.35: Nye innlegg - 5 innl.
12.30: Lage suppe og dessert;
        4 grupper lager på stedet.
12.30: Gruppearbeid for de som
        ikke lager mat.

PROGRAM ETTER LUNCH 
13.30: Lunch. Hver deltager 
        henter sin mat, og besøker  
        de bordene, og temaene de
        ønsker å samtale om.    
15.00: Oppsummering og 
        spørsmål til hver av de 10
        innlederne.  
Er det ønske om å ha en re-  
unien, f.eks lør. 3/6, 10 - 13?    

Hver av de 10 innlederne for tildelt 
et bord med info-plakat. Deltagerne 

velger sine innledere for samtale. 

Hva er KOMBUCHA? (K)  Sjekk Google? 
Innenfor temaet Grønn Mat, er det mange naturlige vekster 
som er helse-fremmende.  K er en bakteriekultur av gjærs-
opp, som lages ved gjæring med sukker, tilsatt te og en 
kombucha-kultur/scoby.  K skal være godt for magen,  
styrker imunforsvarer, og det skal redusere mange sykdom-
mer.  Det er kjent hva K består av, men det er lite dokumen-
tasjon av helsegevinster.  K er flere tusen år gammelt, og er 
i dag trendy.  SEND DINE ERFARINGER TIL STEIN?     

MÅL:
bli kjent

MILJØPROSJEKTET BL I HEGGEDAL OG ASKER

Bærekraftige Liv i
Heggedal og Asker 

BL-H/A

Tekst og design 
Stein Dyre Berge 

Prosjektleder
T: 6679 7075 

mail:  
sdb @crust.no 

Den Grønne Dagen lør. 21. okt. 2017, kl 10 -
14. Den 1. timen; smak på egen frukt og drikke.
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SAMARBEID

Samarbeid med flere organisasjoner. 

BL Heggedal og Asker, (BL = Bærekraftige Liv), samar-
beider med BL-Røyken, og Så Et Frø, (SEF, kjent for 
biologisk dyrkning i palle-karmer, m.m.).  Vi samarbeider 
også med Solberg Andelsgård ved Dikemark, og Kirkerud 
Andelsgård SA, ved Slemmestad. Vi samarbeider også  
med Heggedal Nærmiljøsentral og Innbyggertorget,  
om annonsering og lokaler.  På Den Grønne  
Dagen  kan du få vite mer om disse!

   Vi følger opp Den Grønne Dagen fra 2016, og inviterer deg til lørdag 21. 
     okt.  Dere får smake på 4 retter; 2 supper, flatbrød og en rabarbra dessert.  
      5 andre forteller om sine erfaringer fra praktisering av grønn livsstil.   
      Stein, som siste innleder, forteller om sin nye parsell-hage i Heggedal.   
    Alle vi 10 innledere har hvert vårt bord, og dere som deltagere besøker bor-
dene, og smaker på grønn mat og godt drikke.  Programmet forklarer mer.   
                  Rammen er 50 deltagere, og inngangsbilletten er kr 100.   
               Interesserte sender mail til Stein: sdb@crust.no  

ET TIPS TIL NOEN ENTUSIASTER!

  PROGRAM  
10.00: Registrering, navne-
     skilt, bet. kr 100, Kaffe/te,    
     litt grønn mat og drikke.
11.00 - 12.30: De 4 med grønn 
    mat forteller kort om hver sin 
    rett. De neste 6 kommer med 
    sine.  
12.30 - 14.00: Alle vandrer 
     rundt på bordene, spiser, 
     drikker og prater.                 

Vi samarbeider også 
med Heggedal Nærmiljøsentral og Innbyggertorget, 

Butikkene kaster utgått mat i kontainere! 
Stein har kontaktet 5 butikker i nærområdet for å vite hva 
de gjør med maten som kastes, ut fra datostemplingen. 
2 av butikkene har åpne kontainere, hvor folk kan forsyne 
seg? etter stengetid, f.eks på søndager (???).  Dette er et 
emne, som vi også kan diskutere på  Den Grønne 
Dagen.  Hvilke erfaringer har du med mat som kastes.  
Hvordan håndterer du restemat?        
               FORTELL OM DINE ERFARINGER?     

MÅL:
bli kjent!

STED:  INNBYGGERTORGET,  
2. ETG OVER KIWI, I HEGGE-
DAL SENTRUM. 
PARKERING: U-SKOLEN,  
V/hEGGEDAL KIRKE. 
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DETTE HAR VI PLANLAGT OVER 3 TIMER, LØRDAG 21/10, kl 11 - 14. 
Grønn mat - Hver forteller 5 min om sin rett.  Spørsmål tas ved bordene.   
*  Rett 1: Forrett: dampede blåskjell.  Suppe: laget av blåskjell-kraften, grønnsaker mm.   
        Tilbehør: Rundstykker, flatbrød el. lign.  ORG: BL-H/A.  

*  Rett 2: Egen-komponert kraftsuppe med glutenfrie rundstykker. ORG: SEF (Så Et Frø). 

*  Rett 3: Egen-komponert flatbrød, kun med vann og grovt mel.  ORG: BL-Røyken. 

*  Rett 4: Egen-komponert rabarbra-dessert med krem.  ORG: BL-H/A.   
 Grønn livsstil - Hver forteller 10 min om sin tema.  Mer ved bordene. 
*  Livserfaring med kun grønn mat: Hun spiste i mange år kun grønnsaker.  Hun ble 
         syk.  Hun deler sine erfaringer med oss, og forteller hvilket kosthold hun nå har.  
         Hun er en kjent skribent, sammen med sin mann.  ORG: SEF (Så Et Frø).

*  Litt om egenprodusert eplesaft og eplevin: Hvor og hvordan skaffer vi gratis epler? 
         Hvordan lager vi eplesaft og eplevin.  Erfaringer fra eple-høsten 2017.  ORG: BL-H/A

*  Hva er en andelsgård? Det er 2 andelslandgårder i nærområdet; Solberg gård ved 
         Dikemark, og Kirkerud gård ved Slemmestad.  En vil fortelle fra sin gård. 

*  Hva er god jord: Hva er god jord for grønne, rene planter. ORG: BL-Røyken.

*  Grønn glede: Blomster og glede hører sammen.  Det gis flere tips.  

*  En delings-have i Heggedal? Stein har opparbeidet et område på 200 m2 på sin     
         eiendom.  Han inviterer 10 personer eller familier, hvor hver får 20 m2 til å lage  
         egen hage.  Stein holder det meste, og sammen kan vi kjøpe inn planter mm.   
         Vi starter i 2018, og prøver oss fram.  Fra 2019 skal det bli regulær drift, og hver  
         hage-bruker betaler kr 1.000 pr år som inkluderer redskap og planter. ORG: BL-H/A.  
                        Bildene viser hele parkanlegget med delings-haven.           

Steins delings-have

Bildet over viser det nye parkanlegget 
hos Stein. I forgrunnen ser du noe av 
delings-haven. Helt til venstre, vises 

litt av 10 kompostkummer (brune).  Så 
kommer en vedfyrt ovn for nytte  og  
kos, et stort flislagt betongbord, et  

vedfyrt badekar, og Steins blå traktor.  
Bildene til høyre viser hver del. 
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Bakgrunn
Ved inspeksjon av Kistefossdam-
men i 2016 ble det konkludert med 
at dammen ikke innfrir damsikker-
hetsforskriftens krav til stabilitet og 
fl omavledning. Kistefossdammen er 
underlagt NVEs (Norges vassdrags- 
og energidirektorat) regelverk, og som 
dameier er Asker kommune pålagt å 
utføre nødvendige tiltak slik at dam-
men bringes i forskriftsmessig stand. 
Og det skal skje nå. Eller rettere sagt i 
2018 og 2019. 2017 har blitt brukt til å 
planlegge og forberede en større reha-
bilitering, herunder legge til rette for 
en innsats som ikke forringer miljøet i 
vann eller på land. Planlegging og for-

Nedtapping skal gjøres sent på høsten 
(2018) for å redusere negative effek-
ter på fi sk og amfi bier som måtte fore-
komme i anleggsområdet.
I tillegg er (naturligvis) prosjektet 
pålagt å håndtere masser/planteavfall 
med innhold av svartelistede arter et-
ter «Forskrift om fremmede arter». 
(altså arter som graves opp som følge 
av anleggsarbeidet og som ikke natur-
lig hører hjemme i området)

Tekst: Per Sletaune, etter god infor-
masjon fra Asker Kommune
Illustrasjoner: Asker Kommune

Kistefossdammen rehabiliteres i 2018/2019
Asker Kommune eier Kistefossdammen i Heggedal og har ansvar for at dammen holder nødvendig 
standard, slik at vannmassene holder seg der de skal - og det samme for landet omkring dammen. (Og 
vi som leier damvokterboligen og eier kraftverket nedenfor dammen synes dette ser veldig bra ut!)

krav for selve dammen, men et etter-
lengtet tiltak fra alle oss som ferdes i 
området.)

Kontrollert nedtapping 
av dammen
For å kunne gjennomføre prosjektet 
må dammen tappes ned. Dette inne-
bærer en viss risiko og en rekke avbø-
tende tiltak - ikke minst for å ta hen-
syn til den sårbare naturen vår.
En tilstrekkelig minstevannføring skal 
ivaretas ved å etablere et midlertidig 
tappeløp gjennom en fangdam og ek-
sisterende bunntappeløp.
Det midlertidige tappeløpet vil også 
være ute av drift i kortere perioder 
når ny bunntappeluke skal installeres 
og testes. I denne perioden vil minste-
vannføring bli pumpet forbi arbeids-
stedet.
Det skal gjøres nøye observasjon og 
oppfølging med evt. fl ytting av mus-
ling og fi sk som strander ved nedtap-
ping. Uten vann og så videre.
Det monteres siltgardin (En siltgardin 
er en vevd duk med mikroskopiske 
å pninger (porer) hvor hensikten er at 
vannet skal passere men ikke parti-
kler) på roligfl ytende område av elva 
nedstrøms (der hvor vannet renner et-
ter å ha passert dammen).
Eventuelle funn av elvemusling som 
registreres fra nedstrøms dam til eg-
net sted for siltgardin fl yttes til trygge 
omgivelser mens arbeidet pågår.
Tilkjørte steinmasser som skal benyt-
tes til fyllinger - skal være vasket, 
altså rene - uten støv eller uønskede 
følgestoff fra andre kanter.

beredelser fortsetter gjennom vinter 
og vår, før arbeidet tar til høsten 2018.

Tiltak som skal gjøres
Det skal støpes en betongplate på 
oppstrøms side av dammen (der hvor 
vannet kommer fra), med forankrings-
bolter.
Flomavledningskapasiteten skal økes 
ved å utvide fl omløpene på begge sider 
(de fi nnes i dag - men skal bli større) 
og fjerne dagens store midtpilar under 
broen (over damkrona) som erstattes 
av slankere pilar. Bunntappeluka (alt-
så i bunn av demningen) skal skiftes 
ut. Eksisterende ledevegger rives og 
reetableres. Vederlag (innfesting i ter-
renget på begge sider), ledevegger og 
fl omvegger skal heves 40 cm.
Det skal også bygges en ny bro over 
dammen, som vesentlig bedre enn 
i dag legger til rette for god ferdsel 
både for gående og syklende! (Ikke et 

Kistefossdemningen før rehabilitering

Kistefossdemningen etter rehabilitering
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Fra 1. april 2017 ble Kaliber Ungdomsklubb og fritids-
klubben på Borgen, Nova, omorganisert. Nå ligger fritid-
sklubbene under kultur i stedet for oppvekst i kommunen. 
Dette betyr at de som har jobbet på ungdomsklubbene nå 
får stillinger som ungdomskulturkoordinatorer, og blir en 
del av Radar i Asker. Ressursene vi har hatt på Kaliber 
og Nova blir fordelt på Vollen, Heggedal, Holmen og i 
sentrum for å gi Asker-ungdommen et likeverdig tilbud. 
Det betyr at vi får én hovedkontakt i hver sone i Asker.

Lokalene for Kaliber Ungdomsklubb er nå i skolens regi, 
men stedet vil fortsatt være for ungdom i deres fritid. Her 
skal det arrangeres fester, møter, cafè, kurs og mye annet. 
Her fi nnes det også ett ungdomsprosjektkontor hvor 
ungdom møtes og i samarbeid med voksne skaper gode 
arrangementer i nærmiljøet.
For leie av lokalet, kontakt Hovedgården ungdomsskole.

SPENNEDE PROSJEKTER PÅ GANG
DJ-CREW
Vi har fl ere spennende prosjekter i samarbeid med ung-
dom. Det ene er DJ-crewet. Dette har vært en av de aller 
viktigste gruppene på klubben. De som er med her får en 
grundig opplæring i å spille musikk, samt erfaring med 
å jobbe på scene og med lys og lydteknikk. DJ-ene er en 
egen liten bedrift. De leies ut til bursdager og arrange-
menter. Ta kontakt med oss dersom du vil ha musikk til 
feiringer eller andre arrangementer.

KALIBER TECHNO
Makerspace er ett rasktvoksende fenomen som sprer en-
tusiasme og kreativitet over alt i verden! Det er ett verk-
sted for skaperglede og nytenkning, og nå har vi fått vårt 
eget i Heggedal! Verkstedet Kaliber Techno er utstyrt 
med blant annet 3D-printer, verktøy, loddeutstyr og er 
åpent for alle ungdom som liker å eksperimentere, fi kse 
og lage ting. Verkstedet er fi nansiert av frifondsmidler, 
som ungdom fra Heggedal selv har søkt etter. Vi har 
kurs og workshops hvor man kan lære 3D-printing eller 
lage en liten høyttaler. Mulighetene er mange, tilbudet er 
gratis og det kreves ingen forkunnskaper.

ÅPEN KALIBER CAFÈ
Ellers planlegges det mange andre aktiviteter for ungdom 
i Hegegdal. Vi skal blant annet ha fest for 8. trinn på Ho-
vedgården ungdomsskole og neonfest 8. desember. Vi har 
åpent hver onsdag med matservering og ulike aktiviter.  
Det lages mat og snacks i cafeen. Dette er det ungdom 
som organiserer selv. 
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Kontakten for UngKultur Heggedal er Anne Gartmann.
anne.gartmann@asker.kommune.no

Nye tider for fritidstilbudet for ungdom i Heggedal

Mer informasjon på Facebook:

UngKultur Heggedal

viktigste gruppene på klubben. De som er med her får en 
grundig opplæring i å spille musikk, samt erfaring med 
å jobbe på scene og med lys og lydteknikk. DJ-ene er en 
egen liten bedrift. De leies ut til bursdager og arrange-
menter. Ta kontakt med oss dersom du vil ha musikk til 

Makerspace er ett rasktvoksende fenomen som sprer en-
tusiasme og kreativitet over alt i verden! Det er ett verk-
sted for skaperglede og nytenkning, og nå har vi fått vårt 

med blant annet 3D-printer, verktøy, loddeutstyr og er 
åpent for alle ungdom som liker å eksperimentere, fi kse 
og lage ting. Verkstedet er fi nansiert av frifondsmidler, 

kurs og workshops hvor man kan lære 3D-printing eller 

Mer informasjon på Facebook:

UngKultur Heggedal

VIKTIG MELDING TIL UNGDOM

Har du en ide til en aktivitet 

eller ett arrangement, så 

kom til oss for å sette i gang. 

Vi trenger deg for å lage de 

beste arrangementene 

og prosjektene for 

ungdom i Heggedal! 

Ikke nøl med å ta kontakt. 

Vi er her for deg!
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Denne turen går på småveier og stier, så la joggeskoene ligge hjemme dersom det 
har regnet mye.  Turen går over Gui og gjennom skogen til Marieroveien. Videre på 
sti og vei ned til Jonasmyra.  Vi krysser Vollenveien og går en bit av lysløypa før vi 
vender nesa opp mot Gisletoppen og Sandveien tilbake til Gui. En fi n variert tur i 
koselige omgivelser.  Flotte skilt underveis forteller om steder vi passerer, og du kan 
til og med nyte synet av søte alpakkaer underveis.

Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Turen starter fra krysset i Guibek-
ken der det er mulig å parkere. Det 
er  parkeringsplass like ved Esso sta-
sjonen og ved dyreklinikken Vets 4 
Pets.  Vi går den nye gangveien mot 
Asker og tar Gui veien opp til Gui, 
første vei opp til høyre.  På toppen 
ligger fl otte Gui Gård (Store Gui). Vi 
går videre rett frem over Guiplatået 
og til venstre.  Derfra følger vi stien 
nedover gjennom skogen.  Det første 
huset vi kommer til var opprinnelig 
en gammel husmannsplass, Guiber-
get, og ligger innerst i Marieroveien.  
Er du glad i å gå på ski så kjenner du 
deg sikkert igjen her, for her krysser 
de fl otte løypene som går på jordene 
mellom Eid og Sydskogen.  Litt len- Gui gård.

Guiplatået
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Her krysser skiløyene ved Guiberget

Guiberget

Vardåsen sett fra Guiberget

Kart: ASKER mellom fjord og fjell
Asker Turlag 2011

ger fremme svinger Marieroveien til 
høyre.  Her er det tre veivalg du kan 
gjøre.  Alternativ 1 er den korteste.  
Da følger du Marieorveien nedover 
og tar til venstre rett før du kommer ut 
i Vollenveien, ned Julius Madsensvei 
til Jonasmyra. 

Alternativ 2 er litt lenger.  Da går 
du stien som starter ved det flotte 
gamle asketreet, over jordet og ned-
over mot Jonasmyra.

Men vi velger Alternativ 3 og 
går blindveien rett frem og inn den 
blåmerkede stien rett ved barndoms-
hjemmet til Magne Furuholmen.  Sti-

Veivalg ved Asketreet

en går nedover i skogen og vi tar til 
høyre, blåmerket, når stien deler seg.  
Litt lenger fremme går den blåmer-
kede stien inn til venstre.  Den skal vi 
ikke følge, men går videre rett frem 
og kommer til en grusvei, Østenstad-
bråten.  Vi tar til høyre der og følger 
veien videre nedover, og frem til et 
vei/sti-kryss ved en strøkasse.   Her 
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fremme, så er de der, de søte alpak-
kaene.  De er veldig nysgjerrige, men 
ikke gi de noe å spise for da kan de bli 
syke.  Jeg vet ikke om de er der når 
Kong Vinter setter inn, men da er det 
bare å ta turen på nytt til våren.

Stien kommer frem i Hans Østen-
stadvei, rett ved Vollenveien, mellom 
Nordre og Søndre Gisle Gård.  Vi går 
til venstre i Vollenveien og inn Sand-
veien som vi ser litt lenger fremme.     
Den fører oss tilbake til Gui.  Da er 
ringen sluttet og bare siste biten ned 
til Guibekken gjenstår.   Turen er på 
ca. 8 km. 

GOD TUR!

Strøkassa  i Østenstadbråten

Postkassestativet
hadde du kommet ned dersom du had-
de valgt alt. 2.  Vi går videre nedover 
Østenstadbråten og tar til høyre ved 
postkassestativet.  Denne stikkveien 
fører oss til Jonasmyra og videre frem 
til Vollenveien.  Men rett før Vollen-
veien går Julius Madsens vei opp til 
høyre.  Her hadde du kommet ned der-
som du hadde valgt alt. 1.

Vi går noen meter til venstre i Vol-
lenveien og går inn Øgårdsveien som 
er en koselig villavei.  Ingen rester å 
se av Balstad Lysfabrikker som ble 
etablert i 1950-årene og lå her frem 
til 2004.  På grunn av for dårlig la-
gerplass ble bedriften flyttet til Spik-
kestad, men ble nedlagt i 2006.  Ball-
stad Lysfabrikk ga arbeidsplasser for 
mange.  På det meste var det 30 – 40 
ansatte i fabrikken, og arbeidsplass 
for mange husmødre.  Det var faktisk 
Balstad som introduserte de små tely-
sene i Norge.

Vi følger Øgårdsveien forbi Nil-
semarka barnehage og frem til Olle-
løkkveien.  Rett ovenfor drivhusene 

Nilsemarka Barnehage

Aktivitesområde

går lysløypa til Vollen innover og vi 
følger den traseen et stykke.  

Ved sti-delet går lysløypa ned til 
venstre mens vi tar stien opp til høy-
re.  Et godt stykke oppi bakken, inn 
til høyre, ligger det rester av et akti-
vitetsområde som tidligere ble brukt 
av SFO og barnehager i Vollen, og litt 
høyere opp en koselig hvilebenk med 
flott utsikt utover fjorden.  Vi nærmer 
oss Gisle-gårdene og på skiltet vi pas-
serer, står at vi nå virkelig er i et histo-
risk område med flere gravhauger på 
høyre side av stien.

Og så, bare et lite stykke lenger 

Hvilebenken

Flott utsikt fra hvilebenken Alpakka

Skiltet forteller om gravhaugene
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Borch Fagerhaug Elektro AS
Åmotveien 44, 1389 Heggedal

  * Rehabilitering
  * Nybygg
  * Brannforebyggende El-kontroll

Kontakt oss på mobil 415 51 001 eller 
epost oborch@online.no

Underlandsveien 72, 1389 Heggedal
Telefon: 997 86 846, E-post: post@malerninge.no

Film og Videokonvertering I hjertet av Heggedal
gjennom  30 år

Har du smalfilmer-video-lysbilder,
 kan vi overføre disse til Dvd/harddisk.

Beøk oss I 4. Etg I Sentrumsgården og se samtidig vår
filmutstilling I Heggedalsbakken 6 (over Kiwi)

Kunnskap gjennom 30 år 

Tlf: 66 79 45 45
Eller gå inn på våre nettsider:

www.jadu.no

Heggedalsbakken 6
1389 Heggedal

SMALFILM-VIDEO

H
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De har to sterke sider; stolthet over 
faget, og glede over sitt arbeid. Med 
Anne Stine sin solide utdanning, 
og 25 års erfaring innen faget, er de 
et vinnerlag.  Få er klar over at det 
å være blomsterdekoratør er et fag 
med 4 års fagbrev-utdanning, og 
med mesterbrev som toppen.  Dette 
tilsvarer fagutdannede og dyktige 

rørleggere og snekkere.  Men i deres 
yrke er det kunstneriske avgjørende.  
Og det de lager kommer så klart 
frem i utsmykningen av butikken.  
De er opptatt av miljø og bruker kor-
treiste materialer og det de kan bruke 
fra naturen der det er mulig, kombi-
nert med materialer og blomster de 
kjøper inn. 

Et blomsterbilde under  
Havnehavens logo 

Havnehaven
BLOMSTERVERKSTED

Denne butikken og dette verkstedet må du bare besøke.  De holder til i Irenes gamle, gule hus.  Se bilde :

Linn-Kristin H. Bjørklund 
likte å ri og danse som liten. 
Hun har jobbet som dekora-
tør, er utdannet prosjekt- 
leder og har jobbet i TV-
bransjen de siste 15 årene. 
Linn er glad i sin have. For 
to år siden valgte hun å bli 
blomsterdekoratør, og om  
2 år er hun ferdig utdannet.

Jeg ble så glad av å være i Havnehaven, å høre på Anne 
Stine og Linn, fortelle om drømmen deres.  De har fått 
sine drømmer oppfylt.  Her kan du sitte og glede deg!   

Heggedal er blitt en flott butikk rikere.  

Anne Stine Baumann 
Frost, elsket hester og 
blomster som liten.  Hun 
var mye i bestefarens 
gartneri.  Hun skulle 
bli lærer, men det var 
blomster og natur som 
vant.  Hun har fagbrev 
som blomsterdekoratør, 
og mesterbrev. I tillegg er 
hun utdannet yrkes- 
faglærer.  Anne Stine er 
også yoga- og ridelærer, 
og sammen med Linn har 
hun hesten Peace.

Hele butikken lyser av farger og natur, i et flott 
uttrykk, som gjør meg glad.  Og de er også så 
glade for at så mange fra Heggedal har besøkt 
dem, og folks begeistring over butikken varmer 
både Anne Stine og Linn.  De er med på å øke 
verdien for oss som bor i Heggedal.  Mitt ønske 
er at de skal være hos i minst 10 år!  Besøk dem. 

Ny blomster-butikk og verksted i det eldste huset i Heggedal;  det gule huset.

FA
GHANDEL

Tekst, foto og design; Stein D
yre B

erge

Åpningstider: torsdag 12.30 - 18, fredag 12 - 18, lørdag 12 - 16

Havnehaven
BLOMSTERVERKSTEDH
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et vinnerlag.  Få er klar over at det 
å være blomsterdekoratør er et fag 
med 4 års fagbrev-utdanning, og 
med mesterbrev som toppen.  Dette 
tilsvarer fagutdannede og dyktige 

rørleggere og snekkere.  Men i deres 
yrke er det kunstneriske avgjørende.  
Og det de lager kommer så klart 
frem i utsmykningen av butikken.  
De er opptatt av miljø og bruker kor-
treiste materialer og det de kan bruke 
fra naturen der det er mulig, kombi-
nert med materialer og blomster de 
kjøper inn. 

Et blomsterbilde under  
Havnehavens logo 

Havnehaven
BLOMSTERVERKSTED

Denne butikken og dette verkstedet må du bare besøke.  De holder til i Irenes gamle, gule hus.  Se bilde :

Linn-Kristin H. Bjørklund 
likte å ri og danse som liten. 
Hun har jobbet som dekora-
tør, er utdannet prosjekt- 
leder og har jobbet i TV-
bransjen de siste 15 årene. 
Linn er glad i sin have. For 
to år siden valgte hun å bli 
blomsterdekoratør, og om  
2 år er hun ferdig utdannet.

Jeg ble så glad av å være i Havnehaven, å høre på Anne 
Stine og Linn, fortelle om drømmen deres.  De har fått 
sine drømmer oppfylt.  Her kan du sitte og glede deg!   

Heggedal er blitt en flott butikk rikere.  

Anne Stine Baumann 
Frost, elsket hester og 
blomster som liten.  Hun 
var mye i bestefarens 
gartneri.  Hun skulle 
bli lærer, men det var 
blomster og natur som 
vant.  Hun har fagbrev 
som blomsterdekoratør, 
og mesterbrev. I tillegg er 
hun utdannet yrkes- 
faglærer.  Anne Stine er 
også yoga- og ridelærer, 
og sammen med Linn har 
hun hesten Peace.

Hele butikken lyser av farger og natur, i et flott 
uttrykk, som gjør meg glad.  Og de er også så 
glade for at så mange fra Heggedal har besøkt 
dem, og folks begeistring over butikken varmer 
både Anne Stine og Linn.  De er med på å øke 
verdien for oss som bor i Heggedal.  Mitt ønske 
er at de skal være hos i minst 10 år!  Besøk dem. 

Ny blomster-butikk og verksted i det eldste huset i Heggedal;  det gule huset.

FA
GHANDEL

Tekst, foto og design; Stein D
yre B

erge

Åpningstider: torsdag 12.30 - 18, fredag 12 - 18, lørdag 12 - 16

Havnehaven
BLOMSTERVERKSTED
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Heggedalsposten følger med på byg-
gingen av ny gang/sykkelvei (g/s-vei) 
langs Røykenveien og skriver jevnlig 
om dette. I denne og neste utgaven 
ønsker vi også å belyse hvorfor utbyg-
ginen kommer, hva som ligger bak de 
valgene som er tatt og også litt om løs-
ningene som er valgt. Det handler om 
trygghet og sikkerhet. Utvikling av 
trygghet og sikkerhet handler imidler-
tid om mer enn akkurat vei – derfor 
vil vi i dette nummeret først og fremst 
reflektere om trygghet og sikkerhet 
generelt. 

Trygghet og sikkerhet
Kilder: Tryggare Sverige, Statens 
vegvesen og wikipedia.

Definisjon: Sikkerhet er en persons 
faktiske risiko for å utsettes for en 
hendelse, mens trygghet er perso-
nens egne opplevelser av sikkerhet 
og risiko. 

Kryssingen av Røykenveien er sko-
levei for mange barn.  I Norge opp-
fordres foreldre til å la barna gå til 
skolen når avstanden ikke er for lang. 
Hva skal til for at foreldrene har den 
tryggheten som skal til for at de lar 
sine barn gå til skolen alene? Og at 
barna har den tryggheten som skal til 
for at de tør å gå alene til skolen. Vi 
har dukket ned i den virtuelle verden 
og funnet noen indikasjoner; trygghet 
handler om fornemmelse av kontroll, 
tillit og troen på at man selv evner å 
løse uforutsette situasjoner. 

Om å slippe kontrollen
Når foreldre slipper sine barn ut ale-
ne, så slipper vi jo endel av kontrol-
len, første og andre gangen helt sik-
kert med en god del uro i magen. Men 
jeg vil tro at de fleste likevel er nokså 
trygge på at det skal gå bra, barnet har 
fått sjansen til å trene, får kanskje en 
formaning eller to og man vet hvordan 
barnet oppfører seg.  Man har sjekket 
ut veien, vet hva som er vanskelige 
punkter og har kanskje trent litt ek-
stra på dette.  Så kanskje uroen mest 
er knyttet til det uforusette – det man 

Med fokus på trygghet og sikkerhet 
- ny gang- og sykkelvei langs Røykenveien Tekst: Elisabeth Schjølberg

ikke hadde tenkt på? Trygghet hand-
ler også om å ha oversikt over en si-
tuasjon. Det er ikke gitt at barnet har 
samme ide om hvilke farer som kan 
lure rundt neste sving. Det er lett å 
tenke seg at fornemmelse av trygghet 
eksempelvis på en gangvei i mørket 
vil variere mellom mennesker helt 
avhengig av erfaring – og har man 
akkurat sett en skrekkfilm, så kan det 
hende at man blir litt ekstra skvetten.  
Hvilken gangvei ville du følt deg tryg-
gest på i mørket – den som er kraftig 
opplyst akkurat der du går – eller den 
der  lyset også er spredt endel til siden 

Røykenveien hvor trafikken er stor 
akkurat når barna skal til skolen.  De 
fleste har tillit til dette, og ofteste stop-
per bilene. Både fordi vegen er utfor-
met sånn at bilene vil senke farten, at 
belysning og sikt er sånn at sjåføren 
ser at det er noen som skal krysse, og 
fordi sjåfører flest normalt stopper 
fordi dette er regelen i Norge.  Men 
det skjer ikke alltid. 
For egen del vet jeg at jeg vil forsikre 
meg – jeg nøler med å krysse til jeg er 
helt sikker på at bilen vil stoppe. Dette 
skjer meg oftest om vinteren når det 
er glatt – men ubevisst prøver jeg nok 
alltid å se på ansiktet til sjåføren om 
det ser ut for at hen har tenkt å stoppe. 
Dette forutsetter at jeg kan se sjåføren 
– at det er en ok belysning og at det 
er sikt. 
Det siste punktet er troen på at man 
mestrer de situasjonene som oppstår. 
Det er like aktuelt for oss som drar på 
åra som for de minste, men med for-
skjellig årsak. Vi opplever at det vi 
håndterte greit for noen år siden, ikke 
går like greit lenger. Sammen med en 
bred innsikt i alt som kan gå galt er 
det ikke til å forundres over at eldre 
kan bli mer utrygge. Trygghet er med 
andre ord ikke en konstant sak, og den 
er satt sammen av mange faktorer. 

Sikkerhet = faktisk risiko 
for en hendelse. 
Før Heggedal stasjon ble bygget om, 
ble det fortalt at planovergangen var 

for gangveien så du kan se de nær-
meste omgivelsene? 

Tillit og mestring er helt sentralt
Foreldre må ha tillit til at bilistene 
bremser opp og stopper for dem som 
krysser et fotgjengerfelt, spesielt på 

Refleks redder liv

Foreldre må ha tillit til at bilistene bremser opp og stopper for dem som 
krysser et fotgjengerfelt. (Foto: Budstikka)
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Dette skjer med prosjekt gang/sykkelveien ved  
Marie Lilleseths vei i 2017
Heggedalsposten har spurt byggeleder 
Alena Bakkan i Statens vegvesen om 
status i prosjektet. Hun kan fortelle at 
de forberedende arbeidene går etter 
planen, og at de vil pågå til desember. 
Når nye, midlertidige stolper er på 
plass i løpet av september, skal kabel-
selskapene gjøre sine oppgaver.  Først 
skal Hafslund inn, deretter Telenor og 
tilslutt skal de ulike fiberselskapene 
inn. Det kan virke pussig at stadig nye 
mennesker skal inn og gjøre oppga-
ver som kan se helt like ut, men det er 
altså ulike typer kabler som skal opp. 
Hafslund melder om at de trenger en 
strømutkopling, men denne vil vare 
kun 15. minutter. 
Bakkan forteller videre at hoveden-
treprisen sendes ut på konkurranse 
før jul, og normalt tar det da ca 3 må-
neder før en kontrakt kan signeres og 
arbeidene starter opp. Grunnervervs-
prosessen regner ikke Bakkan med at 
vil forsinke disse arbeidene, selv om 
6 ekspropriasjonsprosesser er satt i 
gang. 
Det forventes ikke særlig sprengnings-
arbeider langs veien. Alle naboene 

ringer i løpet av arbeidsperioden. Det 
er selskapet ProTech Consult AS som 
har oppdraget med besiktigelsen. 
Ingen egne informasjonsmøter er 
planlagt i høst, men det vil gå ut et 
informasjonsbrev til berørte naboer. 
Spørsmål kan rettes til:
alena.bakkan@vegvesen.no.

som bor i første rekke langs veien vil 
likevel få en boligbesiktigelse, såkalt 
tilstandsdokumentasjon, av sin bolig 
med filming og fotografering. Dette 
er blitt standard ved utbyggingspro-
sjekter der det skal være sprengning 
og andre aktiviteter som kan medføre 
skade. Fordelen for partene er at det 
blir lett å se om det har skjedd end-

"Blåkiosken", tidligere Heggedal dagligvare, er nå revet som del av de forberedende 
arbeidene for g/s-vei langs Røykenveien.

Tekst: Elisabeth Schjølberg
Foto: Dag Henning Sæther

en av de mest ulykkesbelastede 
overgangen i Norge, ikke store 
personskader såvidt jeg kan hus-
ke men bommene ble kjørt ned.  
Det var litt for fristende å kom-
me seg over før bommene var 
helt nede. Dette belyser et viktig 
punkt knyttet til sikkerhet. Sik-
kerheten – den faktiske risikoen 
for en hendelse – grunnlaget for 

ulykkesstatistikken – er med andre ord en kombinasjon av 
den fysiske utformingen og atferden til de som krysset.  
På veisiden har antallet døde og hardt skadde gått systema-
tisk ned gjennom mange år. Dette skyldes en stor innsats 
på  mange områder – også når det gjelder atferd. Derfor er 
foreldrenes innsats helt sentralt.  I ”Nasjonal tiltaksplan for 
trafikksikkerhet på veg 2014-2017” (se lenke til slutt i ar-
tikkelen) kan man på side 19 lese: ”I perioden 2007–2012 
døde 138 fotgjengere på norske veger, mens 534 ble hardt 
skadd. 35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket. 
Bruk av refleks reduserer risikoen for å bli drept i fotgjen-
gerulykker i mørket med 50 prosent, mens risikoen for å 

bli hardt skadd reduseres med 38 prosent.” Foreldre som 
bruker refleks selv og sørger for at barna gjør det samme 
bidrar med andre ord til å øke barnas sikkerhet på skole-
veien betydelig. 
https://www.vegvesen.no/_attachment/598739/bina-
ry/949929
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SAMTIDIG INNKJØR
Formålet med sommerens prosjekt 
var å bygge samtidig innkjør på Heg-
gedal st. Nå kan tog i begge retninger 
kjøre samtidig inn på stasjonen.  Nå 
er det slutt på at det ene toget må stå 
å vente utenfor stasjonen til det andre 
har kjørt inn og stoppet. Men noen 
har sikkert fundert på hvorfor dette 
ikke ble sluttført da hovedbyggin-
gen skjedde for noen år siden. Vi har 
spurt BaneNORs prosjektleder Eirik 
Korsnes,  som forklarer at det ikke er 
tillatt med planoverganger i sikker-
hetssonene til samtidig innkjør. Ny 
veibro måtte med andre ord stå ferdig 
før samtidig innkjør kunne sluttføres. 
Skulle det vært gjort i samme periode 
som byggingen av resten av stasjonen, 
ville dette forlenget byggeperiode den 
gangen til langt ut på høsten.

OM Å FLYTTE EN STASJON
Jeg var spent da årets store arbeider 
skulle begynne – jeg hadde forventet 
at de skulle forlenge perrongen i ret-

HEGGEDAL STASJON I FOKUS
- for siste gang
Heggedalsposten har gjentatte ganger skrevet om ombyggingene på Heggedal stasjon.  Vi sier ikke 
at vi ikke skal skrive mer om bane, men setter denne gangen sluttstrek for ombyggingen av Heggedal 
stasjon ved å gå litt mer inn på noen tekniske detaljer – og ved å synliggjøre at fagspråk av og til kan 
fortone seg noe forunderlig for oss andre som ikke er inne i sjargongen.

Tekst og foto: Elisabeth Schjølberg

ning Spikkestad – og det ble gjort. 
Men ble perrongen lenger? Nei for-
klarer Korsnes til en noe forvirret ut-
sendt fra Heggedalsposten…
Forklaringen ligger i regelverket – det 
vil si definisjonen av en stasjon og en 
perrong som finnes i BaneNORs tek-
niske forskrifter. De stiller krav til at 
det skal være taktile indikatorer på en 
perrong. På Heggedal stasjon er dette 
lyse heller med knotter og rifler – og 
gulmarkering på trappetrinn og andre 
kanter. De skal være lette å se eller å 
merke. På bildet kan man se at de tak-
tile indikatorene er tatt bort i den ene 
delen av plattformen. Så samtidig som 
plattformen ble forlenget i den ene en-
den, ble markeringene flyttet tilsva-
rende i den andre enden og simsala-
bim – plattformen var like lang.  For 
oss som brukere er det enkelt å forhol-
de seg til dette – ingen grunn til å gå 
langt forbi lysene – for togene stopper 
tilsvarende nærmere Spikkestad. 
Men hvorfor kunne ikke stasjonen 
bare bli liggende der den lå? Da kunne 
man jo slippe å forlenge plattformen 

mot Spikkestad. 
Det er både et 
teknisk og økono-
misk perspektiv 
forklarer Korsnes. 
Samtidig innkjør 
på stasjonen kre-
ver 150m sik-
kerhetssoner  fra 
der toget stopper 
og til neste spor-
veksel. Skulle 
plattformen bli 
der den var måtte 
sporene forlenges 
tilsvarende retning Asker og Gjellum-
vannet – som de nå ble forlenget mot 
Spikkestad. Retning Gjellumvannet 
ville det vært større behov for spreng-
ningsarbeider og det er i det hele tatt 
trangere. Totalt sett var det billigere å 
flytte litt på plattformen enn å flytte på 
sporvekselen.

EN SAMTALE OM 
SPORVEKSLERE 
Sporvekslene er en viktig komponent 
i jernbanen – utformingen av denne 
bestemmer hvor stor hastighet togene 
kan ha når de nærmer seg en stasjon. 
Det er også lett å forstå at her kan ting 
gå galt – det vel si – de må kunne be-
vege seg som smurt – og de bør helst 
ikke fryse om vinteren. 
Sporvekslene er bueformet, forklarer 
Korsnes. Hadde buen vært en hel sir-
kel, ville diameteren på sirkelen vært 
1000 m i de nye sporvekslene. Dette 
gjør at togene nå kan ha en hastighet 
på 60km/t gjennom sporvekslene – en 
økning fra 40km/t sånn det var inntil 
banen ble stengt i sommer, og sånn det 
er på de fleste stasjonene. 

Heggedalsposten26

24-28 Samferdselsprosjekter i 5-2017.indd   26 03.10.2017   15:35:57



Åpning om noen timer – helt nye sporvekslere testes

Heggedal stasjon kan være et kaldt sted midtvinters – godt å vite 
at sporvekslene er utstyrt med varmkabler. Disse smelter is og 
snø som  legger seg i sporvekselen, som dermed vil fungere som 
normalt også når temperaturen kryper ned mot -30..

Å KJØRE I AVVIK
Vi rusler rundt på anleggsområdet, prosjektleder Eirik Korsnes 
og jeg – og han snakker om tog som kjører i avvik.  Avvik fra 
hva – som bruker av banen er det avvik fra rutetabellene som jeg 
tenker på. Nei forklarer Korsnes – tog i avvik – det er de togene 
som svinger av fra hovedsporet. Som vi kan se her – ved at spor 
2 svinger av fra hovedsporet som går rett frem. 

STASJON I SUMPLANDSKAP
Det er vått langs Skithegga fra tid til 
annen – og stasjonen har vært over-
svømt minst 2 ganger etter at den ble 
bygget om. På hvilken måte er dette 
tatt hensyn til, spør vi Korsnes, som 
kan fortelle at spesielle flomvurderin-
ger ikke var en del av årets ombyg-
gingsprosjekt. MEN legger han til – 
man har jo notert seg risikoen for flom 
og har derfor lagt noen utsatte elek-
triske komponenter over bakken for å 
unngå at de ødelegges av vann.

Eirik Korsnes er Prosjektleder for utbyggingen av Heggedal 
stasjon, og kan konstatere at god planlegging – og god kjennskap 
til grunnforholdene bidro til at Heggedal stasjon kunne gjenåpne 
til lovet tidspunkt etter 6 ukers stengning sommeren 2017.  
Prosjektet skulle levere en ferdig bane – sånn at NSB og kunder 
vet at det ikke er sporene det står på om toget er forsinket. 

MED ESTETIKK I FOKUS
Heggedal omformes på mange plan – og mange ønsket at det 
skal være et lokalt preg ved omformingen. Røykengranitt og 
storknebb er en del av dette på Røyken stasjon
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Vi har utført ”generisk kontroll” forklarer Yngve Ottesen i 
BaneNOR som er faggruppeleder med ansvar for spor og 
grunn på Spikkestadbanen. For oss som ikke er helt inne i 
baneterminologien enda så høres dette kryptisk ut, men et-
ter å ha fått det forklart, fremstår det ikke som veldig mye 
annet enn den periodiske kontrollen vi sender bilene våre 
på en gang eller så i året. Men banekontrollen bråker mer 
og tar lenger tid. Og gjennomføres faktisk årlig, enkelte 
komponenter også oftere, forklarer Ottesen. 

Man kontrollerer funksjonen på diverse komponenter og 
noen kritiske komponenter byttes ut etter et bestemt antall 
år i drift for at de til enhver tid skal være i tipp topp stand, 
eksempelvis motoren for sporvekslerne. Mens banen er 
stengt, vil man også kunne reparere svakheter som ble re-
gistrert i forrige kontroll men som ikke ble vurdert som 
kritisk da. Ottesen kan fortelle at det er utbedret både skin-
ner og gjort vedlikehold på bruer ved denne stengningen, i 
tillegg til kontroller av signal- og høyspentanlegg. 

HVORFOR BUSS FOR TOG I SEPTEMBER
når det ble gjort arbeider på Heggedal stasjon i hele sommer?

Tekst: Elisabeth Schjølberg

Så kan man jo fundere på hvorfor det ikke utføres arbei-
der på natten på Spikkestadbanen – det går jo ikke tog på 
strekningen noen timer midt på natten. Ottesen påpeker at 
det er en fordel å kunne minimere nattarbeid – for det er 
støy knyttet til dette arbeidet. Samtidig er trafikkmengden 
på Spikkestadbanen mindre enn de øvrige banene på Øst-
landet, spesielt midt på dagen. Det store antallet kunder 
mister ikke sitt tilbud når banen er stengt mellom rushtids-
periodene. Det er utført nattarbeid også. Men når både natt 
og dag kan benyttes, så bli prosjektperioden kortere. 
- Men hvorfor kunne ikke arbeidet bli gjort i sommer, når 
Spikkestadbanen var helt stengt? 
Det utføres oppgaver også om sommeren, kan Ottesen for-
telle, men på denne tiden er det svært mange og ressurskre-
vende oppgaver som gjennomføres mange steder i Oslo-
området, så knapphet på ressurser er et poeng. Oppgaver 
som eksempelvis feilretting må dessuten gjennomføres når 
anleggene er komplette, og det var de jo ikke i sommer.

SMÅNYTT

Sett bort barna, ta på godlukt, inviter din bedre halvdel og/eller naboen og møt 
opp på tidenes rocke-event på Gjellum Grendehus lørdag 18. november. Tre 
svært lokale band fyrer i gang et fyrverkeri av en kveld med vellyd og glede!

Spy Plane – pilot- og spionbandet som spiller U2 som ingen andre - fyrer i 
gang kl. 20.00. Cockpit er skarpt satt opp og rekordmange gitarer er stemt for 
å fylle Gjellum med stadionrock!

Dr. Emils Laboratorium – Beviset på at veien til en scene ikke er lang, og at 
volum og glede er proporsjonale størrelser fyller kvelden med de beste og mest 
kjente rockelåtene, - ever!

BåndTvang – Unge karer fra Heggedal og Dikemark ++ som satser. BåndTvang 
spiller egenprodusert gladpunk med glimt i øyet og 
full fres. Dette er gutter som har spilt på scener som 
Down on the Chickenfarm, John Dee, Rockefeller 
og Baracoa. Dette vil du ikke gå glipp av!

Billettprisen er kr 100,- og salget er i gang på 
labn.no.

Mer info finner du på facebooksiden til  
Dr. Emils Laboratorium

Rock’n Roll på Gjellum 18. november

BåndTvang Spyplane

Dr. Emils Laboratorium

Snekker/mekke- 
verkstedet 

på Innbyggertorget 
(over biblioteket)

er åpent for barn og 
voksne på tirsdager 

17.30 - (ca.)20.30

Har du noe som skal
repareres? Noe du vil lage? 

På verkstedet kan du få 
hjelp og gode råd.

“Sabotøren og Kureren” 
- den nye filmen om Harry 

Sønsterød og Osvaldgruppa 
vises i Heggedal fabrikker: 

fredag 13. oktober kl. 17.00 og 19.00
og søndag 15. oktober 

kl. 15.00, 17.00 og  19.00
Billetter kr. 150,-

selges ved inngangen og på 
www.ticketmaster.no

se omtale side 24 i Hposten nr.4-2017
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Et eksternt konsulentselskap har 
på oppdrag fra Asker kommu-
ne gjennomført evalueringen av 
kommunens prosjektgjennom-
føring ved Heggedal skole. Nå 
foreligger sluttrapporten. 

Dette er konklusjonene 
på hva som gikk galt:

1) Endringer underveis.
Det ble sendt cirka 700 endrings-
meldinger fra leverandørene til 
byggherren gjennom bygge- 
prosjektet. Dette førte til utsettelse 
i flere omganger. Prosjektets 
ferdigstillelsesdato ble endret 
totalt syv ganger. Først planlagt 
ferdig i 2014. Ble ferdig i 2017.

2) Kostnad ble satt uten at 
grunnlaget var tilstrekkelig 
utredet.
Det var store endringer i kost-
nadsestimatet for Heggedal skole.  
De første kostnadsestimatene var 
ikke realistiske og gjenspeilet ikke 
den skolen som ble bygget. Da 
endringer inntraff oppdaterte man 
ikke prognoser i tilstrekkelig grad. 
Dette førte til stadig nye kostnads- 
overskridelser med påfølgende 
tilleggsbevilgninger.

3) Dårlig forarbeid.
Kommunen får anbefaling om 
å gjøre bedre utredning. Det ble 
oppdaget at grunnforholdene ikke 
var som forutsatt, at større masser 
måtte graves ut og at eksisterende 
bygningsmasse var i dårligere 
stand enn antatt. Det konkluderes 
med at kommunen satte urealis-
tiske estimater på ferdigstillelses-
dato. Flere av anskaffelsene ble 
gjennomført i hastverk.

4) Mangel på kommunikasjon.
Det påpekes at det var lav fre-
kvens på styringsgruppemøtene 
i et såpass krevende prosjekt. 
Tidvis var det uklart hva de ulike 
rollenes oppgaver, ansvar og myn-
dighet var. 
 Aktører som Statens vegvesen, 
fylkeskommunen, plan og byg-
ningsavdelingen, samt naboer ble 
involvert på et for sent tidspunkt.

5) Dårlig ledelse.
Underveis i prosjektet ble det 
gjort utskiftninger i byggeledel-
sen. Det var ikke sikret tilstrekke-
lig kompetanse i prosjektledelsen 
eller byggeledelsen. Risikoer i 
prosjektet ble identifisert uten å 
bli fulgt opp. Et tidevis høyt kon-

fliktnivå i prosjektet bidro til et 
mindre godt arbeidsmiljø.

Konsulentselskapet skriver i sin 
hovedkonklusjon: 
”I prosjektet Heggedal skole 
oppfatter vi at dynamikken i stor 
grad har vært preget av ønsket om 
raskt å realisere et godt og hen-
siktsmessig skolebygg i Heggedal. 
Vi mener imidlertid at veien dit 
har vært påvirket av uklare førin-
ger, vedtak om endringer, under-
vurdert kompleksitet og tidspress 
og uhensiktsmessig samhandling 
mellom beslutningstakere, råd-
mann, utførende og interessenter.”

10. oktober blir rapporten lagt 
frem for Formannskapet.
 – Saken belyser prosessen, ut-
fordringene, erfaringer og lærings-
punkter for fremtidige prosjekter, 
sier eiendomsdirektør Ragnar 
Slaastad Studsrød.
 –  Vi synes det har vært viktig 
å få frem utfordringene i hele pro-
sessen, sier eiendomsdirektøren.

Sluttrapporten er klar:
Dette gikk galt i prosjekt-
gjennomføringen av Heggedal skole

Tekst: Anders Lie Hagen 
Foto: Terje Reier Gundersen
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LIONS CLUB HEGGEDAL

Alle LC i Asker stod bak ”100 års” 
markeringen til Lions søndag, 17. 
september – i strålende høstvær. 
Dagen åpnet med sykkelløype 
fra Asker sentrum til sykkelpar-
ken i Heggedal. Barn og voksne 

sammen med ordfører Lene Conradi og tidligere ordfø-
rer Morten Strand tråkket de 6,5 km frem til målgangen 
i Trans’matorn.  Startnummer var for anledningen lånt av 
DnB. Alle barn fi kk overrakt en ”gullmedalje” som et syn-
lig bevis på innsatsen. Underveis var det lagt inn to drik-
kestasjoner.

Inne i sykkelparken hadde LC klubbene forberedt seg 
på å ta imot publikum, og ca. 200 barn og 100 voksne var 
innom arrangementet.

Ordføreren ønsket velkommen til arrangementet kl. 
1330, deretter fortalte representant fra Barnekreftforenin-
gen litt om barnekreft og takket for initiativet til Lions 
klubbene.

BMX syklisten Joachim åpnet med et forrykende show, 
og viste stor balanse og styrke ved å hoppe rundt med syk-
kel fra forskjellige høyder med Europaller. Mange unge 
barn viste også stort mot, ved å legge seg på bakken, slik at 

Joachim kunne hoppe mellom og over disse barna. Dette 
tror jeg ikke mange voksne hadde turt.

Deretter fi kk de minste en mulighet til å sykle rundt 
i vegnettet i parken, under overvåkning av  politimann 
Bjørn Drangevåg.  Drangevåg delte også ut ringeklokker 
fra Shimano. Tove Annexstad og Morten Eriksson delte 
ut gullmedaljer til alle barn som syklet. Publikum kunne 
kjøpe mat og drikke, både i parken og på Menighetshuset. 
En stor takk til Heggedal Menighet for lån av lokalene.

Stort lotteri med masse fl otte premier gjennomført. 
Dagens fl otteste premie, en offroadsykkel havnet i Båtstø.

Lions klubbene vil gjerne takke alle de som har bidratt 
gjennom sponsing av mat og drikke, gevinster og premier. 
Vi vil også takke ordfører Lene Conradi for at hun stilte  
og pengestøtten fra Asker kommune og ikke minste alle 
de frivillige fra LC – klubbene i Asker.

Store og små koste seg i sykkelparken denne søndagen, 
vi kan bare oppfordre foreldre og barn til å bruke denne 
parken som er enestående i Norge.

Morten Eriksson
President i LC Heggedal

Medlem av 100 års komiteen

Vellykket dag på sykkel i Trans’matorn!

Asker-klubbene gir Kr. 40 000,- til Barnekreftforeningen
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

- Dette er en utdannelse som har 
sprunget ut fra sosialt arbeid - tidli-
gere sosionomstudier.
Du har vært engasjert med ungdom?
- Jeg har jobbet i Bydel Gamle Oslo i 
6 år, og til sammen har jeg jobbet i 11 
år med fritid og fritidsaktiviteter for 
barn og unge med nedsatt funksjons-
evne, med det å kunne velge egen 
fritid. Jeg har vært opptatt av at alle 
jeg har jobbet med skal ha arenaer de 
de trives på i hverdagen - den sosiale 
helsen til folket. Og det blir viktig i 
arbeidet videre å se på hvordan vi 
sammen kan bygge opp et sted som 
er trygt og godt og fylt av det vi trives 
med.
Marte er arvelig belastet. Moren 
var med og arrangerte ”Vise- og 
lyrikkfestivalen i Haugesund” i 
1971. Faren var involvert i opp-
starten av “Glengs bokkafé” i 
Sarpsborg, og stemoren......
- Jeg vokste opp med en stemor som 
jobba på et hus som likner på det her, 
i Fredrikstad. Det heter St.Croix-hu-
set, og var også kommunalt drevet. 
Jeg tråkka der i seine barneår og tid-
lige tenår, og ble kjent med den må-
ten å tenke på, et “all-aktivitetshus”. 
Og det hender at jeg stikker innom 
der når jeg er i Fredrikstad, for det er 
en møteplass. Men det var også litt 
annerledes. Det var først og fremst en 
kulturarena, mens her er det mer tenkt 
at ”innbyggerne” sammen med orga-
nisasjoner, næringsliv og kommune 
sammen skal skape et hus. 
- I Gamle Oslo samarbeidet jeg med 
aktivitetshuset K1 (Kolstadgata 1), 
som likner veldig på det som er tenkt 
med Innbyggertorget. Der er det rom 
til folkemøter og konserter, aktivitets-
rom til idrett og fysisk aktivitet. Og 
så er det ungdomsklubb i kjelleren, 
som driver ungdomskafe om somme-
ren. Dette var en del av “Tøyenløftet”. 
Biblioteket, som ligger rett ved siden 
av, laget en egen filial bare for barn og 
unge. Voksne får ikke lov til å komme 

inn i den delen.
Hvordan er det å drive et tilbud også 
for seniorer?
- Jeg har vært vant til å sette i gang 
nye ting, og engasjere. Her er det akti-
viteter som har vært “i alle år”. Og jeg 
ser viktigheten av det. Og det frivil-
lighetsengasjementet jeg ser blant el-
dre her på huset har jeg aldri sett før. 
Det fasinerer med veldig. Jeg jobbet 
så lenge med barn og unge at jeg måt-
te jobbe frivillig for å bli kjent med 
andre grupper. Eldre kjente jeg ikke, 

bortsett fra at jeg har besteforeldre.
- Mye av det som politikerne har av 
ønsker for Innbyggertorgene er vel-
dig “ukommunalt”. Samtidig er det 
kommunen som har tatt initiativet til 
opprettelsen av innbyggertorgene. 
Mye av det vi ønsker å få til, kan være 
vanskelig å realisere innenfor kom-
munens driftsrutiner. Dette jobber vi 
veldig aktivt med å finne løsninger på. 
I Bydel Gamle Oslo hadde jeg veldig 
frie tøyler, og fikk til masse. Men i 
nettverket med de andre bydelene 

hørte jeg ofte at “dette går ikke”.
- Når det gjelder åpningstid så øn-
sker vi at huset skal være åpent slik 
at tidene passer flere innbyggere. Per i 
dag er det åpent kun for få. Dette job-
ber vi mot å gjøre noe med!.
Rett før intervjuet har Innbyggertor-
get arrangert den første “frokostklub-
ben”, fredagsfrokost med foredrag og 
diskusjon, ledet av Tom Brunsell. 
- Vi tenkte først at dette var aktuelt for 
folk på vei til jobb, men det viste seg 
å være urealistisk. Så de mest aktuelle 
er kanskje ny-pensjonistene. Og de vil 
ikke være her halv ni. Så da var delta-
kerne med og bestemte de nye tidene, 
med frokost fra 9.00 og diskusjon fra 
10.00. 
- Jeg håper at på sikt vil dette være 
et hus som folk har et eierskap til, og 
som folk vil bruke, og være med på 
å drive framover. Med sine kreative 
ideer og tanker og erfaringer. Vi vil 
gjerne at folk kommer med sine inter-
esser – kommer med sitt. Men alt skal 
være åpent for alle, ikke lukkede fora. 
Hvis du hadde vært bruker, hva 
ville fått deg hit?
- I den fasen jeg er i akkurat nå, med 
en gutt på to år, ville jeg oppsøkt ak-
tiviteter der han kan være med. Det er 
en møteplass for småbarnsforeldre på 
kulturhuset i Asker. Jeg har snakket 
med helsestasjonen her om det. Ellers 
ønsker jeg meg et litt mer variert kaf-
fetilbud. 
Hva er du svak for?  
(Tar litt betenkningstid) 
- Jeg røres veldig av å se engasjement. 
Alt fra det lille til det store. Når jeg 
kommer hit, og så spør den ene om 
han skal fikse en stol for meg, så kom-
mer den andre og spør om han skal 
hjelpe til med å henge opp noe, så 
kommer det en tredje og skal arran-
gere en aktivitet det kommer folk. Jeg 
er lettrørt på sånt. Da tenker jeg at her 
det mange som har veldig mye flott å 
bidra med.

Marte Kjølstad - daglig leder for Heggedal Innbyggertorg
I august fikk Heggedal Innbyggertorg en egen leder – Marte Kjølstad. Hun bor i Asker, er samboer med en bran-
nmann, har en gutt på to år og er i ferd med å passere 31 år. Røttene er fra Kjølstad gård mellom Fredrikstad 
og Sarpsborg. Marte er “samfunnsviter”, med en bachelor i helsefremmende arbeid og folkehelse, og en master i 
samfunnsarbeid – “community work” fra universitetet i Bergen.

Tekst og foto: Dag Henning Sæther
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Innbyggertorgets program oktober-desember 2017 

QUIZ 
for voksne på Innbyggertorget! 
Quizmastere er Svein Gundersen og 
Arne Skjellestad.
18 års aldersgrense, da vi har skjenke-
bevilling disse kveldene.
Øl, vin og enkel matservering.
Torsdag 26. okt. og 30. nov. kl. 19-22.

Frokostbuffet og
frokostklubb på fredager
På fredager serverer vi 
frokostbuffet  kl. 9.00 - 11.30. 
Prisen er 50,- pr. pers.

Hver fredag er det frokostklubb, 
ledet av Tom Brunsell. Frokost-
klubben begynner kl. 10.00.
En fredag i måneden vil vi invitere 
aktuelle aktører til å snakke om/
diskutere ulike tema.

Oktober Tid
Man 16/10 Bukkene Bruse begynner på skolen m/Bjørn Rørvik 18.00

Tor 19/10 Folk i uniform. Hva gjør en politi på jobb? Beregnet på 
de eldste i barnehagene. Påmelding til Innbyggertorget 12-13

Man 23/10 Babymandag. Barselforedrag om alt det ingen fortalte 
deg, v/blogger og forfatter Kristin Storrusten 12-13

Ons 25/10
Fortellerverksted.Tema:"Gravalids butikker i Heggedal".
Gunnar Gravalid jr. og Terje Martinsen innleder til 
mimrekveld. Ta med gode historier!

19.00

Tor 26/10
Folk i uniform. Hva gjør en brannmann på jobb? Vi får 
besøk av ekte brannmenn. Beregnet på de eldste i 
barnehagen. Påmelding til Heggedal Innbyggertorg

12-13

Tor 26/10 Quiz for voksne på Innbyggertorget 19-21

November Tid

Ons 1/11
Folk i uniform. Hva gjør en tannlege på jobb? Vi får 
besøk av tannlege Anders. Beregnet på de eldste i 
barnehagen. Påmelding til Heggedal Innbyggertorg

12-13

Ons 1/11 Heggedal pensjonistforening har åpent møte 18.00

Man 6/11 Forfattermøte med Monica Isakstuen. Forfatteren er 
oppvokst i Heggedal, og vant i 2016 Brageprisen, se omtale 19.00

Ons 8/11 Årets bøker. Sigrid og Rannveig fra Asker bibliotek 
presenterer årets bøker 11.00

Tor 9/11
Heggedal og omegn Historielag inviterer til omvisning
på geologisenteret og sementmuseet på Slemmestad. 
Oppmøte ved geologisenteret (Slemmestad bibliotek).

19.00

Man 13/11
Kjemishow med Hedda. Er du klar for flammer og smell? 
Her skal det eksperimenteres med røyk og flammer. 
Passer for alle fra 6-99 år

18-19

Ons 15/11 Lutefiskmiddag - påmelding til Innbyggertorget innen 
6.november 12.30

Man 20/11 Årets bøker. Sigrid og Rannveig fra Asker bibliotek 
presenterer årets bøker 19.00

Tor 23/11
Heggedal og omegn Historielag presenterer årets årbok 
– "Tændstikka 2017". Foredrag ved kunsthistoriker Ivar Stav:
"Bilen, bensinen og arkitekturen"

19-21

Man 27/11 Babymandag - tema: Førstehjelp for de minste
v/Thor-Raymond Oldenes fra ambulansetjenesten 12-13

Man 27/11 Fortellerverksted på Innbyggertorget. 
Tema: ”Slakting, baking og juleforberedelser” 13.00

Ons 29/11 Fiksefest på Innbyggertorget. Ødelagte leker eller
småelektronikk? Vi fikser det sammen. 17-20

Tor 30/11 Quiz for voksne på Innbyggertorget 19-21

Tir 5/12 Kom i førjulsstemning med Asker seniorkor
Nå er de tilbake - med et flott julerepertoar. 11.00

Ons 6/12 Heggedal pensjonistforening har åpent møte 18.00

Lør 9/12 Juleverksted. Små og store inviteres til å lage julepynt og 
julegaver. Snekkerverkstedet er åpent. Gratis 12-16

Ons 13/12 Lucia. Vi feirer Lucia med grøt og vakker sang fra barna i 
Heggedalskogen barnehage 11.00

Ons 13/12
Innbyggertorgets julemiddag. Det serveres juletallerken 
med godt drikke til, dessert og kaffe. Pris: kr. 400,-
Påmelding innen 4.desember. Begrenset antall plasser

18-20

Ons 13/12 Foredrag med tema julefeiring. (Tema kommer)
Åpnet for alle – gratis. 20.00

BABYMANDAG 
førstehjelp for de
minste 
Hva gjør du hvis babyen din setter noe i 
halsen? Eller hva om du velter kaffekop-
pen mens du ammer? Thor-Raymond 
Oldenes, paramedic med lang fartstid in-
nen ambulansetjenesten, tar opp temaet 
førstehjelp for de aller minste. Gratis
Mandag 27. nov. kl. 12.00.

Suppe/gryte tirsdager 15.30-17.30
Innbyggere har etterspurt middag som 
serveres litt seinere på dagen, og vi har 
nå fått en elektriske varmeterrin. Hver 
tirsdag fremover kan tilby innbyggere 
middag i form av suppe/gryte i 
tidsrommet 15.30-17.30. N

YH
ET

Fiksefest på innbyggertorget 
Har du en ødelagt leke, eller skulle du 
fått liv i noen gamle øretelefoner? 
Eller kanskje du skulle fikset noe annet 
du har av småelektronikk? Ta det med 
til innbyggertorget onsdag 29. 
november, så prøver vi å 
fikse det sammen! Gratis!
Onsdag 29. nov. kl. 17.00-20.00 N

YH
ET

12-13
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Kjemishow med Hedda
Er du klar for flammer og smell?
Vi får besøk av Hedda Johannesen. Hun er utdannet 
biokjemiker og lektor ved Universitetet i Oslo.  Hedda 
har to hobbyer; Teater og naturfag. Nå har hun slått 
disse sammen til en ny lidenskap, nemlig formidling 
av naturfag. Hun tar oss med inn i kjemiens verden 
fylt med farger, lyder og lukter! Her skal det eksperi-
menteres, og kanskje blir det både røyk og flammer?
Passer for alle fra 6-99 år

Hele programmet finnes i kalenderen 
på www.iheggedal.no

Forfatteren Monica Isakstuen er oppvokst i Heggedal, 
og bor nå i Fredrikstad. I 2016 ga hun ut boka “Vær 
snill med dyrene”, som hun vant Brageprisen for. Nå 
kommer hun til Innbyggertorget for å fortelle om 
denne boka og om forfatterskapet sitt.

Monica kom til Heggedal i 4. klasse på barneskolen, og 
bodde her fra 1986 til 1996. Faren (tannlege Jan Ruud) 
døde brått da hun var ung. Diktsamlingen “Sånn, borte” 
fra 2008, som var hennes debut, handler om savnet av 
faren.

Hun debuterte som romanforfatter med «Avstand 2» i 
2009 og fulgte opp med diktsamlingen «Alltid nyheter» 
i 2011. I 2014 kom romanen «Om igjen», som fikk gode 
kritikker, og med høstens roman «Vær snill med dyrene» 
har hun fått et skikkelig gjennombrudd. Om boka kan vi 
lese: “Monica Isakstuen har skrevet en poetisk, energisk 
og svært vellykket skilsmisseroman der hun blant annet 
spør: Hvordan kan man være en mor når barnet bor hos 
far?”

Til Heggedalsposten sier Monica at boka ikke er selvbio-
grafisk, selv om hun er skilt selv. 
Hun er en “kokk”, og tilbereder det 
hun har opplevd, sett og vært igjen-
nom. 

Hun gleder seg til å komme til 
Heggedal bibliotek, der hun til-
brakte mye tid som barn. Bib-
lioteket, med Åse Naterstad bak 
skranken, var hennes base.   

Bragepris-vinner fra Heggedal 
kommer til Heggedal innbyggertorg 
mandag 6. november kl. 19.00

Årets bøker
Sigrid og Rannveig fra Asker bibliotek presenterer 
årets bøker. Hvert år kommer det mengder av nye 
bøker. Hvordan finne noe som passer deg? 
Nå har Rannveig og Sigrid 
fra Asker bibliotek plukket 
ut noen av godbitene, og 
disse vil de presentere for 
oss.

“Bukkene Bruse begynner på skolen”
De tre bukkene Bruse er tilbake og denne gangen be-
gynner de på skolen. Endelig har Bjørn Rørvik kommet 
med en ny bok om bukkene Bruse!
En dag får bukkene brev om at de må begynne på 
skolen. «Hvorfor det?», spør den minste. «Alle må 
gå på skolen nå for tida», 
forklarer den største buk-
ken. De blir enige om å 
prøve ei uke eller to. Men 
skolen har fått ny rektor, 
og det er ikke hvem som 
helst!
Passer for barn fra 3 år.
Mandag 16. okt. kl. 18.00

Mandag 6. nov. kl. 19.00

Onsdag 8. nov. kl. 11.00 og
mandag 20. nov. kl 19.00

Mandag 13. nov. kl. 18-19

N
YH

ET
N

YH
ET
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

Program okt - des 2017
13. - 15. oktober: ”Sabotøren og kureren” 
vises på fabrikken fredag 13. oktober kl. 17 og 19 og 
søndag 15. oktober kl. 15, 17 og 19. Billetter kr. 150,- 
selges ved inngangen og på www.ticketmaster.no

Onsdag 25. oktober kl. 19.00 (NB!): 
Fortellerverksted på Innbyggertorget. 
Tema: «Gravalids forretninger i Heggedal»
Gunnar Gravalid jr. vil delta på verkstedet.

Torsdag 9. november kl. 19.00: Besøk på 
Sementmuseet og geologisenteret på Slem-
mestad, med omvisning. Oppmøte på museet.

Torsdag 23. november kl. 19.00:
Åpent møte på Innbyggertorget, med 
foredrag og presentasjon av ”Tændstikka 2017”. 
Foredrag ved kunsthistoriker Ivar Stav: 
”Bilen, bensinen og arkitekturen”.

Mandag 27. november kl. 13.00: 
Fortellerverksted på Innbyggertorget. Tema: 
”Slakting, baking og juleforberedelser”
Onsdag 13. desember kl. 20.00: 
Foredrag med juletema. Åpent arrangement, 
etter Innbyggertorgets julemiddag.
Alle arrangementene er gratis.

Hjelp oss å ta vare på vår 
lokalhistorie – bli medlem!

Medlemsskap koster kr. 200.-pr. år, 
inkludert årbok. 

Innbetaling med navn og adresse til: 
Heggedal og omegn Historielag, 

Boks 96, 1380 Heggedal
kontonr.: 1503.13.55653

Fortellerverksted 
onsdag 25. oktober kl. 19.00:

”Gravalids forretninger i Heggedal”
Gravalid startet sin første kolonialforretning i svingen 
ovenfor Heggedal stasjon, fl yttet seinere til Rustad 
Meieri, og endte på Gjellum senter.
I 2011 hadde Heggedalsposten en “bedriftspresen-
tasjon” av RIMI på Gjellum. Der står det om butikken 
på Gjellum:
“...... det har vært kolonialforretning i huset siden 
kjøpmann Nils O.Dokken bygde butikk der i 1964. 
Gunnar Gravalid overtok rundt 1975, utvidet butikken 
i 1979, og la på andre etasje i 1984. Gravalid drev 
under eget navn, først parallelt med butikken i gamle 
Rustad Meieri i noen få år, til han tidlig på 90-tallet 
gikk inn i matvarekjeden Fokus. Etter et  par år leide 
han ut lokalene til Rimi, som har drevet butikk der 
siden 1993.”
På fortellerverkstedet skal mer av historikken om 
Gravalids forretninger fortelles. Ta med deg de 
gode historiene og møt opp!

Skolekorpset spiller foran “Fokus” på Gjellum senter før 
karnevalsopptoget på Heggedalsdagene i august 1991.

Åpning utsatt
Veifaret fra Eid til Sjøvollbukta skulle etter 
planen vært åpnet 15. oktober. Åpningen er ut-
satt til våren 2018.

Historisk Quiz på Kulturdagene
Vi beklager - i forrige nummer glemte vi å fortelle om 
årets historiske Quiz på Kulturdagene på Heggedal 
Hovedgård. Det var 12 spørsmål, og blant de ca. 40 del-
takerne hadde to vinnere 10 rette: 
Tom Ørbech og Kjell Ingebretsen.
Vi gratulerer!
Noen av de riktige svarene:
- Gjellumvannet er 20 m på det dypeste.
- Askers kulderekord er notert i Guibekken, - 44 °C.
- Det eldste bygget på Heggedal skole er fra 1906.
- I 1916 ble Heggedal bibliotek opprettet av Heggedal Vel.
- Hovedgården ligger 130 m over havet.
- Det bodde ca. 3500 mennesker i Asker i 1865
- Friheim ble bygd i 1901

Bensinstasjonen i Guibekken ca. 1970

Heggedalsposten34
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Tekst: Alf-Egil Lahn

Loppelageret i Kloppedalen er åpent kl. 18-21 hver torsdag

Kos med minigolf på Sommarvik camping.

Slitne og fornøyde musikanter etter en 
strålende klatreøkt i Oslo sommerpark.

Hver høst kickstartes sesongen 
med det obligatoriske oppstart-
seminaret, en svært populær tur 
blant musikantene.

Turmålet skal helst være i utlandet, 
og transporten skal helst skje med 
buss, gjerne i mange timer. For an-
dre gang reiste korpset til Sommar-
vik camping i Årjäng. Også dette 
året fi kk vi en strålende augusthelg 
her. Det ble jobbet mye med høstens 
musikalske stoff, men det ble også 
tid til å være sammen. Musikantene 
koste seg i fl otte lekeanlegg eller på 
minigolfbanen og mange tok seg 
en frisk dukkert. Store og små var 
også involvert i korpsets pågående 
strategiarbeid, som handler om mål 
og mening for korpset. Hva er moro, 
hva kan bli bedre, hva ønsker vi å 
oppnå på kort sikt samt i et lengre 
perspektiv. Et svært viktig arbeid, 
og alle skal bli hørt! 

En annen høsttradisjon er tur til 
Oslo Sommerpark Tryvann, og i 
år var vi ekstra heldige med været. 

Lørdag 16. september lå alle instru-
menter igjen hjemme og musikante-
ne møttes til en varm og solfylt dag 
i klatreparken med mye frisk luft og 
nygrillede pølser i matpausen. Dette 
er et populært arrangement blant 
musikanter i alle aldre, foreldre får 
også prøvd seg i høyden.

Nå øver også aspirantkorpset i 
Heggedal skoles fl erbrukshall. Frem 
til sommeren hadde de sine øvings-
lokaler på Blakstad skole, men fra 
oppstart nå i august øver altså hele 
korpset i Heggedal. Dette er viktig 
for å skape større tilhørighet mel-
lom aspirantkorps, juniorkorps og 
hovedkorps. I tillegg blir nye korps-
foreldre bedre kjent med korps-
hverdagen. Vi er glade for at vi nå 
er samlet på ett sted.
Fokuset nå er forberedelser til 
høstkonserten søndag 5. november 
i Heggedal skoles fl erbrukshall. 
Velkommen!

MORO PÅ
OPPSTART-
SEMINAR

hbs.skolemusikk.no

Tekst: Alf-Egil Lahn

Slitne og fornøyde musikanter etter en 
strålende klatreøkt i Oslo sommerpark.

korpset i Heggedal. Dette er viktig 
for å skape større tilhørighet mel-
lom aspirantkorps, juniorkorps og 
hovedkorps. I tillegg blir nye korps-

hverdagen. Vi er glade for at vi nå 

høstkonserten søndag 5. november 

HØSTKONSERT

Sett av 5. november til en 
fl ott konsert i Heggedal 

skoles fl erbrukshall. 

Velkommen!

Heggedalsposten36
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Thon Eiendoms planer for
boligblokker i Heggedal
– Vi sitter fremdeles i en fase med forprosjektering. 
Vi har per nå ingen ny informasjon annet enn at 
salgsstart er satt på hold i påvente av et noe mer 
positivt boligmarked, sier Tonje Marie Haugbro, 
direktør for boligsalg og eiendomsutvikling i Thon 
Eiendom.

Olav Thon Eiendomsselskap eier en tomt i Under-
landsveien. Det er planlagt 6 leilighetsbygg med i alt 
96 leiligheter rett sør for Heggedal stasjon. Leilighe-
tene blir liggende vest for og langs jernbanesporene. 
Teigen er på over 10 000 m2.

I mars 2016 ble det arrangert forhåndskonferanse 
med Asker kommune om prosjektet. Saksdoku-
mentene viser at eiendommen er utsatt for fl om fra 
Skitthegga, som ligger på østsiden av jernbanespo-
rene. Planlagt bebyggelse kommer også i konfl ikt 
med et bekkeløp i nordenden av tomten. Etter det 
Heggedalsposten erfarer skal planene være endret 
fl ere ganger; især parkeringskjeller og bygghøyde 
har vært temaer i prosjekteringen. 

Allerede i 2012 uttalte selskapet at de var positive 
til å legge de delene av bekken som gikk gjennom 
planområdet, i rør. Kommunalteknisk avdeling i 
Asker kommune har imidlertid uttalt seg negativt til 
å lukke bekken. Tidligere i år ble det konferert med 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) angå-
ende eventuell håndtering av bekkeløpet.

Tekst: Anders Lie Hagen
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A3.10.00.0219.02.16THMH3943 Foreløpig situasjonsplanUnderlandsveien 6 HMark
Skisse fra 2016 som viser en foreløpig situasjonsplan.

Illustrasjon: Hille Melbye Arkitekter

Trevaren 16, 1389 Heggedal
Heggedal sentrum, det gule huset, 

frisør- og hudpleie-kjelleren

Clinic Michelle
Hudpleiesalong

45 61 56 31
Hudpleier Michelle Nuth

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

extension og manikyr

Frisør
Anne Grethe Thune

48 47 65 47

Frisør

SENTRUM FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572
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Heggedalsposten38 BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS 
FACEBOOK-GRUPPE

Bli med i Facebook-gruppen 
“Heggedalsposten” og del 
dine bilder fra nærmiljøet. 

En liten oppdatering: Underlandsveien.
Foto: Terje Reier Gundersen (28. september 2017)

Heggedal ” The main street ”
Foto: Terje Reier Gundersen (30. september 2017)

Høst.
Foto: Erika Meilutė (23. sept. 2017)

En solskinnsdag i Kistefossdammen.
Foto: Terje Reier Gundersen (25. september 2017)

Lokalbutikk med snert.
Foto: Ingjerd L. Thorvaldsen (08. sept. 2017)

Idretts-SFO på Heggedal skole ute på 
padletur med de nye kanoene sine. 

Tusen takk til Sparebankstiftelsen DNB.
Foto: Heidi Merete Johansen (19. sept. 2017)

Nydelig utsikt fra 
Øvre Gjellum vei!

Foto: Espen Trondsen (16. sept. 2017)

Her er det foreløpig parkering, 
mens sentrumsområdet i 

Heggedal bygges ut og tar form.
Foto: Asker kommune (31. aug. 2017)

Stemningsfullt i Heggedal.
Foto: Kathrine F. Olsen (14. sept. 2017)
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HEGGEDAL SENTRUM

I HJERTET AV HEGGEDAL SENTRUM

5 næringslokaler og 17 helt nye og moderne, nøkkelferdige 
selveierleiligheter!

Jarmund/Vigsnæs Arkitekter

HJØRNEBYGGET
KOMMER 
SNART FOR 
SALG!

 «Hjørnebygget» er under oppføring og vil være ferdigstilt medio november 2017. Adr: Trevaren 10, 1389 Heggedal
Visningsstart fra oktober/november 2017 og innflytning november/desember 2017

For nærmere informasjon se www.tandbergeiendom.no

For leie og mer informasjon om næringslokalene, ta kontakt på post@tandbergeiendom.no. 

Totalt 17 selveier leiligheter (11 leilighe-
ter med Bra-s kvm fra ca 46 til ca 127 
m2 og 6 «rekkehus»leiligheter over 2 
plan med Bra-s kvm 123 m2 med egen 
takterrasse). 

Flotte solforhold med utsikt til 
Gjellumvannet og beliggende midt i 
«nye» urbane Heggedal sentrum. 
Kun 3 minutters gåavstand fra toget. 
Garasjeanlegg i U1, bakhage og 
forretninger i 1. etg.

Alle leiligheter selges klare for 
innflytning!

Flotte næringslokaler til utleie! 
5 næringslokaler i 1. etg på gateplan 
til utleie fra 100 til 300 m2.
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John Sivert Brandt, Leder Nybygg / Eiendomsmegler MNEF / Telefon 95 11 38 60 / E-mail: jsb@bnbolig.no
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Gjellum senter
Heggedalsveien 350 - Heggedal

AR arkitekter
arkitektur og interiør

Sivilarkitekt MNAL Randi Slåtten
Tlf. 91 12 89 07
www.dinark.no

Sivilarkitekt MNAL HELLE SJÅVÅG
Tlf. 90 92 90 32
www.sjavag.no

Interiør Coach, Martine Christensen
tlf. 45 60 10 78
www.Rom4Deg.no

Sivilarkitekt MNAL Wilhelmine E.Thuv   
tlf. 91 51 09 60                                                   
www.clou-arkitektur.no

Man-fre 7-23  lør 8-21

Skreddersydd
solskjerming

Norsol avd. Asker

Tlf. 66 79 77 00
asker@norsol.no

Stina Hopland
Tlf. 924 17 824 

Gjellum Tannlegesenter
Lillan Wikerholmen

Tlf 66 79 61 64  /  901 52 465

Tlf 02385
Akuttvakt 4127 4471
www.rygg-rehab.no

DAME- OG
HERREFRISØR
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