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Trafikken og jeg
De fleste av oss har et tosidig forhold til trafikk. På den ene siden
ønsker vi å komme fram så raskt som mulig – gjerne ved bruk av
egen bil – og vi ønsker at dette skjer på en trygg måte både for oss
selv og andre. Dette er ofte to motstridende ønsker som krever en
balansering både fra oss selv og veimyndighetene.
Bilen vi setter oss inn i har gjennom mange år blitt stadig bedre
til å beskytte oss om et uhell skulle skje. Tilsvarende utvikling har
det ikke vært for å beskytte de myke trafikantene, selv om en del
er gjort for å skille dem fra kjøretøyene ved bruk av adskilte gangog sykkelveier. Spesielt kritisk er det når de myke trafikantene
må krysse veibanen. Noen ganger kan det være lærerikt med et
tilbakeblikk for å finne hva det bør legges vekt på framover. Artikkelen
om trafikksikkerhet i denne utgaven av Heggedalsposten viser at
det hjelper å fokusere på sikkerhet over tid. Heggedalsområdet
har mange utfordringer knyttet til trafikk, både til sikkerhet og til
framkommelighet. Selv om vi ser at den generelle utviklingen av
trafikksikkerhet går i riktig retning, er trafikkøkningen i vårt område
så stor at mange er bekymret. Spesielt er mange bekymret for dårlig
sikrede skoleveier. Et omfattende anleggsarbeid i sentrumsområdet
gjør ikke situasjonen bedre. Les artikkelen om trafikksikkerhet for å
øke kunnskapen og engasjementet, og for å få inspirasjon til videre
sikkerhetsarbeid! Kanskje gjør den oss også litt mer tålmodige når
vi sitter i bilkøen?
Heggedalsposten ønsker sine lesere et godt, skadefritt og trafikksikkert nytt år!
Ole-Herman Bjor
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Harry Sønsterød

Harry Sønsterød ved åpningen av Bekkestua på Underlandsåsen 22. september 2013

Den 19. desember 2017 døde 96 år gamle Harry Sønsterød. Han var heggedalsgutten som ble
sabotasjeleder i den berømte Osvald-gruppa under krigen og samfunnsbygger etter krigen.
Senest sommeren 2016 var han på gamle tomter, ved Bekkestua på Underlandsåsen der Osvaldgruppa hadde sitt hovedkvarter sommeren 1944. Harry Sønsterød ble gravlagt fra Asker kirke
4. januar. I kirken holdt historiker og forfatter Lars Borgersrud talen som gjengis her.
Med Harry Sønsterød er den siste av de sentrale sabotasjelederne fra 2. verdenskrig gått bort.
For en nyutdannet ingeniør i 1941, var det ikke så enkelt å unngå å komme i okkupantens klør. NS-regimet
hadde nemlig innført arbeidsplikt gjennom Arbeidsinnsatsen. Så for å unngå tyskerarbeid, startet Harry som tømrer
i Akersveien Trevarefabrikk i Oslo. I det firmaet hadde han
en arbeidskamerat som drev med en militær gruppe. Han
ba Harry om å bli med på øvelser, sammen med to andre fra Heggedal, som også kom til å bli sabotører; Roar
Stub Andersen og Olav
Førland. Det ble mye
trening vinteren 1942.
Men sabotasje fikk de
ikke lov til. De hadde
imidlertid en dyktig
instruktør, som de forstod ville mer enn å
vente. Men han var så
illegal at de ikke fikk
vite hvem han var.
De tre ønsket mer
motstand. Men hvordan? På denne tida
hadde mange forstått
at man måtte gjøre noe
Lars Borgersrud
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med den tvungne arbeidstjenesten. Det var vanskelig for
hver og en å lure seg unna slik Harry hadde klart. Kunne
man ikke rett og slett ødelegge Arbeidstjenestens adresseregistre? Det ville kreve mot. Og at man trosset regjeringen i London, som ikke ville ta i bruk slike virkemidler.
Men så, på selveste Hitlers bursdag 20. april 1943 gikk
hovedarbeidskontoret i Oslo i lufta. Harry har fortalt om
sine tanker da han gikk forbi det utbrente arbeidskontoret i
Pilestredet 31. Endelig var det noen som gjorde noe! Dette
ville han være med på. Men hvordan skulle han og de to
kameratene komme i kontakt med denne sabotasjegruppen?
Avisene har brakt en del feilaktige opplysninger om
hvordan det skjedde. Det som er sant er at de kontaktet
arbeidskameraten i den milorggruppa som hadde arrangert
treningen i Heggedal. De tre ba han om å få kontakt med
den mystiske instruktøren de hadde hatt på kurset, som de
ante var involvert. Han spurte sin områdesjef, Olav Østerud, som visste hvem instruktøren var. Slik fikk de tre i
kontakt med instruktøren, som altså viste seg å være seg
å være Asbjørn Sunde, med dekknavnet ”Knut”. Han ledet ”Osvald”-gruppene, som Gestapo beskyldte for å ha
sprengt arbeidskontoret.
Sunde ønsket de tre velkommen med oppmuntrende
ord om en sannsynlig og snarlig død. Det brydde de seg
ikke om. ”Greit”, svarte Sunde. Til Harry ga han dekknav-
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Harry Sønsterød og Olav Førland.

Harry Sønsterød ved Osvald-monumentet i Oslo 1-mai
2015.
net ”Helge” hvor H-en stod for Heggedal. Senere ble det
”Anna”.
Den første aksjonen som Harry var med på var jernbaneaksjonen 18. august 1943. Da ble jernbanenettet sprengt
på 6 forskjellige steder på Østlandet samtidig. De ble innkalt til Skjerva på Hadeland. Der fikk de utlevert spesialkonstruerte sprengladninger som var laget av en gruppe
inne på Raufoss Ammunisjonsfabrikk. Harry og Olav Førland skulle sprenge linjen ved Fåberg i Gudbrandsdalen.
De syklet først den lange veien via Lillehammer til Fåberg, og plasserte sykler og bagasje opp mot fjellet. Ikke
noe ble overlatt til tilfeldigheter. I flere dager lå de godt
kamuflert og observerte togpasseringer, før de plasserte
ladningene. Etter at linjen var sprengt, skulle tilbaketoget
skje motsatt av det tyskerne ville tro. Isteden for å dra ned
dalen, som kanskje hadde vært logisk, dro de rett opp i
fjellet, dit veien sluttet. Derfra bar de syklene over vidda til
dalene i vest. Så var det en lang sykkeltur tilbake til Lunner. Det var ikke for pyser.
En så stor og komplisert aksjon hadde aldri tidligere
blitt utført i Norge. Men det ble mer; 12. oktober 1943 ble
kraftforsyningen til Oslo sprengt på en rekke steder rundt
byen. Harrys oppdrag var en høyspentmast på Liertoppen.
Sabotasjeorganisasjonen hadde da flyttet hovedkvarter
til Einastranda og skjøt knopper. Harry fikk ordre om å
bygge opp grupper i Vestfold og Telemark. I Larvik traff
han Else Katrine Karlsen, som han rekrutterte som kurer
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med dekknavnet ”Helga”. Som distriktsleder instruerte
han i bruk av sabotasjeutstyr og våpen for grupper i Tønsberg, Larvik og Skien.
Men før det kom til aksjoner, ledet han 17. april 1944
en aksjon mot Modum Sparebank på Vikersund, for å skaffe penger til virksomheten og til organisasjonens etterlatte.
De fikk jo ingenting fra London. Så 16. mai, ledet han den
første sabotasjen i Vestfold, sprengningen av arbeidskontoret i Tønsberg, der store arkiver for arbeidsinnsatsen ble
ødelagt.
Det ble aldri ro for sabotørene. Natten til 1. mai 1944
skjedde det stor dramatikk ved Einasjøens vestside. De
hadde fått varsel om at Statspolitiet var på sporet. I en fart
ble alt av organisasjonens utstyr lastet opp i en kolonne av
biler, som med slukkede lykter kjørte milene opp til Sollia,
der det nye hovedkvarteret skulle ligge. 50-60 sabotører
deltok, en veritabel hær, struttende av våpen. Det er lett å
se Harry for seg oppe på et biltak, med fingeren på avtrekkeren på et maskingevær: ”Det hadde blitt litt av et slag”,
sa han tørt, ”hvis Gestapo hadde dukket opp.” Men det
gjorde de ikke. Sabotasjekrigen kunne fortsette.
Harry fortsatte forberedelsene i Larvik og i Skien, der
grupper av alvorlige, unge menn ble forklart bruken av
sprengstoff og tennladninger. Det var ikke ufarlig. Harry
ble nesten tatt flere ganger.
Gestapo hvilte ikke. Den videre sabotasjen i Vestfold
og Telemark ble brått utsatt. Denne gang på grunn av tysk
angrep mot det nye hovedkvarteret på Sollia. Soldater
svermet plutselig i tusentals rundt i Oppland og Buskerud
på søk etter sabotørene som hadde kommet seg unna.
Da han fikk melding om det som hadde skjedd, reiste
Harry til Oslo. Der fikk han igjen kontakt. Han fikk vite
at Sunde og flyktningene fra Sollia hadde opprettet et nytt
hovedkvarter i skogene på vestsiden av Randsfjorden.
Harry dro dit. Der fikk han oppdrag om å organisere et nytt
hovedkvarter i Heggedal. I august 1944 ble hovedkvarteret
flyttet til Underlandsåsen.
Der fikk Harry vite at de hadde fått ordre om å avvikle
organisasjonen. Harry og ”Helga” dro til Sverige. De var
allerede ”gift” på Sollia. Sunde ville nemlig ha orden i rekkene. I Sverige giftet de seg på ordentlig. Under oppholdet
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Brødrene Hans, Oddvar og Harry Sønsterød (2003).
der gikk Harry inn i polititroppene.
Etter at krigen var slutt, la Harry alt dette bak seg. Han
så framover. Han ville bokstavelig talt bygge landet opp
igjen. Slik tenkte de fleste som hadde vært aktive i motstandskampen.
Sønsterød-familiens krigsinnsats var unik. Mens Harry gjorde sitt i Norge, klarte brødrene Oddvar og Hans å
komme seg til England. Oddvar meldte seg til det norske
fallskjermkompaniet som under britisk ledelse ble satt inn
på Walcheren i Nederland. Hans kom til bergkompaniet,
som var med på frigjøringen av Finnmark med Den røde
hær høsten 1944.
Både under og etter krigen var det strid om motstands-
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kampen. Noen mente, som Harry, at det var nødvendig
med sabotasje og militær motstand. Andre mente at innsatsen bare skulle bestå av sivil ulydighet og være moralsk.
Noen mente, som Harry, at all motstand var riktig, mens
andre mente at bare den som var kontrollert av regjeringen
i London var riktig. Men legg merke til at når Harry har
blitt intervjuet om dette, har han alltid rost alle som deltok,
uansett hvilke grupper de hørte til og hvilke linjer de stod
for.
Hans siste strid handlet om at de gjenlevende sabotørene og partisanene skulle få sin rettmessige heder fra det
offisielle Norge, noe de ikke fikk i 1945. Denne prosessen
ble startet av forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen
i oktober 2013. Men prosessen ble stoppet av regjeringen
Solberg i 2017. Hennes forsvarsminister Ine M. Eriksen
Søreide og hennes historiske rådgivere ville ikke engang
innrømme de falne fra Osvald-gruppa, Pelle-gruppa og
partisanene i Finnmark Krigsmedaljen post mortem, en
medalje som etter statuttene skulle gis til alle som ga sine
liv i motstandskampen. Det synes Harry var skammelig.
Han kunne ikke forstå at det kunne skape ny urett. Eller
at det var vanskelig å skaffe dokumentasjon om det. Men
ingen fra Forsvaret kom for å intervjue ham.
Harry kjempet for at det offisielle Norge måtte slutte å
skille mellom verdige og uverdige fra motstandskampen,
de som vekslende makthavere har likt eller ikke likt under
den kalde krigen. Harry mente at styrken i motstandskampen nettopp var at den omfattet mennesker fra politisk vidt
forskjellige leire. ”Det kan bli viktig igjen”, sa Harry i et
TV-intervju. Harry vant ikke fram, men hans tanker om
dette kommer ikke til å forsvinne, så lenge gammel urett
ikke rettes opp.
Med disse ordene skal jeg til slutt hilse fra to gjenlevende veteraner fra Osvald-gruppa ”Saborg” i Bergen som
ikke kunne være tilstede her idag, Anne Marie Michelsen
Malmo og August Rathke. Jeg skal også hilse fra Karsten
Hansen fra Osvald-gruppa på Vågård ved Hønefoss, Lars
Bottolvs fra gruppa på Modum og Signe Raassum fra
gruppa på Hadeland. Alle tre er tilstede her i dag.

Sabotøren og Kureren
Filmen Sabotøren og Kureren er historien om Heggedalsgutten Harry Sønsterød som møter Else Karlsen hos en Milorgleder i Larvik. Begge blir med i Osvaldgruppa, under-jorda
gruppa til Asbjørn Sunde, . Harry blir sabotasjeleder fra Heggedal til Skien og Else blir kureren som flyr med beskjeder
skrevet i kodeskrift.
Det er Harry Sønsterød som forteller i filmen. Filmskaper Tore Severin Netland tok inn Harry som tidsvitne i
Offer eller Spion? – en film som tar utgangspunkt i rettsaken
mot Asbjørn Sunde. Her så han at det lå en utrolig krigshistorie som ikke var fortalt på film før.
En del av opptakene ble gjort på Heggedals Historielags hytte Bekkestua. Tyskerne brant ned hytta etter at Asbjørn
Sunde skjøt en soldat der, men den ble bygget opp igjen etter krigen. Harry illustreres av Kenneth Berg og Else spilles av Karoline Stemre.
Behandlingen av medlemmene i Osvaldgruppa er drøftet i NRK-programmet Brennpunkt 23. mars 2010: Sabotører
i mørke. Her er også intervju med Harry Sønsterød: https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/MDUP11000410/23-03-2010
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I likhet med rekkehusene byr leilighetene på topp kvalitet og særegne detaljer som må oppleves.
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Hovedgården ungdomsskole

PORTRETT
INGA-MAY GRIMSRUD

Høsten 2017 startet Inga-May
Grimsrud som rektor på
Hovedgården ungdomsskole.
Inga-May vokste opp utenfor
Stockholm på 70-tallet.
– Hvordan startet karrieren?
– Etter realfagslinje på gymnaset visste jeg ikke hva jeg ville arbeide med.
Et par år jobbet jeg i et byggefirma
der vi prosjekterte hus. Jeg tegnet inn
rør og ventilasjonssystemer. Jobben
var virkelig ikke noe for meg.
På denne tiden var det vanlig at
lærere måtte ordne vikar selv. Da en
bekjent skulle i begravelse, ble jeg

08-09 - Intervju med rektor HUS.indd 8

spurt om å være vikar. Jeg tok utfordringen og vikarierte noen dager som
lærer i matte og naturfag. Etterhvert
ble jeg fast vikar på skolen. Der jobbet jeg i tre år og fikk interessen for
læreryrket. Deretter studerte jeg 5 år
på lærerhøgskolen i Stockholm. Etter
studiet fikk jeg jobb på den samme
skolen, men da med utdannelse.
– Hva brakte deg til Norge?
– Hva tror du?
– Det var vel mannen?
– På skireise med jobben i Frankrike
traff jeg en mann fra Hallingdal. Det
ble noen år med dating både i Oslo og

Stockholm. Jeg hadde fått tilbud om
plass på rektorhøgskolen i Sverige,
men takket nei og flyttet til Norge.
Sommeren 2002 kom jeg til Norge
og fikk jobb i Skedsmo kommune.
Der jobbet jeg drøyt et halvt år før jeg
begynte som inspektør på Hosletoppen skole i Bærum. Etter hvert fikk vi
barn og flyttet til Bekkestua. I 2011
startet jeg å jobbe som inspektør på
Midtstuen ungdomsskole i Oslo.
– Så dette er første rektorjobben?
– Riktig. Jeg har jobbet mange år som
mellomleder i skolen. Parallelt som jeg
jobbet, studerte jeg på BI. I fjor ble jeg
ferdig med min master i skoleledelse.

16.01.2018 08:00:37
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– Du kjenner skolen både i Norge og
Sverige. Hva er forskjellen?
– Sverige startet tidligere målstyrt
undervisning med spesifikke kompetansemål. Nå har Norge tatt etter den
målstyrte læreplanen.
I Sverige er ofte skoledagen lengre
fordi elevene har én time lunsj midt
på dagen.
– Matservering er et fellestrekk mellom
Hovedgården og den svenske skolen?
– Nettopp! Hovedgården er den første
norske skolen jeg jobber ved, som har
en slik kantineordning. Jeg tror det
er viktig å ha tid til en god matpause
midt på dagen. En kortere skoledag
kan gi mer fritid, men det er viktig å
ha tid på skolen til å omgås sosialt; tid
til sitte ned, prate og spise sammen.
Når jeg hører om skoler der elever må
spise matpakken i klasserommet på
ett kvarter, blir jeg lei meg.
– Hvordan er kantineordningen
organisert i Norge i forhold til
Sverige?
– Det er veldig stor forskjell. I Sverige
er det ofte storkjøkken med konvensjonell drift. Det er alltid flere ulike
varmmatsretter hver dag. Hadde skolen servert bare bagett til lunsj, hadde
den blitt nedringt av foreldre. I Norge
er det ikke kontroversielt å servere
bagett. Til og med jeg har lært meg å
spise brød til lunsj! Men jeg skal innrømme at det tok litt tid.
– Apropos tid; hva har du brukt tid
på i ditt første halvår som rektor?
– Det første halvåret har jeg prioritert
å bli kjent med lærerne og systemene
på skolen. Det er ikke hensiktsmessig å gjøre forandringer når noe allerede fungerer. Revolusjon har det
ikke blitt. Samtidig ser jeg ting som
kan forandres og bli mer kostnadseffektivt i fremtiden. Det er jobben
til enhver leder. Neste steg er å bli
bedre kjent med de ulike elevgruppene som elevråd og miljøråd. Jeg
tror på prinsippet om at elevene er
delaktige i ansvaret på skolen. Tilhørigheten til skolen blir sterkere,
og elevene får ansvar. Det er viktig.
– Trives du som rektor på

08-09 - Intervju med rektor HUS.indd 9

Ansatte ved Hovedgården ungdomsskole august 2017.

”

Vi tilegner oss kunnskap
på ulike måter.
Jeg tror elevene bør
oppleve kunnskap i
praksis for å lære.
Da er det viktig at
lærerne benytter ulike
læringsarenaer.
Hovedgården ungdomsskole?
– Det er veldig hyggelig her. Dette
er en veldrevet skole med fantastiske
lærere, elever og foreldre som stiller
opp.
Vi er en skole i vekst. Det bygges
mye her i Heggedal. Når Risenga skal
bygges nytt til høsten, vil de få mindre kapasitet. Da må vi regne med å ta
imot flere elever fra Blakstad. Kommunesammenslåing med Røyken vil
også påvirke oss. Elever som i dag går
på skole i Røyken, men bor nærmere
Heggedal, vil få større valgfrihet.

Foto: Henny Wiken

tidligere, har barnehager, barneskoler
og ungdomsskolen ikke samarbeidet
like tett som i Heggedal.
– Hovedgården er kjent for tolærersystemet, der det er to lærere i klasserommet i fagene matte, engelsk og
norsk. Hva er din erfaring med det?
– Hver klasse består av forskjellige
typer elever. Vi tilegner oss kunnskap på ulike måter. Jeg tror elevene
bør oppleve kunnskap i praksis for å
lære. Da er det viktig at lærerne benytter ulike læringsarenaer. Fleksibelt
lærersystem er en god ressurs som
gjør det mulig. Vi satser på å beholde
ordningen så lenge økonomien tillater
det. Men et slikt system koster.
– Hva gjør rektor på fritiden?
– Jeg har barn på 8 og 13 år. Det krever jo sin tid. Jeg er både privatsjåfør
og kokk. Også er jeg glad i langrenn
og slalåm.
– Hva er rektors beste studietips?
– Snakk høyt om hva du har lært; sett
ord på kunnskapen. Jeg tror samtalen
rundt middagsbordet er viktig, der
ungdommene kan formidle kunnskap
og diskutere med familien.

– Hva skiller Hovedgården ungdomsskole fra skoler du har jobbet på
tidligere?
– Skolen har en sterk lokal profil, som
en slags grendeskole. I Heggedal er Takk for kaffen!
det også et godt “sonesamarbeid”, der
vi tenker et helhetlig løp fra barna
starter i barnehagen, til elevene går ut
av ungdomsskolen. Der jeg har jobbet Tekst og foto: Anders Lie Hagen
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Nye åpningstider fra februar 2018:
Tirsdag og torsdag er
innbyggertorget åpent 08.00-20.00.

Mandag, onsdag og fredag er
innbyggertorget åpent 08.00-18.00

Biblioteket:
Selvbetjent 08.00-12.00.
Betjent 12.00-20.00.

Biblioteket:
Selvbetjent 08.00-12.00.
Betjent 12.00-17.00.
Selvbetjent 17.00-18.00.

Kjøkkenet i kafeen er åpen 09-15.00.
Fra 15.00 til 20.00 er det servering i kafeen
fra bibliotekar.

Kjøkkenet i kafeen er åpen 09-15.00.
Fra 15.00 til 18.00 er det servering i kafeen
fra bibliotekar.

Biblioteket er åpent den første lørdagen i måneden 10.00-14.00
Posten er åpen mandag til fredag. 08.00 - 10.00 og 15.00 - 18.00 (som før).

Faste aktiviteter februar-mars
Nytt treningstilbud i Heggedal!

Heggedals innbyggere har talt!
Gjennom en innbyggerundersøkelse her på Heggedal innbyggertorg svarte heggedøler at de ønsker
treningstilbud her i Heggedal.
Vi søkte prosjektmidler og fikk
penger til treningsutstyr, og kiropraktor Bente Alvær som jobber her
i Heggedalsbakken 6 ønsker å lede
dere gjennom en styrketreningsøkt
hver torsdag mellom
kl. 19.00-20.00.
Det koster 300 kr
mnd. Trening vil
hovedsakelig foregå
inne på Heggedal
innbyggertorg, men
det er også mulighet
for noe utetrening.
Begrenset antall
plasser.
Lurer du på noe eller ønsker å
melde deg på?
Kontakt Bente Alvær på:
post@heggedalkiro.no

Heggedalsbakken 6, 1389 Heggedal. Tlf: 66 79 12 22.
Leder: Marte Kjølstad tel: 66 79 12 22
heggedal.innbyggertorg@asker.kommune.no
Brukerråd - kontaktperson: Per Sletaune tlf: 95 27 35 04 / post@iheggedal.no

Følg oss på Facebook: Heggedal Innbyggertorg

10-13 Innbyggertorget og nærmiljøsentralen-III.indd 10
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Arrangementer februar - mars 2018
Man. 29/1
Februar
Lør. 3/2
Lør. 3/2

Fortellerverksted: ”Gamle bilder fra Heggedal og omegn”. Vi viser
bilder, og ber om hjelp til å fortelle om personer og steder. Ta med
bilder, så vi kan skanne og vise fram.
Arrangement
Første lørdagsåpent på Innbyggertorget kl. 10-14
Kom og sy bokorm av single sokker. Ta med deg dine single sokker
og sy bokorm med oss på biblioteket.

Kl. 19.00
Tid
Kl. 10-14
Kl. 11-13

Bærekraftig uke 12.-15. februar - se ogå egen omtale
Man. 12/2

Tir. 13/2
Ons. 14/2

Tor. 15/2

Ombrukskonsert med Haldor Røyne. Haldor Røyne jr. er barne-barn
av Haldor Røyne som var en kjent felespiller fra Valdres. Han bodde
også flere år i Asker. Nå har Haldor Røyne jr. gjenbrukt musikken til
bestefaren og gjort den om til akustisk gitar
Byttebod, Reparasjonsboder, strikkehjelpsbod, tøybleiebod,
redesignsbod. Renovasjonsetaten i Asker informerer om matsvinn,
kildesortering, gjenvinning og gjenbruk.
”Fra nødvendighet til kjekt å ha”.
Foredrag v/Ingun Grimstad Klepp, SIFO.
Middag laget av donasjonsmat.
Tre miljø-foredrag á ½ time med samtale/diskusjon etter hvert
foredrag, og med pause i mellom.
1) Et huskonsept i Etiopia, grunnlagt på stedlige byggevarer og
teknikker, initiert av en gruppe personer fra Norge.
2) Er fremtiden el-bil – for oss alle? En erfaren elbil-kjører legger frem
sine synspunkter.
3) Her har vi 2 alternativer: a) Hva er status for jordas miljø og CO2situasjon? b) Hvor lett er det å elektrifisere store anleggsmaskiner?

Kl. 13-14
Kl. 17.00
-19.30
Kl. 19-20
Kl. 16-18
Kl. 18-21

Tor. 15/2

Fellesarrangement. Markadag. Oppmøte på utfartsparkeringen ved
Oppsjøsvingen. Tur til fots eller på ski. Grilling ved gapahuken ved
Oppsjø. Vi serverer pølser stekt på bål, solbærtoddy og kaffe. Buss
291(servicelinjen) til Oppsjøsvingen. Buss 280 (fra Asker og Heggedal) til Sportstuen.

Kl. 11.00

Man 19/2-fre 23/2

Film i vinterferien! Biblioteket viser film for barn hver dag i vinterferien.

Kl. 14-16

Man 19/2
Tir. 20/2
Ons. 21/2
Tor. 22/2
Man. 26/2
Mars
Lør. 3/3
Lør. 3/3
Man. 5/3
Ons. 14/3
Tor. 22/3
Fre. 23/3

Bok og bollebaking 6-10 år.
Begrensede plasser. Påmelding innen fredag 16 februar.
Bygg Lego. Passer alle mellom 5 og 105 år
Bygg Lego. Passer alle mellom 5 og 105 år
Quiz. Svein er klar med spørsmålene. Passer for alle over 18 år.
Fortellerverksted: ”Langs Verkenselva fra Heggedal til Dikemark”.
Næringsveier, landbruket, steinvirksomheten, nytteveksten, og oppvekst
på Askerbørskogen

Arrangement
Lørdagsåpent på Innbyggertorget kl. 10-14
Fortellerstund med Turid Gustavsen. Passer fra 4 år.
Babymandag. Førstehjelp for de minste.
Filmkveld for ungdommer. Passer for 13-16 år
Quiz. Svein er klar med spørsmålene. Passer for alle over 18 år.
Påskelunsj. Konsert med Steen-Vidar Larsen

Kl. 12-14
Kl. 12-14
Kl. 12-14
Kl. 19-21
Kl. 13.00
Tid
Kl. 10-14
Kl. 17-18
Kl. 12-13
Kl. 19-21
Kl. 19-21
Kl. 12-13

Hele programmet finnes i kalenderen
på www.iheggedal.no
10-13 Innbyggertorget og nærmiljøsentralen-III.indd 11
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Innbyggertorgets brukerråd
I Regjeringens fornyingsstrategi fra 2007 står det at
”Alle statlege etatar og verksemder som har stor
grad av samhandling med innbyggjarane, skal
som hovudregel etablere brukarråd eller brukarpanel. Kommunane blir oppfordra til å gjere det
same.”
”I fornyingsstrategien blir begrepene ”brukerråd” og
”brukerpanel” brukt. Begrepene brukerråd, brukerpanel, brukerutvalg og brukerforum, er ikke entydige og
blir brukt om hverandre. Et samlebegrep for dette kan
være ”brukerfora”.
Det er også naturlig å skille mellom permanente og
tidsbegrensete brukerfora. Større publikumsrettede
etater har gjerne permanente brukerråd eller brukerutvalg, mens det i alle virksomheter vil være behov
for tidsavgrensete fora som bidrar i prosesser i perioder.”
Dagens brukerråd på Innbyggertorget er en videreføring og videreutvikling av det tidligere ”Seniorsenterets brukerråd” og representerer vår iverksettelse
av denne delen av ”fornyingsstrategien.” Brukerrådet
er ikke et tidsavgrenset forum, men et forum og en
arena for kontinuerlig samhandling og forbedring.
Brukerrådet har en viktig rolle som brobygger mellom
ledelsen av Innbyggertorget og de som besøker eller
bruker Innbyggertorget.
Medlemmene i brukerrådet velges av og blant brukere (eller kunder) - altså de av oss som besøker Innbyggertorget og benytter mulighetene som Innbyggertorget tilbyr. Brukerrådet har også en representant
i Seniorsentrenes samarbeidsråd, som etter hvert

kanskje vil bli Innbyggertorgenes samarbeidsråd.
Vårt brukerråd holder møter minst 6 ganger i året.
Vi jobber med Innbyggertorgets program, ser på nye
aktiviteter og muligheter og oppdaterer hverandre på
endringer både inne og ute. Og vi har ganske korte
møter...Ønsker du å være representant i brukerrådet,
ta gjerne kontakt med Per Sletaune!
Ved inngangen til 2018 består brukerrådet på Innbyggertorget i Heggedal av følgende representanter:
Eva Jensen
Eva Lassen
Jan Tore Johansen
Arild Askestad Johansen
Lene Tandberg-Johansen
Anne Gro Celand (varamedlem)
Per Sletaune
Brukerrådet har en HELT flat struktur, hvilket betyr at
vi ikke har en leder (selv om vi burde hatt det) og at
alle er likeverdige brukerrepresentanter.
PerS

Språkkafe i Heggedal
Hei.Ønsker du å prate mer norsk, eller kjenner noen
som ønsker det?
Hver torsdag møtes vi på Innbyggertorget over en
kopp te eller kaffe. Du trenger ikke melde deg på. Det
er bare å møte opp. Språkkaféen blir ledet av norskspråklige instruktører. Samtalene foregår i grupper.
Velkommen!
Og ønsker å være frivillig på vår språkkafe?
Ta kontakt med Una Molvig i biblioteket:
una.molvig@asker.kommune.no
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Bærekraftig uke på
Innbyggertorget
I uke 7, 12-15 februar blir det bærekraftig uke på Heggedal Innbyggertorg. Her skal ting fikses, musikk brukes om, mat lages
og ikke kastes, informasjon deles, klær og gjenstander byttes og
kunnskap videreformidles. Denne uka kommer frivillige i alle generasjoner med sin gjenbrukskunnskap til å bidra. Her kan gammelt bli til nytt igjen!
Noe av utgangspunktet for å lage en slik uke er at den nye kommuneplanen for nye Asker ønsker å bygge på de 17 bærekraftsmålene til FN.
Vi ønsker at « nye Asker» og den nye kommuneplanen tuftes på
de 17 bærekraftsmålene til FN som ble vedtatt for nøyaktig ett år
siden. Vi er i en unik situasjon når vi nå skal bygge en helt ny kommune. Sammen kan vi tenke nytt og ta nye grep for å videreutvikle
bærekraftige og gode lokalsamfunn, sier ordfører i Asker, Lene
Conradi, på vegne av ordførerne fra de tre kommunene som innen
1.1. 2020 utgjør nye Asker.
Og det er mange måter å gjøre dette på. Denne
uka blir en unik mulighet til å sette tema på dagsorden ved å invitere til en sosial uke med mye
moro rundt temaet bærekraft.
Dette blir den første bærekraftige uka vi arrangerer på innbyggertorget i Heggedal, men vi har
allerede hatt en generalprøve – reparasjonskafe
en kveld i novemeber 2017. Vår opplevelse var
at dette var sosialt og gir mulighet for mennesker å møtes på tvers av kulturer og generasjoner
og på tvers av «ny «og «gammel» kunnskap om
å reparere. For eksempel kan ungdommen lære
deg å oppdatere PCèn og andre lære deg å reparere småelektronikk eller sette inn en glidelås
i favorittbuksa. Vi har mye å lære av hverandre,
og det gir en unik mulighet til å ta vare på det en
har. Dette er delingskultur på sitt beste! Velkommen til alle!
Og vil du være med å bidra til et bedre miljøprofil i Heggedal/ Asker, så delta denne dagen!
Og vil du være med som frivillig reparatør tirsdag 13 februar?
Ta kontakt med:
Marte.kjolstad@asker.kommune.no
Ta vare på det du har!!

Hele programmet finnes i kalenderen
på www.iheggedal.no
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Asker Seniornett

gir datahjelp tirsdager 14.00-15.30

LUNCH: Thorsen har dataproblemer har du?

PC-kurs vinter/vår 2018
starter tirsdag 6. februar

Digitaliseringa i samfunnet stopper ikke opp. Altinn,
Nettbank, Bank-ID, kjøp av reiser og billetter på nett,
kontakt med andre og kanskje nye digitale venner.
Mye og mer er og blir avhengig av at vi er sånn passe
digitale. Altså at vi kan bruke en PC eller et nettbrett
sånn noenlunde greit. Det er ikke nødvendig å være
spesialist. Men det er nødvendig å kunne bruke PCen eller nettbrettet, slik at vi ikke blir akterutseilt.
På Innbyggertorget i Heggedal har vi i en årrekke
holdt ”datakurs”. Både for de som trodde de husket
alt - og for de av oss som innrømmer at vi ikke husker
alt. Og vi gir oss ikke!

Tirsdag 6. februar klokken 12.00-14.00 fortsetter vi digitaliseringa av Heggedal og omegn.
Da starter vinterens/vårens kurs. Vi holder på
hver tirsdag i 8 uker - og du får kurs og alt
kursmateriell for 400.-. Med grunnleggende
introduksjon til PC/nettbrett, med tekstbehandling og mail og internett. Og ikke minst
med praktiske oppgaver for trening på virkelige utfordringer.

Asker Kommune og Seniornett Asker er i Samskaping
for at eldre skal få nødvendig hjelp med å komme på
og bruke nett. Dette for å kunne bli mer oppdatert på
all informasjon, kunne behandle sine daglige gjøremål, komme bedre i kontakt med venner og famille,
og utvide ens deltagelse i dagens samfunn.
Seniornett i Asker og Vollen, samt innbyggertorget i
Heggedal har kurs i PC, nettbrett, iPad, og smarttelefon.
Men den beste måten å bli kjent med oss og også få
hjelp til de utfordringer du måtte ha er å komme på en
av de åpne dagene da det gis gratis datahjelp:

GRATIS DATAHJELP hver tirsdag på
Heggedal Innbyggertorg kl. 14.00-15.30
Ta kontakt med oss:
• På vår webside
https://www.seniornett.no/lokalforening/asker/
• Som e-post til seniornettasker@gmail.com
• Ved telefon til leder for Seniornett Asker, Knut
Skattum, 908 81 512, eller veileder i Heggedal,
Odd Magne Bakken, 452 49 148
• Besøk oss på vår datahjelp som nevnt ovenfor.
Har du erfaring med data, er du også velkommen som veileder. Vi trenger flere frivillige til
et arbeid som er meget givende samtidig som
man selv holder sin datakunnskap vedlike.

Meld deg på til post@iheggedal.no - eller skriv deg
på lista som ligger på Innbyggertorget. Vi lover at du
er mye flinkere når du er ferdig - enn da du begynte.
PerS
Både staten og kommunene og samfunnet for
øvrig baserer seg på at seniorer kan beherske
den digitale verden. Innen eldreomsorgen vil
datakunnskap gi en bedre og mer verdifull alderdom. Dette er vi med på å bringe videre til
alle seniorer i Asker slik at vi alle kan stå bedre
rustet i dagens digitale verden i dag og i årene
fremover.
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Tekst: Dag Henning Sæther
Kilde og illustrasjoner: Tandberg Eiendom

“Rom ble ikke bygget på en dag”, heter det. Det gjelder deﬁnitivt Heggedal sentrum. En serie med reguleringsplaner for sentrum har kommet og forsvunnet opp gjennom tidene, gode planer som har inkludert
både sammfunnshus og kino. Det har skjedd veldig mye positivt i Heggedal de siste årene, med blant
annet bebyggelsen på Heggeodden, ny jernbanestasjon og ny barneskole, samt det siste tilskuddet som
snart står ferdig, «Hjørnebygget» i Trevaren. Men vi har ventet med lengsel på det som skal bli “hjertet”,
motoren i tettstedet. Reguleringsplanen ble vedtatt i 2012. Nå kommer sentrumsbebyggelsen i den indre
kjerne, «Heggedal Torg».

Først skal det graves
Tandberg Eiendom starter nå byggingen på sentrumstomta.
Nøyaktig dato er ikke klar, for det kraftige snøværet kan
lage problemer for oppstarten av anleggarbeidet. Veien
foran KIWI er nesten ferdig, den mangler bare noen lag
med asfalt. Men den må åpnes, så det er mulig de siste
asfaltlagene må vente til våren.
I januar/februar/mars vil hele byggeområdet bli gjerdet
inn, og samtidig starter spunting i de områdene der det er
ikke er fjell oppe i dagen. Dette er i hovedsak fra hjørnet
nærmest Gjellumvannet (der det kommer en rundkjøring)
og langs veien foran sentrumsgården (“KIWI-bygget”).
Sentrumstomta gjerdes inn, men odden ut mot Kistefossdammen og veien bort til Rustad Meieri blir åpen.
TE har foreløpig igangsettingstillatelse for spunting og
“lett utgraving”, men regner tillatelser til det videre arbeidet som en formalitet. I løpet av et drøyt år skal det bygges parkeringshus under bakken under hele den planlagte
bebyggelsen. Det første halve året etter at spunt-arbeidet er
ferdig, blir det sprenging og graving, før selve byggearbeidene starter en gang på sein-høsten.

vi nok godt inne i 2020. Første byggetrinn (“B2” og “B3”)
på sentrumstomta vil få ca 60 leiligheter, og det er planlagt
forhåndssalg av disse høsten 2018.

Usikkert boligmarked?
Tandberg Eiendom er veldig fornøyd med salget av leilighetene på “Sykepleierskolen” på Dikemark, og er spente
på responsen når de 17 ferdigstile leilighetene i den nye
hjørnegården legges ut for salg første uke i mars. Da skal
veien foran bygget være ferdig, og planen er å ha megleren
på plass i første etasje, sammen med noen av butikkene.

Parkering
Sentrum skal brukes mens arbeidene pågår, og parkering
er en viktig del av logistikken. Fabrikktomta har fått ledig kapasitet etter at det ble betaling for pendlerparkering.
Ansatte i sentrumsgården (“KIWI-bygget”) vil får gratis
parkering på fabrikktomta. Området bak Sentrumsgården
vil bli forbeholdt kunder/besøkende til gården. Når hele
sentrumstomta nå blir anleggsområde, må KIWI-kunder
bruke den midlertidige parkeringa nede ved Kistefossdammen. (Her er det imidlertid kommet innsigelser fra Akershus fylke, som er bekymret for forurensninger fra parkeringen ut i Kistefossdammen.)
Det planlegges for at det vil bli opparbeidet 18-20 P-plasser mellom Rustad Meieri og miljøgata for kunder til virksomhetene på Heggeodden.

Første byggetrinn
Første byggetrinn blir den halvdelen av sentrumsbebyggelsen som ligger nærmest KIWI og hjørnebygget, “B2” og
“B3”. I “B3” skal Innbyggertorg og helsestasjon ﬂytte inn,
og det forhandles med Asker kommune om kjøp eller leie.
I “B2” kommer bl.a. Vinmonopolet på gateplan, og Meny i
underetasjen(!). Sentrumsgården skal tømmes, bortsett fra
at KIWI blir værende. Fra 2. etasje og oppover blir bygget
fullstendig rehabilitert, og bygd om til boliger. Men da er
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Over: Reguleringskart for Heggedal sentrum. Den røde rammen
viser området som nå skal bebygges.
Under: Modell av bebyggelsen, der første byggetrinn er innringet.
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Vi trenger ﬂere medlemmer!

Heggedal Helselag

arbeider aktivt for nærmiljøet i Heggedal

Aktiviteter på Heggedal seniorsenter/
Innbyggertorget våren 2018:
Arbeidsstua
Tirsdager kl.10-13:
Uke 2 - 9. januar
Uke 4 - 23. januar
Uke 6 - 6. februar
Uke 8 - 20. februar
Uke 10 - 6. mars
Uke 12 - 20. mars
Uke 14 - 3. april
Uke 16 - 17. april
Uke 20 - 15. mai
Uke 22 - 29. mai
Uke 24 - 12. juni

Allsang - til musikk:
Hver onsdag kl.12 -13
Start 10. januar.
Dametrim - ledes av fysioterapeut
- sponses av Helselaget:
Hver onsdag kl.10-11
Start 10. januar.

LOKALT støtter Helselaget

* Premier til Transmator’n
* Dametrim på seniorsenteret
* Utstyr til seniorsenteret
* Turer for eldre, og ellers med bidrag
til eldres helse og velferd

Inntektene av det vi lager og selger går til Demenssaken
og Hjerteaksjonen

Møter og handlingsplan
1. halvår 2018:
* Onsdag 21. februar kl.17.30:
Årsmøte på Helselagshuset.
* Onsdag 25. april kl.17.30:
Medlemsmøte på Helselagshuset.
* Onsdag 30. mai kl.17.30:
Sommermøte på Helselagshuset.

Informasjon om sunt kosthold er blant Nasjonalforeningens hovedoppgaver. Heggedal Helselag har
også smaksprøver under Kulturdagene på Heggedal Hovedgård i juni hvert år.

Vi gir tilskudd til
Nasjonalforeningens prosjekter:
* Hjerteaksjonen
* Demens
* Tuberkulose

17 Helselaget 01-2018.indd 21

* Lørdag 2. og søndag 3.juni:
Kulturdagene på Heggedal Hovedgård
* Tirsdag 28.august: Idrettsdag. Se oppslag
med program på Innbyggertorget

Har du lyst til å vite mer om hva vi
driver med? Ta gjerne kontakt:
Aslaug Halfdansen – tlf. 66 79 79 73 / 994 23 327
Jorunn Ingebretsen – tlf. 66 79 74 16 / 957 05 681

16.01.2018 08:31:16
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BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS
FACEBOOK-GRUPPE

Heggedalsposten

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

Bør man følge strømmen?

Foto: Terje Reier Gundersen (22. des. 2017)

Akebakken på Eidjordet.

Så vakkert ved Kistefossdammen.
Foto: Heidi Nilsen (10. jan. 2018)

Foto: Trine Aalerud (21. des. 2017)

Damvokterboligen i den
blå timen i ettermiddag.

Flott kveldshimmel
fra Heggedal mot Røyken.

Siste julekaken fra Heggedal Bakeri
ble spart til 1. juledagsfrokosten!

Foto: Natascha Krabbe (7. jan. 2018)

Foto: Kari Skyberg (6. jan. 2018)

Foto: Judith Inger Teibakk (7. jan. 2018)

Flott juletre ved Heggedal Kirke. Veldig pent!
Foto: Ian Spink (23. des. 2017)
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Vinterstemning i bygda.

Foto: Lindi A. Eriksen (25. des. 2017)

Ha en god søndags kveld alle sammen!
Foto: Erika Meilutė (7. jan. 2018)
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SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN
Knytt ﬂere reisende til
Heggedal stasjon nå
– Hyppigere avganger og
P-plass til mange ﬂere
biler - og shuttlebusser
fra Slemmestad/Røykensiden til Heggedal - det
høres ut som endel av
riktig medisin.
Petter Lystad
– Det hadde også vært en
ﬁn forbedring om bussen
til og fra Rustadgrenda
som forbinder oss til
Heggedal stasjon kunne
gått to ganger i timen på
regelmessig basis.
Ylva Eliassen
– Ikke legg opp til for
korte overgangstider.
Folk velger bort toget
når de ikke kan stole på
at bussen rekker frem i
tide. Eller at man rekker bussen hjem fra
stasjonen uten å måtte
løpe opp trappene med
blodsmak i munnen, de
gangene bussen ikke allerede har gått.
Marit Spilde

Kjære heggedøler i alle
aldre. Frokostklubben på
Innbyggertorget ønsker
godt nytt år og hilser
velkommen til nye
samtaler rundt bordet.
Tom Brunsell
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SENTRUM FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572

Er nyinnﬂyttet på Rødsåsen. Noen lokale som
vet om det er planlagt
bussrute opp hit. Det er jo
ﬂere nye boligfelt her, så
det må jo være et behov.
Tove Eggen

Ta kollektiv til og fra
Heggedal. Kommer like
presis som utforkjøringene.
Når skal vi få direktebuss via Røykenveien
til Asker istedenfor over
usaltet vei?
Jelrik Nylund-van Berkel
Hvem i Heggedal bestilt
alle den hvite fra oven...
ikke jeg... fy fader for
noen muskler det blir.
Ikke si snøfreser, det er
for pyser.
Tommy Fernandes

– Og for de som velger
bil til stasjonen, må det
være mulig å parkere
uten at ”noen” må hente
ut rikelig utbytte av
selskapet som eier PMå skryte av årets pinneplassen.
kjøtt fra Bakkal! Her har
Kjell Steinar Pettersen jeg spist pinnekjøtt i 43
år. Dette er det beste
******************** pinnekjøttet jeg har
smakt. God og mett!
Tusen takk, snille trakAnja Cecilie Solvik
tormann, som skrudde
av freseren akkurat forbi
innkjørselen min! Godt
å slippe den våte, tunge
brøytekanten.
Ingunn Aarbakke
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Frisør

Anne Grethe Thune
48 47 65 47

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
Trevaren 16, 1389 Heggedal
Heggedal sentrum, det gule huset,
frisør- og hudpleie-kjelleren

16.01.2018 22:01:17
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Rundtur Østenstad – Dyrhusbakken
og tilbake over Gui
Dette er en tur til fots for deg som vil gå på tur uten ski på bena. Men på denne tiden
er det veldig viktig å bruke sko med pigger eller brodder som har pigger både foran
og bak
Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: Ole-Herman Bjor
Denne turen har Eidsletta som startpunkt. Kommer du med bil kan du
parkere ved Eid Skiarena. Dette er jo
et populært sted, så dersom det fullt
der, er p-plass ved Rema et godt alternativ.
På denne tiden er det jo som oftest
umulig å gå på bena i skog og mark,
og preparerte løyper er kun for skiløpere, så vår tur blir langs veier, men
har lagt turen minst mulig på trafikkerte veier.
Fra Eid er det bare et par hundre
meter til vi krysser Røykenveien ved
fotgjengerfeltet, og går inn Ulfs vei.
Parkerer du på Rema er det ca. 50 m. å
gå mot Heggedal før du krysser veien.

20-22 Tur 2018-1.indd 20

Ulfsvei er en villavei med eneboliger
på begge sider av veien og mellom
husene er det både fjordutsikt inn til
Oslo og til Skaugumsåsen.
Veien fører oss ned til Gudolf
Blakstadsvei. Der tar vi til høyre og

Har du prøvd turstaver?
Med turstaver får du også gratis styrketrening i armene, og
gir samtidig både støtte og gir
deg dytt i motbakkene om du
bruker stavene riktig. Stavene
skal settes ned der foten settes
ned, og skyve fra. F.eks. Høyre
fot og venstre stav. Som på ski,
men turstavene skal være mye
kortere enn skistavene. Det
er riktig høyde når du holder
rundt staven i håndtaket, og
underarmen din har rett vinkel i
forhold til overarmen.

Utsikt mot Skaugumsåsen i Ulfsvei

17.01.2018 10:24:28
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Start

Kart: ASKER mellom fjord og fjell
Asker Turlag 2011

Blakstad skole

20-22 Tur 2018-1.indd 21

går nedover forbi Blakstad skole, som
er en kjempefin barneskole bygget
i 1997, og går videre mot Østenstad
kirke.
Vi tar veien inn mot kirken, men
går forbi kirken og tar til høyre ned
Dyrhusbakken. Nederst i bakken passerer vi P-plassen til kirkegården og
litt lenger fremme runder vi Østenstaddammen. I krysset tar vi til høyre

Østenstad kirke
er en flott arbeidskirke som ble
bygget i 1980. Den ligger vakkert til med både fjell og fjordutsikt. Kirkerommet tar 530
personer, men har skyvedører
så her er det plass til både store
og små konserter og aktiviteter.

17.01.2018 10:24:30
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Nordre Gisle gård
Østenstad kirke

Søndre Gisle gård

Østenstad-dammen
og går opp den lille bratte bakken og videre rett frem på
Jonasmyra mot Vollenveien.
Før vi kommer ut på Vollenveien tar vi en liten stikkvei

Julius Madsens vei – med tåkedis over Oslo
opp til høyre. Veien heter Julius Madsens vei og går parallelt med Vollenveien og kommer frem i Marieroveien.
Oppi bakken er det også kjempefin utsikt utover fjorden.
Når det ikke er snø er det veldig fint å ta til høyre i dette
krysset da Marieroveien går helt opp til skogkanten og
skogsstien som fører opp til Guiplatået. Men nå tar vi til
venstre og kommer ut på Vollenveien. Boligfeltet vi ser
foran oss heter Gislehellinga. Vi går oppover, og følger
hovedveien forbi Nordre Gisle Gård og mot Søndre Gisle
Gård, der alpakkaene pleier å stå, og jammen var fjøsdøra
oppe og 2 alpakkaer sto ute og spiste høy.
Her forlater vi Vollenveien og går inn Sandveien, forbi
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Sand Gård og her går hestene ute
Sand Gård, og følger denne veien frem til Gui. Her passerer vi de flotte skiløypene som går fra Eid til Sydskogen.
Sandveien var ikke brøytet over jordet, men det var bilspor
og en god sti som var brukt av mange. Vi følger veien
videre mot Guiveien, og går til venstre mot Gui Gård.
Der deler veien seg, Guiveien til venstre og Tåsengata til
høyre. Vi følger Tåsengata ned mot Røykenveien. Derfra går vi på gangveien frem til Eidsletta og P-plassen der.
Da er ringen sluttet og du har tilbakelagt ca. 6 km.
Ønsker du å starte fra Guibekken blir turen ca. 1 km.
lenger. Da går du over Trollstein mot Gullhella og Eidsletta og går inn Ulfs vei som beskrevet.
God Tur!

17.01.2018 10:24:36

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

SM ALFILM -VIDEO
Film og Videokonvertering I hjertet av Heggedal
gjennom 30 år

Har du sm alfilm er-video-lysbilder,
kan vi overføre disse til Dvd/harddisk.
Beøk oss I 4. Etg I Sentrum sgården og se sam tidig vår
film utstilling I Heggedalsbakken 6 (over Kiwi)

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

Heggedalsbakken 6
1389 Heggedal
Kunnskap gjennom 30 år

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

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,Telefonvakt alle dager frem til kl. 22.00
Tlf.: 404 14 008 www.heggedal-trafikkskole.no
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE I
HEGGEDAL IDRETTSLAG
Onsdag 7. mars kl. 1900 er det årsmøte i Heggedal
idrettslag på Gjellum grendehus.
Vi håper at flest mulig av idrettslagets medlemmer vil være med å
påvirke idrettslagets utvikling (alle som er fylt 15 år har stemmerett).
Om du ønsker å påvirke og å skape fremtidens HIL og å bidra til å
realisere Nye Gjellum, så har du muligheten nå. Møt opp på Gjellum,
hør om planene for idrettslaget fremover og vis din støtte.
Har du saker som du vil ta opp på årsmøtet må de meldes inn til post@heggedalil.no senest 14 dager
før årsmøtet. Endelig agenda og sakspapirer vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.heggedalil.no en
uke før årsmøtet.
Velkommen til alle dere som er opptatt av bygdas idrettslag!
Tom Hermansen
Styreleder

Friidrett
Gratulerer til Magnus og Henrik som stilte på kretslaget til Akershus i
kretskamp i Uddevalla den 12. Januar!

Magnus Kristiansen og Henrik
Linna Vineshaugen deltok på
kretskamp for Akershus.

24-26 HIL i 1-2018.indd 24

Heggedal har de siste årene
greid å få med flere utøvere på
kretslaget. Julia har stilt på 60
meter både i fjor og i sommer,
og i sommer stilte i tillegg
Sondre og Luka.

Magnus hoppet 2,37 i stav, og
fikk med dette 2. plass. I høyde
ble det 1,41, og ny pers her
også. Det var plassering etter
Tyrvingtabellen. Veldig artig
for Heggedal.

Denne gangen var det Magnus
Kristiansen og Henrik Linna
Vi n e s h a u g e n s o m t r a k k
gulloddet og ble tatt ut. Det er
de to beste i hver øvelse som
blir tatt ut til dette, så vi kan
være veldig stolte av våre to
unge utøvere.

Har du også lyst til å bli med
på friidrett så er det bare å
komme på trening og prøve.
Kanskje er det akkurat noe for
deg!

Akershus vant kretskampen,
og både Magnus og Henrik
kom hjem med flotte resultater
og personlige rekorder. Henrik
støtte 8,55 i kule (3 kg), og tok
med dette en 4. plass i
kretskampen. Vi gratulerer!
0

1. 1.– 5 klasse tirsdager kl.
17 i flerbrukshallen
2. 4. – 7. klasse fredag kl.
17 i flerbrukshallen.
3. 8. klasse tirsdag kl. 1730
ved flerbrukshallen. Vi
trener ute først.
Hilsen Berit Marstein, leder
friidrettsgruppa.
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Medlem i Heggedal Idrettslag?
Vi håper at alle Heggedøler vil være med å støtte
idretten i bygda ved å bli støttemedlem/medlem
i Heggedal Idrettslag.

Ønsker
du å bidra?

Vi har flere ledige verv i styret i HIL, og trenger deg
som synes det er viktig med et velfungerende og synlig
idrettslag i bygda vår. Dersom du ønsker en mulighet for å
påvirke og skape fremtidens HIL, så vil vi gjerne høre fra
deg!
Har du lyst til å stille til valg, så ta kontakt med
valgkomiteen ved Elisabeth Schwabe på e-post:
elisabethschwabe35@gmail.com

Støttemedlemskapet koster 200,- og kan
fornyes hvert år. Vi er glade for hvert
eneste år du vil bidra.
Dersom du ønsker fullt medlemsskap så
koster det 275,-, mens
familiemedlemskap koster 500,- pr år.

Sett beløpet inn på kontonr.
5136.05.38382 og legg inn navn og adresse,
gjerne også e-postadresse, under
`Betalingsinformasjon`. Når det er gjort får vi
registrert deg som medlem i idrettslaget.

Styret i HIL

Ved spørsmål, ta kontakt på: post@heggedalil.no

Fotball - gutter 2011
Gutter født 2011 har startet med å
trene fotball. Dersom du er født i 2011
og har lyst til å spille med oss, så er du
hjertelig velkommen til å bli med.
Vår treningstid er torsdager kl. 1655 i
flerbrukshallen ved Heggedal skole.

VI TAKKER FOR AT DNB
FORTSETTER SOM VÅR
HOVEDSPONSOR
1

24-26 HIL i 1-2018.indd 25

16.01.2018 22:53:43

26

26

Heggedalsposten

Heggedalsposten

HEGGEDAL IDRETTSLAG

HEGGEDAL
IDRETTSLAG
HEGGEDAL
IDRETTSLAG

HVORFOR IKKE FEIRE DAGEN I
KJEKSTADMARKA PÅ BLÅFJELLHYTTA?
Hvis du ønsker å feire din bursdag, barnedåp,
konfirmasjon eller rett og slett ha en hyggelig kveld
med gode venner eller familie, med panoramautsikt
over hele indre Oslofjord, velger du Blåfjellhytta.
Ca. 4 km fra Heggedal sentrum, kjørbar veg til døra og
gode parkeringsmuligheter.
I peisestua er det plass til maksimalt 50 gjester,
overnattingsmuligheter til 30 gjester, TV stue
m/bibliotek og 32 måls eiendom til lek og kos 270
m.o.h. I tillegg kan dine gjester kose seg utendørs med
flere griller og sitteplasser, grillstue med sitteplass til
20 voksne og markas flotteste steinbord!
På vår hjemmeside finner du alt du trenger å vite:
www.blaafjellhytta.no
Blåbergveien 23, 1389 Heggedal (Røyken kommune).
Morten Eriksson

Junior eller Senior og
lyst til å spille fotball i
HIL?
Heggedal fotball trenger flere spillere
til Juniorlaget, gutter 19 år, til å spille i
2.divisjon i sesongen som kommer.
I tillegg trenger vi seniorspillere til et
nyoppstartet lag som skal spille i
9.divisjon denne sesongen.
Så om du faller inn under en av disse
kategoriene og har lyst og mulighet til
å spille fotball i Heggedal, så ta
kontakt på post@heggedalil.no og gi
beskjed om du ønsker å prøve deg på
juniorlaget i 2.divisjon eller
seniorlaget i 9.divisjon.
Svein Roar Aandal

Daglig leder:
Leder:
Nestleder:
Leder fotball:
Friidrett:
Langrenn:
Trim og trening:
Blåfjellhytta:
Utleie Gjellum:
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Svein Roar Aandal
Tom Hermansen
Torgeir Kroken
Torolf Bjerkem
Berit Marstein
Vidar Johansen
Laila Samuelsen
Morten Eriksson
gjellum@heggedalil.no

934 47 017
906 89 574
913 40 310
456 08 049
971 81 309
414 66 400
915 66 932
920 39 935

sveinroar10@gmail.com
tom_hermansen@hotmail.com
t-bjarne@online.no
tbjerkem@gmail.com
berimar@online.no
vidar73@gmail.com
Lssamuel@online.no
erikssonmorten13@gmail.com

Bank fra A til Å
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Heggedal Apotek

Vi trenger flere bud!

-Ditt lokale apotek

Heggedalsposten har 35 frivillige bud.
Vi trenger flere som kan være med
å levere bladet i nærmiljøet.
Mange tar utleveringen som en trimtur.
Man kan også være flere om en rute.

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

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med
budsjef Stein Dyre Berge: sdb@crust.no.

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

HEGGEDAL ELEKTRO

Glad i å skrive eller ta bilder?

ALT INNEN ELEKTROINSTALLASJON
* Servicebiler
* Gulvvarme

* Nyanlegg
* Downlights

Heggedalsposten søker ungdom som har lyst
til å skrive i eller ta bilder til Heggedalsposten.

* Sikringsskap
* El-kontroll

Ta kontakt med Anders Lie Hagen hvis du
vil vite mer om mulighetene:
E-post:
anderslhag@hotmail.com
Mobil: 97494982

Ladeanlegg for EL-bil.
Andersdammen 35, 1389 Heggedal

66 79 68 18
901 24 432



heggedal@getmail.no

Årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral
avholdes onsdag 28. februar kl. 1900 på Heggedal innbyggertorg.
Saksliste i henhold til Nærmiljøsentralens vedtekter:

1. Konstituering, godkjenning av innkalling
og dagsorden
2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
3. Årsberetning fra styret

4.
5.
6.
7.
8.

Regnskap og revisors beretning
Aktivitetsplan og budsjett for 2017
Innkomne forslag
Valg (av styre, revisor og valgkomité)
Spørsmål/informasjon

Sakspapirer vil være tilgjengelig på www.iheggedal.no og legges ut på innbyggertorget senest en uke før
årsmøtet. Saker som ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.

Enkel bevertning.
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Kveldsmesser våren 2018

Agenter søkes!

I helgen 10.-11. februar søker kirken din

AGENTER TIL TÅRNAGENTHELG
Invitasjon blir sendt ut til alle døpte og tilhørende på 2. og
3. trinn.
På Tårnagenthelg blir du med og løser koder og mysterier sammen med andre agenter fra Heggedal og Østenstad
menigheter.
Agentene skal løse oppdrag både i og rundt kirken vår,
inne i kirken, med kirkeklokka og i kirketårnet. På lørdag
er det fra kl. 11 til 16 og på søndag er agentene med på
gudstjenesten kl. 11. For mer informasjon og påmelding,
ta kontakt med Marianne Solheim, ms885@kirken.no,
66907187.

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.
Vårens Kveldsmesser er kl. 19 på følgende datoer:
28. januar, 25. februar, 27. mai.

Fasteaksjonen

Årets fasteaksjon går av stabelen tirsdag 20. mars. Tema
for Fasteaksjonen 2018 er Kirkens Nødhjelps arbeid med
vann og sanitær i utsatte områder omkring i verden. Ta godt
imot bøssebærerne som i hovedsak er årets konfirmanter.
For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg
for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp
sitt internasjonale arbeid. Fasteaksjonen er i dag den nest
største innsamlingsaksjonen i Norge, - etter TV-aksjonen.
Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden.
Fasten varer i 40 dager helt fra askeonsdag, men selve
Fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til
tirsdag før palmesøndag.
Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499
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Konsert med TWINKLE

Menighetens årsmøte er satt til 18. mars
2018 rett etter gudstjenesten kl. 11.00.
Årsmelding, menighetens regnskap og
budsjett vil være tilgjengelig på menighetens hjemmesider og på menighetskontoret ca. 1 måned i forkant. Her kan menigheten være
med å diskutere menighetens planer og prioriteringer, så
dette er en god plass for deltagelse og engasjement i kirken.

Palmesøndagfrokost
Søndag 25. mars inviterer vi store og små til Palmesøndagfrokost
kl. 9.30. Fint om alle kan ta med
et pålegg til felles frokostbord.
Menigheten stiller med brød og
drikke. Etter frokosten blir det
gudstjeneste eller påskeverksted fra kl. 11.00 før vi koser
oss sammen med kirkekaffe. Alle er hjertelig velkommen!
Arrangementet er gratis og ingen påmelding.

Søndag 4. mars i Heggedal kirke kl. 17.00 blir det konsert
med Twinkle Music. Twinkle Music er en jentegruppe bestående av 5 jenter med tilhørighet i Kongsvinger. Konserten er under planlegging, men Heggetroll vil også delta på
konserten og det serveres kveldsmat etterpå. Følge med på
menighetens hjemmeside og facebook for nærmere informasjon.

Nyttårsfest på Heggedal Hovedgård
Torsdag 5. januar var det nyttårsfest for de eldre i menigheten på Heggedal Hovedgård. Det var ca. 50 tilstede, og
alle koste seg med deilige snitter og kaker laget i stand
av vår fantastiske kjøkkengjeng som stiller opp år etter
år. I år hadde vi besøk av David Gjerp som tidligere har
vært domprost i Tønsberg. Han holdt et kåseri som han
hadde kalt «Gudstro og humor». Dette inneholdt en god
blanding av humor og alvor. Ordføreren Lene Conradi
var også på besøk og ga oss en nyttårshilsen. Et lite musikalsk innslag av ansatte i Heggedal menighet fikk også
de fremmøtte med seg, før det ble åresalg med mange
ﬂotte premier, gode samtaler rundt bordene og til slutt
juletregang.

Menighetssidene forsetter neste side....
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Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet
Barn

• Familiesamling kl. 17 – et tverrkirkelig samarbeid med
samlinger på Heggetun og i Pinsekirken. Sang, andakt
og måltidsfelleskap. Datoer for våren: 2. februar (Pinsekirken, søndag 4. mars (Heggedal kirke), 27. april og
25. mai
• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, tirsdager kl
17.00-18.00. Første øvelse etter jul er 16. januar.
• Etter skoletid! For 5.-7. trinn utvalgte torsdager kl.
14.30-16.30: 18. januar, 1. februar og 15. februar, 1.
mars, 15. mars,
• Kirkeklubb for 1. klassinger – 12. april, 19. april, 26.
april, 3. mai og 24. mai
• Tårnagenthelg for 8-og 9-åringer helgen 10.-11.
februar
• Gudstjeneste for store og små med Twinkle 4. mars kl.
17.00. Kveldsmat etterpå.
• Påskefrokost for store og små 25. mars kl. 9.30 med
påskeverksted og kirkekaffe etterpå.
Kontaktperson barn: Marianne Solheim,
epost: ms885@kirken.no, 66907187

Ungdom og konfirmanter

• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 18.30-21
• Presentasjonsgudstjeneste nye konfirmanter 2018 21.
januar kl. 11.00
• MILK-kurs for konfirmant 2017: 13. mars, 10. april og
24. april kl. 18-19.30
• MILK-weekend med MILK’ere og ledere på Nordmarkskapellet 16.-18. mars
• Oppstart konfirmantundervisning 16. januar kl. 18.3021 (Se egen terminliste på www.teamheggedal.no)
Kontaktperson ungdom: Marianne Solheim,
epost: ms885@kirken.no, 66907187

Gudstjenester

• 21.01 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Magnus Kjellin.
Presentasjon Konfirmant 2018
• 28.01 kl. 19.00 Kveldsmesse v/ Berit Øksnes (NB!
Nytt tidspunkt)
• 04.02 kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Magnus Kjellin
• 11.02 kl. 11.00 Tårnagentgudstjeneste v/ Magnus
Kjellin
• 18.02 kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Magnus Kjellin
• 25.02 kl. 19.00 Kveldsmesse v/ Magnus Kjellin
• 04.03 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Gro H. Barth
• 11.03 kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Trond Arne Hauge
• 18.03 kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Gro H. Barth
• 25.03 kl. 11.00 Palmesøndag v/ Magnus Kjellin
• 29.03 kl. 19.00 Skjærtorsdagsmesse v/ Magnus
Kjellin
• 30.03 kl. 11.00 Langfredagsgudstjeneste i Østenstad
kirke
• 01.04 kl. 11.00 Påskedagsgudstjeneste v/Magnus
Kjellin

Seniorarbeid

• Kirkefrokost 5.februar, 12.mars, 9.april, 7.mai og
28.mai
• Fredagstreff 13. april kl. 11.00
• Sommertur mandag 27. august

Visitas i Heggedal kirke

Konto for orgelgaver:
1503 57 31498

Nytt orgel 2019
381 015 kr!
Det er så langt
samlet inn

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Oppdatert: 31.12.2017

DEN NORSKE KIRKE
Heggedal menighet
Uke 39 (september) er Heggedal menighet så heldig at vi får besøk av Oslo
Bispedømmes nye biskop, Kari Veiteberg. Dette er hennes første visitas som
biskop. Visitasen er under planlegging og nærmere informasjon om hva som
skal skje denne uken, vil komme i senere.
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LC HEGGEDAL ØNSKER ALLE ET RIKTIG GODT NYTT ÅR.
LC Heggedal ble stiftet 10.april 1974, så klubben går nå inn i sitt 44 år. Vi har 29
medlemmer og ønsker fortsatt svært gjerne nye medlemmer. Lions er en humanitær
organisasjon med motto ” we serve”, og vi bidrar økonomisk til de som trenger hjelp
internasjonalt, nasjonalt og lokalt. I tillegg forsøker vi å gjennomføre lokale
arrangementer til glede for bygda s befolkning og støtte lokale foreninger med
økonomiske midler og en håndsrekning.
Har du lyst til å bli medlem – ta kontakt med oss heggedal@lions.no

Julemesse – 2017 Heggedal Hovedgård
LC Heggedal var også i år med på samarbeidsprosjektet på Heggedal Hovedgård. God
stemning og en hyggelig dag i julestria.

Foto Kjell E Nilsen
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Trafikksikkerhet i et tidsperspektiv:

Tekst: Elisabeth Schjølberg
Illustrasjoner: Statens vegvesen og Elisabeth Schjølberg

Det er itj’no som kjæm ta se sjøl

Berit Aas

1975

1974

«Hvis nå bare norske mødre kunne
lære seg å passe på barna sine så ville det ikke bli flere ulykker».
Berit Ås sin metode var å skaffe kunnskap. Hun organiserte bla kartlegging
av trafikksituasjonen rundt Askerskolene og registrerte hvor lite som skal
til for at et barn glemmer at de skal se
seg for før de løper over veien, sånn vi
så det på filmen fra Hallingdal i høst,
der et barn løp rett ut i veien bak skolebussen. Hun fant det også nødven-

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1963

1962

1961

Dette sang Mary Hopkins på den tiden trafikken krevde flest menneskeliv i Norge. Og det var det for oss som
vokste opp i en tid uten sykkelhjelm,
bilbelter og med foreldre som røkte i
bilen. Ute i gata var det stas vinterstid
å henge etter biler – ikke mye ødeleggende grusing av vinterveiene å snakke om. Samtidig økte biltrafikken,
spesielt etter at kjøpsrestriksjonene på
bil ble opphevet i 1960. Vi smiler muligens litt i dag, vi som opplevde dette
– men resultatene uteble ikke. Det var
blodig alvor, som figur 1 viser. Siden
1960 kjører vi mer hvert år – «trafikkarbeidet» vokser. Frem til 1970 ga
dette en økning i antall drepte i tråd
med trafikkveksten.

I 1968 arbeidet Sidsel Langlo Sandelien med sin diplomoppgave på NTH
i Trondheim. Oppgaven var å granske
dødsulykker langs E6 i Gudbrandsdalen. Dette gjorde så dypt inntrykk på
den vordende vegingeniøren at hun
har arbeidet innenfor feltet hele sitt
yrkesaktive liv. Hun så at det krevdes
systematisk arbeid, kunnskap og regelendringer for å bedre situasjonen.
Hun begynte å arbeide i Statens vegvesen. På samme tid arbeidet Berit Ås
med sine forskningsstudier om hva
som skaper kjøreferdigheter hos bilistene. Hun gjorde trafikksikkerhet til
et viktig interesseområde som hun tok
med seg i sitt politiske arbeid i Asker.
Spesielt trekkes Berit Ås sin innsats
for å sette fokus på trafikksikkerhet
og barn på dagsorden, frem av spesialistene i Statens vegvesen. Barn
var overrepresentert i trafikkulykkene. Noen hadde en enkel løsningen
på dette. Det er nesten ufattelig i dag,
men Egil Storrusten som var direktør
i NAF hadde på 70-tallet følgende
kommentar til situasjonen (2):

1965

Those where the days

Noen må gå foran

1964

Trafikksikkerhet har vært tema i
flere numre i Heggedalsposten. Nå
ved nyttår kunne vi lese at antall
trafikkdrepte i Norge i 2017 var på
109. Dette er det laveste antallet på
70 år. I denne artikkelen gir vi et lite
historisk tilbakeblikk på trafikksikkerhet – og vi påpeker at det fortsatt er behov for et engasjement for
å redusere trafikkulykker.

Figur 1. Fra 1960 har trafikkarbeid blir registrert – og siden det ble fritt frem å kjøpe
bil i 1960 har trafikkmengde økt jevnt og trutt. Frem til 1970 (år 10), hadde trafikkulykkene tilsvarende utvikling og hele 560 personer omkom i trafikken dette året.
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dig å påpeke at barn faktisk trenger
steder å leke. Dette bidro til at man på
nasjonalt hold begynte å se på barnas
situasjon i bysentraene og i Oslo ble
mange gårdsrom omgjort til områder
der man kunne oppholde seg. Dette
utsagnet fra et innlegg i Norges handels og sjøfartstidende i 1972 belyser
at dette ikke var populært hos alle (2):
«Hvilken gruppe er det som i dag
har det største behov for miljøvern
og beskyttelse? Jo det er ganske enkelt bileierne. Denne forfulgte rase
trenger hjelp fra trafikksjefen. Han
får overlate til andre sosiale institusjoner å ta vare på ikke-bilister».
Trafikksikkerhet ble rett og slett ikke
sett på som en samfunnsoppgave. Likevel – noen hadde altså begynt å ta
tak i problemet, og de lærte av hverandre.

Nok er NOK
560 trafikkdrept – og for hver som ble
drept var det mellom 5 og 10, det vil
si flere tusen, som ble hardt skadd,

mange kvestet for livet. Dette gjorde
inntrykk på tilstrekkelig mange ildsjeler til at systematisk arbeid startet opp
både i fagmiljøene og i politisk miljøer. 1970 ble derfor som vist i figur
2, et tidsskille i arbeidet med trafikksikkerhet. Promillegrensen ble skjerpet, krav til opplæring ble utviklet,
fartsdempende tiltak ble gjennomført,
ulike organisasjoner har gjennomført
kampanjer og krav til bilbelter kom
sakte med sikkert. Listen over gjennomførte tiltak er lang. Det er likevel
ikke sånn at nye forskrifter og regler
uten videre skapte begeistring. Både
bilbelter og fartshumper skapte voldsom debatt da de kom.

Hva med Asker? Fortsatt
behov for å «stå på»
Asker var ingen foregangskommune
på slutten av 60-tallet. Vi vurderer å
komme tilbake med mer informasjon
om dette i en senere artikkel. Men vi
kan røpe at Berit Ås var sentral i å
skape en kursendringer for politikken
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i Asker.
Men nye «trafikktroll» dukker opp
hva enten det er mer rus eller fokus på
mobiltelefon eller annet. Penger må
fortsatt bevilges og arealer må settes
av for at det som skal bygges i fremtiden kan resultere i at nullvisjonen
for trafikksikkerhet kan nåes. Dette
krever fokus og engasjement hos våre
politikere. «Asker-posten» nr 1/2018
forteller om hva kommunestyret vil
bruke penger på i år. Den indikerer at
trafikksikkerhet ikke står høyt på den
politiske dagsorden, selv om dette helt
er en viktig oppgave for politikere og
administrasjonen, som man kan se
av informasjonen om trafikksikkerhetsplanen. Trafikksikkerhet har ikke
egen omtale i Askerposten. Engasjerte
innbyggere vil derfor også fremover
være viktig for at trafikksikkerhet skal
ha nødvendig oppmerksomhet hos
dem som bevilger penger.

Figur 2: 1970 ble et tidsskille for arbeidet med trafikksikkerhet, ser vi av figuren som viser utviklingen av antall
drepte i trafikken fra 1946 til 2015. I 1970 omkom hele 560 personer i trafikkulykker på det norske vegnettet. I
tillegg kommer et stort antall hardt skadde, mange merket for livet. Foreløpige tall for 2017 er 109 trafikkdrepte.
Resultatet har ikke kommet av seg selv men etter et omfattende arbeide på veldig mange felt. Bilene er bedre,
veiene er bedre, regelverk er endret, opplæringen er blitt bedre, samarbeidet over sektorgrensene er bedret og
holdningene til trafikksikkerhet er definitivt endret (tror jeg da). Samtidig som trafikken har økt. I perioden 1961
– 2013 økte trafikkarbeidet, det vil si antall millioner kjørte km fra 5 500 til 44 000 – en formidabel vekst.
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Figur 4: Bildet
er forsiden av en
rapport fra Statens
vegvesen og viser
E6 i Hommelvik,
Trøndelag, i 1968.
På den tiden ble
syklister betegnet
som «bevegelig sidehindre» (2)

Figur 5: Min morfar fikk førerkort i ca 1920 etter å ha kjørt en
runde med motorsykkel på en grusslette. Mye har skjedd siden
dette og tabellen viser noen milepæler.
Kilder:
1. Samtale med Berit Ås 2017-12-22, profilert politiker i Asker
og rikspolitikken, pådriver for trafikksikkerhetsarbeid, sentral i
det politiske «kvinnekuppet» i 1971. Idag mest kjent for arbeidet
med hersketeknikker.
2. Samtale med Sidsel Sandelien (Langlo) 2018-01-11, tidligere
regionvegsjef i Statens vegvesen, ansatt i Statens vegvesen i 1970
for bla å arbeide med trafikksikkerhet. Figurer og utsagn er hentet fra Sandeliens foredrag ved seminaret «Trafikk – sikkerhet + litt kvinnehistorie» 2017-03-20 og en oversikt over milepæler
i trafikksikkerhetsarbeidet utarbeidet i Vegdirektoratet.
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Invitasjon til åpent årsmøte

Program våren 2018
Mandag 29. januar kl. 19.00:

Fortellerverksted på innbyggertorget:
”Gamle bilder fra Heggedal og omegn”. se omtale

Onsdag 14. februar kl. 19.00:

”Fra nødvendighet til kjekt å ha”.
Foredrag v/Ingun Grimstad Klepp, SIFO.
Arrangementet inngår i innbyggertorgets ”gjenbruksuke”.

med foredrag på Heggedal innbyggertorg
torsdag 22. mars kl. 19.00
19.00: Behandling av årsberetning, regnskap,
valg, kontingent og innkomne forslag.
Ca. 19.30:
“På sporet etter en jernbane gjennom Lier”

-foredrag om den nedlagte banen fra Spikkestad til Lier
v/lokalhistoriker Knut Andersen fra Lier historielag.

Mandag 26. februar kl. 13.00:

Fortellerverksted på innbyggertorget:
”Langs Verkenselva fra Heggedal til Dikemark”.
Næringsveier, landbruket, steinvirksomheten, Nytteveksten, og oppvekst på Askerbørskogen
Torsdag 22. mars kl. 19.00:

se omtale

Åpent årsmøte med foredrag på innbyggertorget.
“På sporet etter en jernbane gjennom Lier”
v/lokalhistoriker Knut Andersen fra Lier historielag.
Onsdag 18. april kl. 19.00:

”La voiture – franske biler gjennom 130 år”.
Foredrag v/Ivar Stav, i innbyggertorgets ”franske uke”.
Søndag 29. april kl. 10.00:

Utﬂukt til Klevfos Cellulose- og papirfabrikks industrimuseum, med buss fra Heggedal.
Påmelding med pris kommer.

Forslag til årsmøtet må sendes styret innen 1. mars.
Enkel servering.

Mandag 30. april kl. 19.00:

Fortellerverksted på innbyggertorget:
”Posten i Heggedalsområdet – postkontor og budtjeneste”.
Søndag 6. mai kl. 11.00:

”Vandring mellom husmannsplassene i Kjekstadmarka”.
Start ved Krokekra (utfartsparkeringa på Dikemark).
Knut Ivar Evardsen og Terje Martinsen er turledere.
Søndag 27. mai kl. 12.00:

”Veifar mot fjorden”. Åpning av veifar fra Eid til Vollen
i samarbeid med Vollen Historielag.
Mandag 28. mai kl. 13.00:

Fortellerverksted på innbyggertorget:
”Lokaloppgjør på og utenfor fotballbaner og løkker”.

Fortellerverksted med gamle bilder
Historielaget har fått og scannet mange gamle bilder de
siste årene. Denne kvelden ser vi på bilder sammen, og
lar praten gå om stedene, personene og tidsepokene.
Til alle som har bodd eller har hatt slekt eller kjente som
har bodd i Heggedalsområdet litt bakover i tid: ﬁnnes det
fotoalbum eller bilder som er bevart?
For eksempel ﬁnnes det svært få bilder fra utbyggingene
på Gjellum og i Kloppedalen på 1950- og 60-tallet.
Ta med bilder og album. Vi scanner på stedet (fra
18.00), og viser fram.

Torsdag 21. juni kl. 18.00 - 21.00:

Åpent på ”Bekkestua”, med enkel servering

Historielaget har nå Heggedalsboka for salg:
Normal utsalgspris kr. 150,-.
Medlemmer får boka for kr. 100,-.
Nye medlemmer får bok + medlemsskap i 2018 for kr. 250,-.
Boka selges på Innbyggertorget,
Extra på Gjellum og Pepita frisør.
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Mandag 29. januar kl. 19.00 på innbyggertorget
Scanning av bilder fra 18.00.
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

2018 - MUSIKKORPSENES ÅR

hbs.skolemusikk.no

Fredag 18. november kunngjorde
kulturminister Linda Hofstad
Helleland at 2018 får offisiell
status som «Musikkorpsenes år».
Norges Musikkorps Forbund er
100 år i 2018 og fortsatt en svært
viktig kulturaktør i samfunnet.
«Korpsene i Norge er et av de
beste eksemplene på at tradisjon
og fornyelse går hånd i hånd.»
Dette skriver Norges musikkorps
forbund på sine hjemmesider. NMF
er 100 år og korpset vårt skal være
med å sette preg på musikkorpsenes
år. NMF skriver videre at "Målsettingen for NMFs 100-årsjubileum
er at hele Norge skal få del i korpsbevegelsens jubileumsmarkering.
Korpsene er kulturelle bærebjelker i
lokalsamfunnet. I «Musikkorpsenes
år» skal vi synliggjøre hvor viktig
korpsbevegelsen er!" Vi kunne ikke
sagt det bedre selv. Nøyaktig hva vi
skal delta på er foreløpig ikke endelig avklart, men som alltid er vårt
mål å vise oss i lokalmiljøet og spre
musikk og god stemning.
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Årets første opptreden fant sted
søndag 14. januar. Som en årlig
tradisjon ber Asker musikkorps
kommunens skolekorps til felles
nyttårskonsert i Asker kulturhus. I
tillegg til arrangøren medvirket i år
Bondi og Vettre skolekorps, Arnestad skolekorps, Borgen skolekorps
og Holmen skolekorps, i tillegg til
oss. Som alltid avsluttes konserten
med en felles låt der samtlige musikanter spiller sammen på scenen.
Fra en smekkfull scene leverer
skolekorpsene og voksenkorpset
et forrykende avslutningsnummer
sammen.
Frem mot vårens distriktsmesterskap i april, der både junior- og hovedkorpset deltar, er det seminarer
som står for tur. Nå starter forberedelsene til en hektisk vårsesong.
Tekst: Alf-Egil Lahn
Foto: Bjørn Tumyr

Marius Fredheim spilte en flott solo på The
Watermelon man.

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

Få siste nytt: facebook.com/hbskolekorps
Lik Heggedal og Blakstad skolekorps på Facebook.
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Tekst: Per Sletaune
Foto: Elisabeth Schjølberg

Det snør, det snør - tiddelibom.....
Hva skjer i Heggedalsbakken? Det lurte vi
også på - og tok kontakt med prosjektleder´n
i Asker kommune.

Han sier:
” Ledningsanlegget i selve veien vil være ferdigstilt i løpet av januar og arbeidene på plassen ved kirken vil ferdigstilles i løpet av februar. Asfaltering og oppussingsarbeider vil utføres så snart vinteren er over.
Arbeidene går noe senere enn planlagt pga følgende forhold :
- (det er) Mer fjell enn forutsatt i ledningstrasé.
- Asker Drift sin bemanning må avbryte arbeidene på
anlegget ved snøbrøyting”

nye, voksende Heggedal. I tillegg er det altså slik at det er
Asker Drift, våre gode venner, kvinner og menn, som gjør
arbeidet i Heggedalsbakken på oppdrag for Asker kommune - disse gode kvinner og menn har ikke bare en jobb
- men flere - samtidig. Når det snør i kommunen er det det
nemlig det samme mannskapet som går ut av gravemaskinen i Heggedalsbakken for å brøyte snø. Og da blir det
brøytet snø - ikke gravd i Heggedalsbakken. Så enkel, men
likevel litt underlig er sammenhengen.

For oss som ikke er anleggsfolk betyr dette kort sagt at
Heggedalsbakken er anleggsområde ut februar - og at asfalten kommer på plass til våren. Årsakene er altså to; den
ene er moder jord, som har bestemt at fjell er den sikreste
hindring mot nye avløpsledninger. Derfor sprenges det i
Heggedalsbakken - for å gi plass til mer vann og avløp til

Med barn i familien
- Vi stortrives i Heggedal – nært til byen og veldig landlig.
Det er Jeanette Persvangen (29) som sier dette til Heggedalsposten. Hun bor sammen med mannen Ivar Ødegård
(29), Cornelis (1,5), katten Ayla og hunden Sansa i Hallenskog. Ingen av dem er fra Heggedal, men Jeanette som
er fra Kolsås, har familie i Heggedal. Det var gjennom dem
hun ble oppmerksom på at det faktisk fantes et lite boligfelt sånn helt oppe i skogen. Her gikk det an å få seg en
bolig med plass både inne og ute til en overkommelig pris.
At det kunne være lang vei til barnehage og skole hadde de
ikke tenkt så mye på – det ordner seg vel, tenkte Jeanette.
Og det ser jammen ut for at det ordner seg. I akkurat riktig tid, etablerte nærmeste nabo familiebarnehage der flere
av barna i nabolaget går. Kortreist og grønn løsning. Og
innen Cornelis skal begynne på skolen, så er Asker og
Røyken ett. Den lille familien håper det betyr at skolegangen blir i Heggedal.
Cornelis er høyt og lavt mens vi snakker, han klatrer opp
på sofaryggen for å ta en titt over til naboen. I inngangen
ligger starten på en liten klatrevegg – i håp om at han etter
hvert skal klatre mer på den enn på stoler og sofaer. Vel og
merke når han er inne, for dette er en familie som trives
godt ute. Med jakt som en viktig hobby, begynner Ivar alt
nå å glede seg til at sønnen kan være med på jakt. Så moderer Ivar seg litt, det viktigste er at han kan gjøre noe han
trives med, og at han har respekt for dyr og mennesker.
Uansett gleder Ivar og Jeanette seg til turer i skog og mark
sammen med Cornelis og Sansa.
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Tekst: Elisabeth Schjølberg
Foto: Elisabeth Schjølberg og Jeanette Persvangen

I hverdagen syns Jeanette at hun får litt for lite tid sammen med sønnen. Hun jobber turnus, og i perioder er hun
nesten bare hjemme for å sove. Da savner hun tid sammen
med Cornelis. Noen av dagene går timeplanen ikke helt i
hop med Ivars. Da er det godt å ha mormor boende ved
Bondivann. Hun trør til med henting i barnehage og lufting
av Sansa.

Det skal tidlig krøkes... Så
ofte de kan legger familien
Persvangen/Ødegård turen
ut, og Cornelis trives godt
ute.

Cornelis er høyt og lavt når anledningen byr seg, kanskje det er
noen å leke med der ute?
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Nye fastleger ved
Heggedal legesenter

Fra 1. januar 2018 kommer det to nye fastleger
til Heggedal legesenter. Lege Ingvild Roksund
og lege Annette Bentsen vil overta halvparten av
dr.Bangs pasienter hver og begge leger vil ha ledig
kapasitet til å ønske nye pasienter velkommen til
Heggedal legesenter.

Annette og Ingvild gleder seg til å møte Heggedals
befolkning. Både dr. Roksund og dr. Bentsen har
studert ved Universitet i Oslo, jobbet ﬂere år som
leger, og er begge bosatt i Asker kommune.
Legene Roksund og Bentsen vil gå inn i praksis
sammen med fastlege Thor Ivar Greibrokk som har
arbeidet ved Heggedal legesenter i ﬂere år. Både
nye og tidligere pasienter ønskes velkommen til
Heggedal legesenter.

Nå åpner snart BUA
i Heggedal!
BUA - utlån av sports - og fritidsutstyr med mye
mere - åpner 3. mars i Heggedal. Nærmere bestemt på Heggedal Skole.
BUA er et sted hvor man kan låne utstyr til fysisk
aktivitet, det vil si utstyr til sport og friluftsliv. Utlånsordning er et lavterskeltilbud som er igangsatt for
å øke det fysiske aktivitetsnivået i Norge. Sport- og
fritidsutstyret lånes ut til små og store grupper samt
privatpersoner. Dette gir den enkelte og grupper
muligheter for å være aktive i ﬂere ulike aktiviteter.
BUA kan etter hvert bidra med utstyr til alle, f.eks.
skoleklasser, turgrupper, privatpersoner og idrettslag som vil prøve ut aktiviteter de ikke vanligvis
utøver. Med investeringsstøtte fra kommuner, fylkeskommuner, legater og fond har utlånsordningene kjøpt inn utstyr til gunstige priser.
Per S

Status for utbygging av gang- og
sykkelvei langs Røykenveien
Tilbudsfristen for entreprenørene er 29. januar.
Statens vegvesen regner derfor ikke med at det
skjer mye fysisk med vegen før etter påske.
Oppdatert informasjon kommer i neste utgave.
Statens vegvesen har fått ny byggeleder: Marius
Fidje Hope. Han kan nåes på telefon 415 43 474

Asker kulturfestival 2018

foregår i perioden onsdag 23. til søndag 27. mai.
Tradisjonen tro blir det ﬂere arrangementer i
Heggedal, og noen er allerede klare:
- “Operatog” fra Asker til Spikkestad, og tilbake til
Heggedal.
- Olabilløpet “Asker Grand Prix” i Gjellum terasse
lørdag 26. mai kl. 16.00.
- Åpning av lokalhistorisk veifar fra Eid til Sjøvollbukta søndag 27. mai kl. 12.00.

Snekker/
mekkeverkstedet

på Innbyggertorget (3. etasje)
er åpent for barn og voksne
hver tirsdag 17.30-21.00
fra 6. mars til 5. juni
Har du noe du vil lage
eller reparere?
Etter påske blir det
olabilbygging til
årets Asker Grand Prix 26. mai!

Har du forslag til arrangementer, eller kunne du
tenke deg å bidra? Ta kontakt
med Per Sletaune på Heggedal
Nærmiljøsentral.
Se også askerkulturfestival.no
eller facebook https://nb-no.facebook.com/askerkulturfestival/
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Kontakt: Dag Henning Sæther
977 40 617 / d-hen-sa@online.no
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I HJERTET AV HEGGEDAL SENTRUM

HJØRNEBYGGET

Totalt 17 selveier leiligheter (11 leiligheter 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).

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

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!

KOMMER
FOR SALG
FEBRUAR

voice.as

Flotte næringslokaler til utleie!
5 næringslokaler i 1. etg på gateplan
til utleie fra 100 til 300 m2.

Jarmund/Vigsnæs Arkitekter

HEGGEDAL SENTRUM
«Hjørnebygget» nærmer seg ferdigstillelse og vil bli lagt ut for salg på nyåret 2018
Adresse: Trevaren 10, 1389 Heggedal

kontaktmed
med megler
megler for
informasjon
eller
se www.tandbergeiendom.no
TaTakontakt
fornærmere
nærmere
informasjon
eller
se www.hjornebygget.no
For leie og mer informasjon om næringslokalene, ta kontakt på post@tandbergeiendom.no

Anders Winther, Leder Nybygg / Telefon 97 97 96 96 / E-mail: aw@bnbolig.no
John Sivert Brandt, Eiendomsmegler mnef / Telefon 95 11 38 60 / E-mail: jsb@bnbolig.no
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Gjellum senter

Heggedalsveien 350 - Heggedal

Skreddersydd
solskjerming

Man-fre 7-23 lør 8-21

Norsol avd. Asker
Tlf. 66 79 77 00
asker@norsol.no

Stina Hopland
Tlf. 924 17 824

DA M E - O G
HERREFRISØR

Gjellum Tannlegesenter

Lillan Wikerholmen
Tlf 66 79 61 64 / 901 52 465

Tlf 02385
Akuttvakt 4127 4471
www.rygg-rehab.no
Tlf 90262733
www.heggedalfotogvelvare.bestille.no
Velkommen fra 3. januar
Sivilarkitekt MNAL Randi Slåtten
Tlf. 91 12 89 07
www.dinark.no

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

Gjellum senter 6-2017 ny design-II.indd 1

AR arkitekter
arkitektur og interiør

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
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