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Nyttårsforsetter
 Ved inngangen til det nye året tenker sikkert mange av oss at vi skal 
endre litt på gamle vaner. Det kan gå greit en stund, men de fleste 
erfarer nok etter kort tid at det ikke var så enkelt likevel. For oss 
hverdagsmennesker er det neppe drømmen om verdensrekorder 
eller den store lottogevinsten vi drømmer om. 

Det finnes drømmer i ulike størrelser: small, medium og large. Det 
er de nære tingene i hverdagen som betyr noe og som opptar de 
fleste av oss. Hvis vi tenker nøye etter, er vi et resultat av alle små 
og store valg vi hittil har tatt – på godt og vondt. Det betyr at alle 
små og store valg vi kommer til å ta i framtida også vil være med å 
stake ut den videre kursen i livet vårt. Det er viktig å ha drømmer, 
sette seg mål. Utfordringen blir å sette seg mål som er mulige å 
nå. La oss derfor konsentrere oss om «small dreams» - de som 
er mulige å nå, men som i sum kanskje er viktige både for deg og 
dine omgivelser. Har du tenkt over hva et smil eller et hyggelig 
«hei» kan ha å si når du treffer et medmenneske? Jeg har merket 
meg at omgangsformen i Heggedal fortsatt er litt sånn som da jeg 
var barn: Mange sier «hei» og smiler til hverandre. La oss fortsette 
med det. La et smil og et «hei» være et enkelt nyttårsforsett. Da 
skaper vi trivsel i hverdagen.

Terje Martinsen

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 15. januar

Annonsepriser 2019:
Ingen økning i annonseprisene fra 2018.
Prisene gjelder for ferdigmateriell. Hvis 
Heggedalsposten skal produsere annon-
sen, må vi beregne et produksjonstillegg 
avhengig av arbeidets omfang.
1/8 side   kr.  1.050,-
1/4 side   kr.  1.800,-
1/2 side   kr.  3.000,-
1/1 side   kr.  6.300,-
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 6215 05 92467.  
Husk å oppgi navn og adresse!
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Mannen bak vårt 
skolekorps
Knut Løken har alltid spilt i korps. Han har startet korps, dirigert 
og administrert korps. Han har vært president i Norges Musikkorps 
forbund, og ble i 2013 hedret med Kongens fortjenestemedalje. Knut 
vokste opp i Heggedal, og begynte korpskarrieren med å starte 
Heggedal musikkorps sammen med en kameratgjeng i 1944. Før han 
forlot Heggedal, tok Knut Løken initiativet til oppstarten av Heggedal 
skolekorps i 1956. Her forteller han om sin tid i musikkorpset.

Korps – en livsnødvendighet
Knut hadde knapt kjennskap til blå-
semusikk før krigen. Han var bare sju 
år da den startet, og ikke så langt ut 
i krigen måtte skole- og amatørkorps 
drive sin virksomhet i det skjulte. 
Men Frelsesarmeen fi kk lov å fortset-
te sin musikkaktivitet, og der hadde et 
par av kameratene kommet seg med 
i juniorkorpset. De kunne imponere 
Knut med å framføre Gubben Noa på 
messinginstrumentene sine. I første 
omgang fi kk ikke han lov av forel-
drene å gå 2,5 km og ta toget inn til 
Sandvika for å begynne å spille. Ingen 
foreldre fulgte barna sine på fritidsak-
tiviteter den gangen. Men da det litt 
senere på en skoletilstelning viste seg 
at han hadde lært seg å traktere venti-
lene mens kameraten blåste «Deilig er 
jorden» på tuba, ga de seg.

Knut kom med i juniorkorpset i Frel-
sesarmeen og fi kk en baryton som han 
måtte gå og bære den lange veien til 
og fra toget. På grunn av blendings-
påbudet var det i mørke høst- og vin-
terkvelder ingen lys å navigere etter, 
men elleveåringen overvant mørke-
redselen og møtte på øvelsene.

” Den fl inkeste av 
oss dirigerte

– Likevel sviktet vi fi re – fem Hegge-
dal-guttene Frelsesarmeen etter at kri-
gen var slutt, for da mente vi at vi kun-
ne nok til å lage vårt eget musikkorps 

– Og hos meg skapte den da unge frel-
sessoldat og leder for juniorkorpset, 
Egil Kjølner, en musikkinteresse som 
er blitt livsvarig, fastslår Knut.

Budstikkas omtale av musikkorpset og det første korpsbildet.
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” Opptakskravet 
for å komme med 
i korpset, var 
bare å få lyd i 
instrumentet

Programheftet til revyen i 1951Programheftet til revyen i 1951

hjemme i Heggedal. Vi var bare gutt-
unger, den eldste var 13-14 år. Ingen 
voksne var det som kunne hjelpe til. 
Vi hadde ingen penger, ingen instru-
menter og ikke noe utstyr av noe slag. 
Men det hadde tidligere vært et vok-
senkorps i Heggedal så vi dro rundt og 
tigget til oss gamle instrumenter etter 
dem. Den gamle dirigenten for dette 
korpset hadde en ventilbasun som vi 
svært gjerne ville ha. Men han hadde 
ikke mye lyst til å levere den fra seg, 
så vi beleiret ham på skift til han ga 
seg. Den fl inkeste av oss dirigerte. 
Det låt sikkert helt forferdelig. Da vi 
syntes at vi hadde blitt så fl inke at vi 
kunne opptre, inviterte vi til konsert, 
solgte lodd og tjente litt på det.

– Vi hadde ikke råd til å leie øvings-

Kartong-musikk
– Hva slags musikk spilte dere?
– Vi kjøpte ”kartonger”, marsjer og 
andre småstykker trykt på stiv kar-
tong, i en musikkforretning i Storga-
ten i Oslo, i et fi rma som het ”Farre”. 
Kartongene kostet ca. 50 øre stykket. 
Å fi nne noe å spille var ikke noe stort 
problem, men verre var det at vi tok 
inn medlemmer som ikke kunne no-
ter. Opptakskravet for å komme med 
i korpset, var bare å få lyd i instru-
mentet. Tromme var jo det enkleste 
instrumentet å klare opptakskravet på. 
Og under marsjtrening en 16. mai ble 
skarptrommeslageren (vi hadde bare 
én) så fornærmet for ett eller annet at 
han sluttet på stedet. Da spurte vi bare 
en av guttene som tilfeldigvis hadde 
svermet rundt oss under marsjøvelsen 
om han ville være med og slå trom-
mer. Det ville han gjerne, og etter en 
kort innføring i trommespillets fi nes-
ser, bar det i vei. Dagen etter dubuter-
te han offentlig. Dette sier vel litt om 
kvaliteten, humrer Knut.

– Naturligvis ga vi korpset navnet 
Heggedal Musikkorps. Korpset var 
ikke knyttet til skolen, til Forbundet 
eller noe som helst. Etter noen år hørte 
vi at det fantes et forbund av musik-
korps, og da meldte vi oss inn. En 
stund hadde vi også profesjonell di-
rigent, en tidligere trompetist i Oslo-
fi lharmonien. Da ble det mer orden på 

sakene. Vi lærte mye av ham. Men han 
var nok da rundt 80 år, og ikke så tål-
modig med oss som ikke alltid var så 
ivrige til å øve. Så etter en stund over-
tok vi igjen selv. Til å begynne med 
hadde vi ikke penger til uniformer. Da 
vi omsider fi kk det, var det så stas å 
gå i uniformene at det måtte tas inn 
i vedtektene at det bare var lov å gå 
med uniform når korpset skulle spille.

Han forteller videre at selv om de 
ikke kjente til begrepet PR, skjønte 
de at «markedsføring» av arrange-
menter var veldig viktig. Det besto 
av jungeltelegraf og plakater med 
programmer. Her ble det lagt ned 
et stort arbeid. De hadde satset på 

lokale, og vi møttes først hjemme hos 
hverandre. Det ble snart for trangt, og 
vi slapp til på kjøkkenet på et avholds-
lokale, så i et bedehus og til sist fi kk 
vi med vaktmesterens velvilje lov til 
å bruke sløydsalen på skolen. Da ut-
nevnte vi umiddelbart vaktmesteren 
til æresmedlem.

Korpset på musikkstevne i 1949
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” 
Kommunestyret  
ga oss en garanti 
på en, den gangen, 
svimlende sum av 
5000 kr.

Korpset på Heggedal Hovedgård 17. mai 1953, etter at også jenter fikk være med. Knut Løken i midten foran korpset.

trykte plakater med korpsets navn og 
en ramme for nærmere omtale av ar-
rangementet. For den første konserten 
sto det om programmet i ramma: 
”Korpset spiller klassisk musikk av 
Nordraak m.fl.” De syklet bygda rund 
og hengte opp plakater, og det lille 
avholdslokalet ble fylt av foreldre, na-
boer og venner.

Økonomien
Loddsalg ga ikke mange penger i kas-
sa, og det var stadig pågang av gutter 
som ville prøve seg i korpset. Behovet 
for flere instrumenter var påtrengen-
de. Riktignok var det ganske mange 
som sluttet etter kort tid, men likevel 
trengte Heggedal-korpset mer penger 
både til drift og instrumenter. Noen 
kastet fram den dristige tanken om å 
låne penger i bank, det vil si Hegged-
als filial av Asker sparebank.
 – Optimister som vi var, troppet vi 

opp i banklokalene i den tro at et lo-
kalt korps måtte vel være så godt for-
mål at vi ville få lån, forteller Knut. 
Naturligvis fikk vi grei beskjed om at 
for å få lån, måtte man ha en eller an-
nen form for sikkerhet eller garanti.

– Hva så?
– Ingen av oss var gamle nok til å få 
noe lån, og at foreldre skulle stille 
som kausjonister for en gjeng med op-
pløpne guttunger var helt utenkelig. 
Men noen i korpset hadde hørt om at 
kommunen noen ganger stilte som ga-
rantist for dem som ikke hadde noen 
annen sikkerhet å vise til. På den tiden 
var jeg sekretær i styret, og fikk i op-
pdrag å utforme en søknad om kom-
munal garanti. Min far var skolestyrer 
på Heggedal skole, og jeg hadde sett 
såpass av hans korrespondanse med 
offentlige myndigheter at jeg trodde 
jeg visste litt om hvordan slike høyt-

idelige henvendelser skulle settes opp. 
Jeg utformet etter min mening en god 
søknad og underskrev med «Ærbø-
digst Knut Løken sekk.» i den tro at 
sekretær slik det ble uttalt i Heggedal, 
skulle skrives med to k-er.

Det ble påstått at da ordføreren i Ask-
er refererte søknaden under behan-
dlingen i kommunestyret, hadde han 
ordlagt seg slik: «Og så har vi fått en 
søknad fra en ung sekk i Heggedal 
……». Men kommunestyret ga oss en 
garanti på en, den gangen, svimlende 
sum av 5000 kr. Det tilsvarte en halv 
årslønn for min far den gangen, og 
sier litt om Asker kommunes tro på 
ungdom med initiativ.

– Oppfinnsomheten når det gjaldt 
inntektsbringende tiltak, økte et-
ter hvert som vi ble eldre. En gang 
laget vi for eksempel revy, der vi la 
ned et stort arbeid med kulisser og 
annet sceneutstyr, musikkarranger-
ing, markedsføring og utforming av 

Korpset fikk egne lover i 1947. God oppførsel og 
“vanlige åndsevner” var et krav for å bli medlem.
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program. Sistnevnte var på fl ere sider 
med glanset papir og bilder av både 
teatersjef, orkesterleder og andre. 
Men vi hadde nok ikke tatt oss tid til å 
øve så mye på innslagene, så innhold 
og framføring var slett ikke bra. No-
tene var knapt ferdige før vi skulle 
framføre musikken, og en sanger inn-
ledet sin framføring av en sang med 
å beklage at han måtte framføre num-
meret med teksten i hånda, fordi den 
først var ferdig da han skulle inn på 
scenen, ler Knut.

Andre ganger organiserte korpsmed-
lemmene dansefester der de selv sto 
for dansemusikken, og der det også 
kunne være skytekonkurranse med 
luftgevær, loddsalg og pølsesalg.

– Jeg kommer aldri til å glemme en av 
guttene som hadde ansvaret for pølse-
salget. Etter i fl ere timer å ha plukket 
opp pølser fra det varme vannet med 
bare fi ngrene, kommenterte han høyt 
og barmfritt: «Så rein på fi nga har jeg 
ikke vært siden jeg begynte på Eure-
ka!» Eureka var et mekanisk verksted.

– En annen gang hadde gevinst-kaka 
til loddsalget stått natta over på ung-
domslokalet vi brukte til dansefestene. 
Det vil si, den overlevde ikke natta, for 
musene hadde gjort kål på den. Da vi 
oppdaget det, måtte det improviseres, 
og løsningen ble at den som ble utpekt 
til å trekke, hadde allerede fått vinner-
loddet i handa. Men det hadde ingen 
fått anledning til å kjøpe.

Jentene kommer
– Oppmøtet på øvelsene var til tider 
ganske variabelt selv om de eldste 
guttene prøvde å håndheve en streng 
linje. Da øvelsen en gang falt sammen 
med en viktig lokal fotballkamp, var 
det så få som hadde møtt at de måtte 
dra på banen for å hente så mange at 
det ville være noen vits å gjennomføre 
øvelsen. Frammøtet bedret seg im-
idlertid da vi begynte å ta med jenter 
i korpset.

– Heggedal-korpset var selvfølgelig 
bare for gutter i utgangspunktet?
– Ja, til å begynne med var det det. 
Men da de eldste var 15-16 år og ble 

interessert i jenter, tenkte vi at det 
kunne vært hyggelig å ha dem med. 
Det lå nok ikke noen likestilling-
stanker i det, men det var moro å ha 
med jenter fordi de var jenter. Og vi 
var selvstyrte og gjorde som vi ville, 
så vi slapp dem til. Vi regnet nok ikke 
med at de skulle bli noe særlig til å 
spille, for på den tida, det vil si slut-
ten av 1940-tallet, hadde svært mange 
fortsatt den oppfatningen at jenter 
ikke burde spille blåseinstrumenter. 
De trodde ikke at jentene hadde nok 
luft til å blåse i basser og sånne store 
instrumenter.

Men vi tenkte ikke slik, og det viste 
seg snart at jentene klarte seg like bra 
som oss. Det musikalske fi kset de fi nt, 
men det skulle vise seg at det kunne 
bryte ut lokale epidemier av kjær-
lighetssorg i korpset. Det gikk som 
regel over av seg selv, og i det store 
og hele var vi en fi n gjeng som hang 
sammen i tykt og tynt.

– I dette korpset var jeg med til jeg 
fl yttet fra Heggedal i en alder av 25-
26 år. Jeg har senere mange ganger 
tenkt på hva det er som skaper en 
interesse. Det behøver ikke være at 
man er verdensmester i det man driver 
med, men at en føler at en får til noe 
og lykkes, og at en gjør det sammen 

I 2013 ble Knut Løken tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin innsats i revisoryr-
ket og i korpsbevegelsen. (Fra Budstikka)

Teksten er et utdrag fra Jubileumsboken 
«Musikkorpsenes århundre». Gjengitt med til-
latelse. Intervju gjort av Terje Andresen i 2017.

” Det kunne bryte ut 
lokale epidemier 
av kjærlighetssorg 
i korpset

Korpset arrangerte fi skekonkurranse i 
Skitthegga, med imponerende premier. 
Overskuddet ble 4 kroner.

med andre. Og korpset som altså ikke 
låt noe særlig i begynnelsen, avlet 
dirigenter og korpsmusikere som ble 
korpselskere for resten av livet. På 
tross av mange vanskeligheter, dårlig 
økonomi og svært lite voksenassis-
tanse, hadde vi det fantastisk. Vi lærte 
oss å ta ansvar, løse problemer og lede 
andre. For egen del vil jeg påstå at 
jeg lærte mye mer av erfaringene fra 
denne tida enn jeg gjorde gjennom 
mange skoleår, fastslår Knut.
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Friidrett
Heggedal IL friidrett har hatt utøvere 

på kretslaget også i vinter! 

Vi gratulerer Magnus Kristiansen som deltok på 
Akershus sitt kretslag i Karlstad i Sverige 15. 
desember. Magnus gikk helt til topps på 60 m hekk med 
10.24, som er personlig rekord. Han fikk også personlig 
rekord i høyde med 1.43, og tok seg over 2,22 i stav. 

Kjempeflott innsats fra vår Heggedalsutøver :)

Heggedal IL stilte med hele 18 utøvere på BUL sitt 
julestevne første helgen i desember 2018 og fikk virkelig 
vist alle at vi er en klubb i vekst.
Det å stille på stevne er ganske skummelt, du står helt alene på 
startstreken, og resultatet måles til minste hundredel. Selv om vi 
ikke alle klarer å vinne, er det aller viktigste å være med på 
opplevelsen, lære seg å tørre å stille opp, og etter hvert opplever 
man at man blir bedre og bedre. Alle våre utøvere fikk personlig 
rekord, og det kan de være veldig stolte av!
Resultater:
1) Jenter 10 år                                                                                                                                            
Her stilte Elena White, Martine N. Knudsen og Miriam A. Selvik 
opp. Det ble kjempefine prestasjoner både på 60 meter, kule, 
lengde og 600 m. Disse jentene kommer vi nok til å se på 
premiepallen når de blir store nok til det. 
 2) Gutter 11 år                                                                                                                        
Her stilte Daniel White. Også han presterte kjempefint, og fikk 
flere personlige rekorder. Han stilte i 60 m. og høyde. 
3) Jenter 12 år        
Her stilte Amanda S.N. Fredheim. Det ble flott personlig rekord 
på 60 m med 10.17, og også kjempefint resultat i lengde. 

4) Gutter 12 år        
Her hadde vi en stor, flott gjeng. Henrik L. Vineshaugen 
imponerte i kule og fikk med seg en bronsemedalje hjem for et 
støt på 9.38. Magnus, Vebrand, Tobias, Elias, Alfred og Eskild 
fikk også med seg flotte personlige rekorder i sine øvelser på 
Julestevnet. 
5) Jenter 14 år                                                     
Heggedal fikk dagens gullmedalje da Julia E. Refvik fikk det 
lengste støtet med 8.16. Både Julia, Sunniva og Maja fikk med seg 
flotte resultater på 60 m. der Julia fikk 8,66, Sunniva 9,04, og 
Maja 9,54. 
6) Gutter 14 år:              
Sondre M. Kristiansen fikk med seg bronsemedalje i lengde etter 
et hopp på 4,79. Både Tage og Kristian Elias fikk ny personlig 
rekord både på 60 m for Tage med 8,66, og i lengde der Kristian 
Elias fikk 4,11, og Tage 3,98. 
Heggedal stilte med 1 stafettlag som bestod av Amanda, Magnus, 
Henrik og Julia. De løp inn til en flott tid på 2,02,73, det er så vidt 
over 30 i snitt så det er flott resultat. 
Vi gratulerer alle utøverne, og håper på full innsats på trening 
fremover til neste stevne.

Bilder fra BUL sitt julestevne:
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"Trenger du påfyll av dopapir og 
tørkerull? Hvorfor ikke støtte 
Heggedal IL samtidig? Vi tilbyr 
kvalitetsvarer og rask hjemlevering. 
Bestill på Vipps; søk opp Heggedal 
IL Dugnad - og legg inn din ordre - i 
dag! Vippsnr 540856"

Karate
Heggedal Karateklubb har startet opp karatetrening på Heggedal 
skole. 

Klubben er en gruppe under Heggedal IL og drives av Håkon 
Slettner Windsland. Treningen startet opp høsten 2018 og rett før jul 
graderte 12 stolte gutter i alderen 7-8 år til sitt første belte i karate!

Treningen foregår på mandager fra 17.30-18.30 i flerbrukshallen på 
Heggedal skole. Alle kan prøve gratis før man melder seg på, og det 
er løpende inntak for nye interesserte. 

Kontaktinfo finner du på heggedalkarate.no og heggedalil.no

INNKALLING TIL 
ÅRSMØTE I HEGGEDAL 

IDRETTSLAG
   Tirsdag 26. mars er det årsmøte i    

     Heggedal idrettslag på Gjellum grendehus med start kl 19:00. 

Vi håper flest mulig av idrettslagets medlemmer (alle som er fylt 15 år har stemmerett) vil være 
med å påvirke idrettslagets utvikling. Skal vi få realisert våre planer om nye Gjellum må det 

være mange nok som virkelig vil! Har du saker som du vil ta opp på årsmøtet så 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!

Torgeir Kroken
Styreleder
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Daglig leder:   Svein Roar Aandal 934 47 017 sveinroar10@gmail.com
Leder:  Torgeir Kroken 913 40 310 t-bjarne@online.no
Nestleder:  Bente Nordli 982 28 461 bente.nordli@gmail.com
Leder fotball:  Kjell Aksberg 905 19174 kjell.aksberg@telenor.com
Friidrett:  Berit Marstein 971 81 309 berimar@online.no
Langrenn:  Vidar Johansen 414 66 400 vidar73@gmail.com
Trim og trening:  Laila Samuelsen 915 66 932 Lssamuel@online.no
Sykkel:  Anders Kroken 480 35 109 anders.kroken91@gmail.com
Karate:   Håkon S. Windsland 917 57 255 post@heggedalkarate.no
Blåfjellhytta:  Bente Nordli 982 28 461 bente.nordli@gmail.com
Utleie Gjellum:  gjellum@heggedalil.no

Bank fra A til Å

Historier fra Blåfjellhytta
For noen år tilbake ble Blåfjellhytta utleid til et 20 års lag (25 års grense i dag).  Ca 40 gjester fra lokalområdet var tilstede på 
festen. Onsdagen etter var undertegnede m/familie på Blåfjell for å plukke blåbær, og stakk en kort tur innom hytta for å sjekke 
tilstanden. Jeg var bakom disken, men oppdaget ikke at vinduet var listet ut ei heller ikke at flatskjermen som Frode Stenberg i 
Blåfjellhyttestyret hadde sponset HIL, var borte.

Etter å ha plukket blåbær noen timer var vi pånytt inne på hytta og oppdaget nå at det blåste i gardinene rundt vindu bak disken. 
Oppdaget da først at vindu var borte.  Etter en ny sjekk av hytta ble det oppdaget at den store nye flatskjermen på 50 ” var tatt ned 
fra veggen. Jeg ringte hele hyttestyret den gang og Frode tok ansvar.  Far til leietaker ble kontaktet og denne faren viste seg å 
være en” handlekraftig” mann.  Han tok kontakt med alle festdeltakere og etter noen få dager var det 2 unge herrer fra Røyken 
som fikk dårlig samvittighet. TV en ble tilbakelevert og skrudd opp med større bolter enn forrige gang.

I tillegg til TV apparatet som ble stjålet 
men kom tilbake har det heldigvis ikke 
vært mange tyverier fra hytta eller 
hytteområdet.
1 Espegård bålpanne tatt fra området ved 
trappa, en stor tønnegrill tatt fra 
Blåbergveien rett på nedsiden av hytta, 
noe redskap og noen ”favner med ved”, 
utover dette har heldigvis Blåfjellhytta 
ikke opplevd vinningskriminalitet de siste 
20 årene.

Tekst og foto: Morten Eriksson

Fredrik Bøe er ansatt som ny hovedtrener for Heggedal 
fotballs A-lag. Bøe, som de siste årene har styrt midtbanen 
som kaptein, får med seg Atli Heimisson som sin assistent. 

Duoen er begge godt kjent i bygda, da deres daglige virke er på 
H o v e d g å r d e n u n g d o m s s k o l e . 

Det tror Fredrik vil være en fordel, så nå skal fokuset være på å 
sa tse mer på lokale unggut ter opp mot A-laget . 

- Jeg føler jeg har god oversikt over de fleste spillerne her i 
bygda, og det tror jeg vil være en fordel for meg, sier den 
nyansatte treneren, som også føler en viss stolthet over å ha blitt 
A - l a g s t r e n e r f o r 1 3 8 9 s s t o l t h e t . 

- Det er klart jeg er stolt, denne bygda er en viktig del av meg, 
og har vært de siste årene, og jeg gleder meg virkelig til å ta fatt 
på jobben skikkelig, sier Bøe, som allerede nå er i gang med 
frivillig trening for både A-laget og Heggedal 2, før A-lagsgutta 
møtes til pre-season i januar. 

Tekst og foto: Dag Magne Vegel

Fotball
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Invitasjon til budfest
Heggedalsposten inviterer tidligere og 

nåværende bud til fest på 
Heggedal Hovedgård 

onsdag 6. februar kl 19–22.30.

Vi har startet på det 12. året med Heggedals-
posten, og mange har vært bud i mer enn 10 år.

Gjestene er velkomne fra kl 18.45.  
Servering av 3-retters middag laget av Guttorm 

Skogstad, lik den vi hadde i 2018;
forrett: Røkelaksroser m/pesto og ravigottesaus, 

hovedrett: Roastbiff m/fl øtegratinerte poteter, 
dessert: varme bjørnebær med is.  

Kaker, kaffe og drikke.

Alle budene som har lyst utfordres til å fortelle litt 
fra sin utdeling, og gjerne noe om bladet.

Verter: Heggedalspostens redaksjon.
Underholdning: sangstjernen Liv Nina Mosveen vil 

underholde og lede allsangen.

Påmelding til Stein på mail: sdb@crust.no eller tlf 
med SMS til: 986 95 680, senest søndag 3/2.
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HEGGEDAL MENIGHET

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499  Orgelgaver konto 1503 57 31498

NYTT ORGELNYTT ORGELNYTT ORGEL

Menighetens årsmøte
Menighetens årsmøte er satt til 10. mars 2019 rett et-
ter gudstjenesten kl. 11.00. Årsmelding, menighetens 
regnskap og budsjett vil være tilgjengelig på menighe-
tens 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.

2019
Kirkevalget
Hvilken retning skal Den norske kirke ta 
videre? Hva bør kirka prioritere og satse 
på? Nå har du som er medlem av Den norske 
kirke igjen mulighet til å påvirke dette.

Kirkevalget består av to valg:
• Valg til landets menighetsråd, deriblant 

Heggedal menighetsråd.
• Valg til landets 11 bispedømmeråd som til sammen ut-

gjør Kirkemøtet i Den norske kirke. Heggedal menighet 
er en del av Oslo Bispedømme.

Når du sitter i menighetsrådet, er du med på å legge til 
rette for at kirken er en viktig, synlig og aktiv aktør i lo-
kalsamfunnet. Alle menigheter har sitt eget særpreg og 
sine kjernesaker. I menighetsrådet kan du være med på å 
forme menigheten med ditt engasjement. Nominasjonen til 
menighetsrådsvalget er nå akkurat begynt, og vi trenger 
forslag til kandidater. 

Alle medlemmer av Den norske kirke over 18 år kan 
sitte i menighetsrådet. Kandidatlistene til menighetsråds-
valg og bispedømmerådsvalg skal ha minst 40 % repre-
sentasjon fra hvert kjønn og minst 20 % representasjon av 
kandidater under 30 år.

Kirkevalgene skjer samtidig med, og i lokaler i umid-
delbar nærhet av, valg til kommunestyrer og fylkesting. 
Fra 10. august 2019 er det mulig å forhåndsstemme. Vi 
vil komme tilbake til hvor forhåndsstemmingen vil foregå.

Vil du bli nominert, eller kjenner du noen som 
bør bli det? Ta kontakt med Liv Ruud (daglig leder), 
lr356@kirken.no eller Magnus Pettersen Kjellin (sok-
neprest), mk493@kirken.no,  innen 1. april.

Søndag 24.mars blir det Gospelmesse i Heggedal kirke kl 
11.00. New Voices kommer og synger for og med oss. Vel-
kommen til en annerledes gudstjeneste med fl ott sang og 
musikk.

Gospelmesse

Byggingen av vårt nye orgel går sin gang! Du kan følge 
med på byggingen ved å gå inn på denne adressen: 
http://www.renschorgelbau.com/portfolio_page/
heggedal/?fbclid=IwAR3cpFag38hcQgykZm7qbLy
O1RtPsg4mBc_D2dGBrF19li9wUgA40V-Hpy8 

25. august kl. 11.00 blir det festgudstjeneste i Heggedal 
kirke for å feire nytt orgel. Hold av datoen allerede nå. Det 
vil også bli ulike konserter i dagene etter festgudstjenes-
ten, så følg med på menighetens hjemmeside.

Orgelkomiteen drar for å overvære byggingen i slutten 
av april. Det blir spennende!

Det er fortsatt mulig å gi en gave til orgelet. Se notis 
under og på motsatt side her i Heggedalsposten.

Heggedalsposten12
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HEGGEDAL MENIGHET

Nytt orgel 2019
531 324 kr!Det er så langt 

samlet inn

600400300200100 55045035025015050 500
Oppdatert: 11.01.2019

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

Seniorarbeid
• Kirkefrokost kl. 11.30: 4. februar, 4. mars, 1. april, 6. 

mai og 27. mai
• Fredagstreff kl. 11.00 på Heggetun.

DEN NORSKE KIRKE  
Heggedal menighet

Heggedalsbakken 8 
1389 Heggedal

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

www.kirken.no/heggedal

Barn og familie
• Familiesamling kl. 17 – et tverrkirkelig samar-

beid med samlinger på Heggetun og i Pinsekirken. 
Sang, andakt og måltidsfelleskap. Datoer for våren: 
8. februar (Pinsekirken), 8. mars (Heggetun), 5. 
april (Pinsekirken), 3. mai (Heggetun) og 14. juni 
(Sommeravslutning)

• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, torsdager kl 
17.30-18.15. Første øvelse etter jul 17. januar.

• Etter skoletid! For 5.-7. trinn utvalgte torsdager fra 
kl. 14.30 -17.00: 24. januar, 31. januar, 14. februar, 
28. februar, 14. mars, 28. mars, 11. april, 25. april og 
9. mai

• SUPER-TORSDAG utvalgte torsdager med mid-
dagsservering på Heggetun fra kl. 16.30-17.30: 24. 
januar, 28. februar, 28. mars, 25. april og 9. mai

• Søndagsskole for barn i alle aldre utvalgte søndager 
kl. 11-12. Følg med på menighetens hjemmeside for 
datoer for våren.

• Tårnagenthelg for 2. og 3. klasse 9. og 10. februar.
• Babysang i Østenstad onsdager kl. 13-14.30 (følger 

skoleruten). Oppstart våren 2019: 9. januar.
Kontaktperson barn: Marianne Solheim,  
epost: ms885@kirken.no, 66907187

Ungdom og kon firmanter
• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 18.30-21. Før-

ste etter jul: 8. januar
• MILK-kurs kl. 17-18.30: 15. januar og 5. mars
• Første konfirmantsamling: 22. januar kl. 18.30-21
• Kick-off tur til Gulsrud med konfirmanter og ledere 25.-

27. januar
• Lederweekend/MILK-weekend på Nordmarkskapellet 

15.-17. mars
Kontaktperson ungdom: Kristofer Mathias Staxrud, epost: 
ks824@kirken.no, 97143981

Gudstjenester 
• 27.01 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Trond Arne Hauge
• 03.02 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Gro H. Barth
• 10.02 kl. 11.00 Tårnagentgudstjeneste v/Magnus 

Kjellin
• 17.02 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Magnus Kjellin
• 24.02 kl. 19.00 Kveldsgudstjeneste v/Gro H. Barth
• 03.03 kl. 11.00 Gudstjeneste for små og store v/Mari-

anne Solheim
• 10.03 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Magnus Kjellin
• 17.03 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Flemming Jacobsen
• 24.03 kl. 11.00 Gospelmesse v/Trond Arne Hauge
• 31.03 kl. 19.00 Kveldsgudstjeneste v/Magnus Kjellin
• 07.04 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Gro H. Barth
• 14.04 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Magnus Kjellin. Påske-

frokost kl. 9.30

V E L K O M M E N  T I L   

       I  H E G G E D A L  K I R K E                         

Tårnagenthelg 

Til Østenstad og Heggedal kirkers 2. og 3. klassinger: 
 

Tur i kirketårnet, uløste gåter, agentpose, 
gudstjeneste m.m.! 

Påmelding innen 01/02 til : eo276@kirken.no 

mysterium     11-17 lør. 9/2 
10-13 søn. 10/2 
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Eier og leder av Heggedal fysikalske; Kristin M. Sjo-Nilsen (42) er 
fysio- og manuellterapeut, med bred tilleggsutdanning og omfattende 
allsidig praksis. Hun åpnet i sept-2018.  Bildet viser fronten i 1. etg, og 

gjennom vindene ser du resepsjonen til ventre og allsidige trenings-
apparater til høyre.  Lokalet er på 250 m2, og har bl.a 5 behandlings-

rom.  Nå har også Egil Einstabland (50) blitt med i teamet.  Han er 
utdannet sykepleier, og jobbet 20 år på intensiven på Ullevål sykehus. 

Så kom interessen for akupunktur og alternativ behandling.  
Med så mye plass ønsker Heggedal fysikalske fl ere med i teamet.  

Kristin er tobarnsmor og 
gift med en Heggedøling. Hun 
bor også i Heggedal.  Kristin 
er manuell- og fysioterapeut, 
med bachelor grad fra Tees-
side University i England. 
I tillegg skaffet hun seg 2 
mastergrader; en i idretts-
fysioterapi og den andre i 
manuell terapi, fra University 
of Queensland.  Dette har gitt 
henne uvanlig stor bredde i 
behandling av mange akutte 
og mer vedvarende plager. 
Hun har jobbet som fysio-
terapeut i privat praksis 
siden 2002, og har snart 18 
års erfaring med allmenn 
fysioterapi. I denne perioden 
har hun både jobbet med og 
uten driftstilskudd/refusjons-
ordning. 
Hun har eid, og stått for den 
daglige driften av to klinikker 
i Oslo-området, Den ene er 
Center Helse AS på Skøyen, 
og den andre er Kolbotn Trim 
og Fysioterapi. Her drev 
hun treningsstudio og grup-
petrening i tillegg til vanlig 
fysioterapi-praksis.  
Hun vet hva det innebærer å 
drive klinikk i privat praksis. 
I dag ser hun frem til å bygge 
opp et godt behandlings- og 
treningstilbud i Heggedal, 
sammen med gode erfarne 
kollegaer, slik Egil represen-
terer med sine tilbud.

Kristin ble tildelt drifts-
tilskudd og refusjonsordning 
i Asker kommune i jan-2015. 
Salget av tidligere klinikker, 
investerte hun i Heggedal 
fysikalske.  Lokalet er 
tilpasset handikappede, har 
5 behandlingsrom, og er 
velutstyrt, med fl ott utstyr til 
å trene hele kroppen.

Med hennes uvanlige brede
utdanning og allsidig praksis, 
er hun godt rustet til å se våre 
fysioterapeutiske plager i en 
helhet. Og hun ser viktig-
heten av egentrening, for å 
fremme selvmestring.  Hun 
har et tilbud om å fortsette 
egentrening med oppfølging, 
også etter at behandlingen 
er avsluttet.  Her kan du fritt 
bruke treningsapparatene til 
en rimelig pris (kr 250/300 pr 
måned).   

Hun ser spesielt verdien
av dette, for pasienter med 
kroniske og sammensatte 
lidelser, eller stor fare for 
gjentakelse av over-
belastninger. Treningstilbudet 
er for alle - velkommen.

Kristin har gruppetrener- 
lisens, er CNP/sertifi sert 
neurac instruktør, og er i 
tillegg utdannet Fysio-
Pilates instruktør, og trives 
med å ha grupper, både som 
en del av behandlingen, ved 
forebygging, og for å bedre 
og opprettholde en best 

mulig funksjon.  Hun har hatt 
grupper for alle aldre, og ser 
den store nytten, både fysisk 
og psykisk. Hun legger opp 
til egentrening, som en del av 
behandlingstilbudet ved 
Heggedal fysikalske.

Åpningstider: 8 - 15.30 (fredag 8 - 14), 
ellers etter avtale. 
Mobil: 900 28 262

E-post: fysiosjo@gmail.com
Adresse: Trevaren 12 (Hjørnebygget)

Egil er født i Asker, bor på 
Gullhella, gift og har to barn.  
Erfaring fra sykepleien har 
gitt han en god plattform for 
det som ble hans nye interesse 
og satsning; kinesisk medisin 
og akupunktur.  
I 2003 han ferdig med 3-årig 
utdanning i akupunktur, som 
betyr den høyeste utdanning i 
dette faget i Norge.  Det gir 
rett til medlemskap i  Akupunk-
turforeningen.
I tusener av år har mennesker 
fått god hjelp av akupunk-
tur.  Kliniske studier viser at 
akupunktur kan hjelpe for bla 
luftveisplager, allergi, fordøy-
elsesplager, stress og søvnpro-
blemer m.m. Behandlingen er 
ikke smertefull.  Mange blir 
avslappet, og i harmoni i 
løpet av en behandling.
Medisinsk Massasje; Tui Na
betegnes gjerne som asiatisk 
medisinsk massasje. Det er en 
dyp vevs-massasje med 
elementer fra klassisk mas-
sasje, kraniosakralterapi, 
akupressur, stretching m.m.  
Egil Har også ptaktisert på et 
sykehus i Kina.
Egil tar også i mot folk som 
unner seg en helhetlig mas-
sasje.  Han og Kristin har et 
godt samarbeid.  De støtter og 
bruker hverandre.  Han gleder 
seg over at de begge to jobber 
i Heggedal.

Tekst, bilder og design; Stein Dyre Berge

Egil tilbyr Massasje-
terapi og klassisk akupunk-
tur, gjerne som kombina-
sjonsbehandling. Folk opp-
søker han når en eller fl ere 
smertetilstander gjør dagligli-
vet slitsomt. Vanligvis dreier 
dette seg om spenninger fra 
nakke og skuldre, rygg, hofte, 
kne - eller hodepine, men 
også for andre lidelser. 

Mange plager er stress-
relatert, og teknikkene både i 
massasjen og i akupunkturen 
er gode for dette. Dette jobber 
han med hver dag. 
Ved fl ere behandlinger gir 
han pakkeløsning, klippekort 
og kvantumsrabatt. Tilbudet 
er 30 min, 45 min og 60 min, 
og gratis 30 min for hver 5 
behandling.
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Møter og handlingsplan 
1. halvår 2019:
* ÅRSMØTE onsdag 20. februar
  kl. 17.30 på Helselagshuset

* Onsdag 24. april kl.17.30
   Medlemsmøte på Helselagshuset
* Onsdag 29. mai kl.17.30
   Sommermøte på Helselagshuset
* Idrettsdag 20. august
  se oppslag på senteret

Vi trenger fl ere medlemmer!
Heggedal Helselag
arbeider aktivt for nærmiljøet i Heggedal

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

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

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

Aktiviteter på Heggedal seniorsenter/ 
Innbyggertorget våren 2019:
Arbeidstua
Tirsdager kl.10-13:
Uke 2 - 8. januar
Uke 4 - 22. januar
Uke 6 - 5. februar
Uke 8 - 19. februar
Uke 10 - 5. mars
Uke 12 - 19. mars
Uke 14 - 2. april
Uke 18 - 30. april
Uke 20 - 14. mai
Uke 22 - 28. mai
Uke 24 - 11. juni
Allsang:
Onsdag kl.12 -13, med levende musikk!
Start 9. januar
Kontakt: Ruth Sæther,
tlf. 66 79 74 20 / 41 22 51 88
Dametrim:
Onsdag kl.10 -11,  start 9. januar
Ledes av fysioterapeut. 
Sponset av Helselaget.

Informasjon om sunt kosthold er blant Nas-
jonalforeningens hovedoppgaver.

Arbeidsstua er ei viktig inntektskilde for laget, 
og er en sosial møteplass. Du velger selv hva 
lags håndarbeid du vil arbeide med. Du er hjer-
telig velkommen! - Det er bare å møte opp!
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LIONS CLUB HEGGEDAL

HEGGEDAL LIONS CLUB ”MINI JULEMARKED” UTENFOR KIWI
På bildet fra venstre Lasse Mortensen (Lions) Geir Aarseth (kunde) og Jan Erik Ruud (Lions)

Heggedal Lions Club var på plass utenfor Kiwi i Hegge-
dal onsdag 19 og torsdag 20 desember med en mini stand.

Lions medlemmer delte ut gratis gløgg og vafl er og 
hjalp også kunder på Kiwi å pakke ned julevarer og brin-
ge disse til kundenes biler. I tillegg forsøkte medlemmene 
å verve nye kunder til klubben.

En stor takk til Kiwi, som sponset gløgg, fl ytende smør 
og vaffelrøre til begge dager.

Lions ønsker alltid å gi en hjelpende hånd til alle som 
trenger det.
Heggedal Lions Club ønsker alle sambygdinger et riktig 
godt nytt år!

HEGGEDAL LIONS CLUB INVITERER 
TIL GRATIS AFTEN
PÅ HEGGEDAL HOVEDGÅRD
ONSDAG, 13. FEBRUAR KL. 1900 
FOR PENSJONISTER

Vi stiller med smørbrød & kaffe og noko attåt…

• Lokalquiz

• Musikk

• Hyggelig stemning i fl otte omgivelser
Vi stiller med skyss – ring 92039935 innen 12. februar
Vi ønsker velkommen til en hyggelig kveld

Heggedal Lions Club

Heggedalsposten16
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

Fortellerverksted mandag 21. februar 
kl. 19.00 på Innbyggertorget med tema:

”Heggedal Bygg” og byggevareforretingene

Ingrid og Ernst Bjerknes startet Heggedal Bygg i 
kjelleretasjen på Heggedal Meieri i 1946, med lager 
i lokalet ”Friheim”. Etter 33 år overtok Evy og Odd 
Tore Haugland, og drev fram til 1985. Da Heggedal 
senter sto ferdig i 1986, startet Even Vestland Heg-

gedal Bygg i 2. etasje (der Innbyg-
gertorget nå er), men fl yttet seinere 
ned i kjelleretasjen.
I Guibekken drev Arvid Høgli ”Bygg 
og Bo” fra 1977, og Larsens Byggs-
hop en kort periode fra 1980.

Vi tar for oss alle disse forretningene, og samler gode 
minner og historier.
Har du bilder? Ta dem med, så skanner vi på stedet.

Program februar-april 2019
Torsdag 21. februar kl. 19.00:    se omtale
Fortellerverksted på innbyggertorget:
”Heggedal Bygg”. 
Torsdag 21. mars kl. 19.00:    se omtale
Åpent årsmøte med foredrag på innbyggertorget. 
“Norske stas- og brukskniver”, ved knivsmed og 
historiker Harald Kolstad.
Mandag 25. mars kl. 13.00:
Fortellerverksted med lokalhistorisk quiz på inn-
byggertorget.

Torsdag 25. april kl. 19.00:
Fortellerverksted på innbyggertorget:
”Bensinstasjonene i Heggedal, i Guibekken og 
Kloppedalen – og i Grodalen, utenfor Kværna og på 
Engelsrud”. 

Invitasjon til åpent årsmøte
med foredrag på Heggedal innbyggertorg

torsdag 21. mars kl. 19.00
Kl. 19.00: Årsmøte med behandling av årsberetning, 

regnskap, valg, kontingent og innkomne forslag.

Kl.19.30: “Norske stas- og brukskniver”,
foredrag ved knivsmed og historiker Harald Kolstad.

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

Historielaget arrangerer tur til Kjerratmuseet i Åsa 
søndag 9. juni. Avreise med buss ca. 10.00. 

Påmelding med pris kommer.

Napoleons-krigene førte til gode priser for trelast,  og Peder 
Anker ville skaffe seg tømmer fra Land og Valdres. Tøm-
meret skulle fl øtes ned til Tyrifjorden og Steinsfjorden, og 
inn til Åsa. Så skulle et system av vanndrevne transportører 
(såkalte Kjerrater) kjøre tømmeret opp til Stubdal/Damtjern, 
for videre frakt inn i Sørkedalsvassdraget. Derfra kunne 
tømmeret fl øtes ned til Lysakersagene. De første kjerratene 
sto ferdig i 1806. Bruk av sluser på deler av strekningen ble 
prøvd, og oppgitt. 11 kjerrater og en hestebane var i bruk til 
1850. Deler av anlegget er restaurert og åpent for publikum.

Tur til Kjerratmuseet i Åsa 9. juni

I anledning historielagets 
10-årsjubileum i 2019

har vi tilbud på årbøker og medlemsskap:

Alle årbøker 2010-2018 (9 stk.) 
+ medlemsskap inkludert årbok 2019

kr. 500,-
Henv. d-hen-sa@online.no, tlf. 977 40 617

Mandag 25. mars kl. 13.00 på Innbyggertorget:

”Fortellerverksted med 
lokalhistorisk quiz”

Terje Martinsen 
fi nner fram mulige

 og umulige spørsmål 
fra vår lokale historie.

Fra Harald Kolstads 
bok ”Vakkert verktøy”

Heggedalsposten 17
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OPPVEKST

Heggedalskogen barnehage skal rehabiliteres og utvides.
Heggedalskogen barnehage har behov for en ny avdeling, 
slik at det blir en 4 avdelings barnehage. Det vil bli utført en 
mulighetsstudie som vil avklare omfanget av rehabilitering 
av barnehagen. Alternativet er nybygg på Nyhustomta. 
Det er foreløpig budsjettert med 40 mill. kroner og med 
ferdigstillelse i 2023.

HELSE OG OMSORG

Det er vedtatt å bygge 12 nye boliger på Korpåsen til 
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Omsorgsboligene 
har en kostnadsramme på 62 mill. kroner inkl. prisjustering. 
Prosjektet planlegges ferdigstilt på nyåret 2020. Husbanken 
har gitt tilsagn om ca 20 mill. kroner i tilskudd til prosjektet. 
Omsorgsboligene utvikles og bygges som et FutureBuilt-
prosjekt med innovativ trebruk, nullenergistandard og bruk 
av lokal fornybar energi.

Hva betyr vedtaket for Heggedal?
Handlingsprogram 2019-2022 for Asker kommune er vedtatt

Foto: Terje Reier Gundersen

11. desember 2018 vedtok kommunestyret i Asker handlingsprogram for 2019-2022. Handlingsprogrammet 
inneholder et bindende budsjett for 2019 og retningsgivende økonomiplan for de påfølgende tre årene. 
Heggedalsposten gir her noen utvalgte eksempler på hvilken betydning vedtaket har for Heggedal og omegn.

Heggedalsposten18
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KULTUR, FRIVILLIGHET OG FRITID

Støtte til nytt idrettsanlegg på Gjellum.
Kommunestyret bevilget 4 millioner kroner til et nytt idrettsan-
legg på Gjellum. Heggedal idrettslag har i fl ere år jobbet for et nytt 
idrettsanlegg på Gjellum. Les mer om prosjektet i forrige utgave 
av Heggedalsposten. Prosjektet innebærer både 7-er og 11-erbane, 
et friidrettsområde og rulleskibane rundt hele anlegget.

Nytt innbyggertorg på sentrumstomten i Heggedal er under 
oppføring og vil mest sannsynlig stå ferdig i 2020. Det er vedtatt 4 
mill. kroner til anskaffelse av inventar og utstyr til det nye innbyg-
gertorget i Heggedal.

Ungdomskulturtilbud i Heggedal.
Omorganiseringen av ungdomskulturarbeidet i Asker har pågått 
i 2017 og 2018. Det er etablert fem hovedsoner med en ungdoms-
koordinator i hver sone, hvorav en er i Heggedal.  Utviklingen av 
ungdomstilbudet vil fortsette i 2019. 

Utvikle en kulturnæringsklynge på Dikemark.
Sentrumsområdet på Dikemark skal reguleres slik at Oslo 
Universitetssykehus kan selge sentrumsområdet separat. Asker 
kommune synes det er interessant med en stor eiendomsutvikler 
som kan komme inn og være med på utviklingen av tettstedet 
Dikemark. Samtidig ønsker kommunen å legge til rette for ulike 
typer kulturnæringer. Les mer om prosjektet i utgave 4 - 2018 av 
Heggedalsposten.

Museumsvirksomhet på Dikemark. Asker kommunes muse-
umsplan 2014-2018 legger føringer for utvikling av Dikemark sy-
kehusmuseum til et profesjonelt museum. Dikemark sykehusmu-
seum eies og drives i dag av Oslo universitetssykehus. Museene i 
Akershus (MiA), Oslo universitetssykehus og Asker kommune har 
påbegynt en prosess for å avklare videreutvikling av Dikemark 
museum som et av Askers museer, samt å avklare leieforhold.

TEKNIKK OG MILJØ

Det er vedtatt 38 mill. kroner til prosjektet Heggedal torg og 
park, for å skape et attraktivt byrom, en park og en god sammen-
knytning mellom det nye Heggedal sentrum, Kistefossdammen og 
ungdomsskolen, kirken. Videre fremdrift og gjennomføring koor-
dineres med Tandberg Eiendom for utbygging av sentrumstomta.

Kistefossdammen - rehabilitering av dammen.
Formannskapet har vedtatt å gjennomføre nødvendig rehabili-
teringsarbeider på Kistefossdammen for å tilfredsstille kravene 
i forskrift om damsikkerhet. Det er vedtatt 18,5 mill. kroner til 
prosjektet inkludert 0,5 mill. kroner i prisstigning med ferdigstil-
lelse i 2019.

Informasjon og tekst er hentet fra Asker kommunes handlings-
program 2019-2020. Design og sammenfatning: Anders Lie Hagen

Foto: Terje Reier Gundersen
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Foto: Asker kommune

Foto: Ian Spink
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Gjellumvannet er et vakkert syn året rundt, enten det glitrer i sommersolen, skinner 
med en blank isfl ate eller er hvit og vakker. Januar måned er en måned med mye 
uforutsigbart vær og derfor vanskelig å gi gode turforslag.  Men når stålisen har lagt 
seg på Gjellumvannet og det er lite snø, så la ikke denne sjeldne muligheten gå fra 
deg, men sko deg godt og du får en fi n tur til fots. 

Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: OleHerman Bjor

Tur over Gjellumvannet Tur over Gjellumvannet Tur over Gjellumvannet Tur over Gjellumvannet Tur over Gjellumvannet 
når isen er tryggnår isen er tryggnår isen er tryggnår isen er tryggnår isen er trygg

Vi starter turen fra Heggeodden og går på isfl ata tvers over 
Gjellumvannet og helt til Gullhella.  En fi n, solrik tur i 
godvær.  Vi holder til høyre ved enden av vannet, går inn i 
skogen.  Der kommer vi raskt frem til den preparerte ski-
løypa som er en del av Eid Skiarena.   Vi holder oss på 
kanten av løypa, følger denne ned til venstre, og kommer 
frem ved Gullhella stasjon.

Fra Gullhella stasjon kan vi ta stien opp til høyre for 
P-plassen.  Den kommer frem innerst i Kodalen, som ble 
uttalt «Kudarn»

Stedet og veinavnet har sin opprinnelse fra husmanns-
plassen som lå innerst i  Kodalen («Kudarn»).  Husmanns-
plassen lå under Blakstad. 

Vi følger Kodalsveien frem til Gml. Røykenvei på Øvre 
Gullhella, tar ned til høyre og gangveien langs Røyken-
veien mot Heggedal.  Dersom stien opp til «Kudarn» er for 
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glatt, følger vi veien rundt eller prøver oss på Skogsstien 
litt lenger fremme, som kommer frem på Ringveien – litt 
lenger oppe. I stedet for å følge Røykenveien, kan vi gå 
om Trollstein.

Når vi kommer frem til Esso-stasjonen i Heggedal, tar 
vi til høyre og inn Skoleveien og følger den opp til og forbi 
Heggedal Skole og rett ned ”Polti’bakken”.

”Polti’bakken” fikk sitt navn etter Arne Johansen som 
var politi og bodde midt i den bakken.

Vi krysser Gjellum Terrasse og går rett ned mot vannet.  
Så tar vi turen tvers over isen tilbake til Heggeodden.

Det er ikke så ofte denne muligheten byr seg, for når 
snøen laver ned blir det for tungt å gå til fots, men til gjen-
gjeld blir det kort vei på ski over isen til de flotte preparerte 

løypene på Gullhella.  Derfra er det bare å velge om man 
ønsker skitur i solskinnsløypene over Gui til Sydskogen, 
eller krysse jernbanen på Gullhella og gå over Vardåsen 
og inn i Kjekstadmarka.  Der er det mulig å ta buss fra Di-
kemark til Heggedal på hjemturen, så med mat og drikke 
og noen kroner i sekken kan det bli en kjempefin tur inno-
ver i Kjekstadmarka også.  

Et annet alternativ når du velger å gå på ski til Dike-
mark, er å ta løypa fra 3. avd. på Dikemark mot Heggedal. 
Du krysser da hovedveien når du kommer til Dikemark, 
går veien inn ved hovedinngangen til sykehuset, og mot 
3. avdelingen og P-plassen.  Løypa du ser over jordene på 
venstre hånd, fører deg til Skjellestad og kommer frem 
ved Gml. Heggedalsvei.                

God tur!

Bakken sør for Heggdal barneskole heter Skole
veien, men kalles ”Polti´bakken” etter Arne 
Johansen – ”Arne polti” som bodde her.

”Polti´bakken” med Heggeodden i bakgrunnen.

Gjellumvannet sett fra Heggedal Hovedgård.
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Tekst og layout: Alf-Egil Lahn og Stina L. Ørdal
Foto: Privat 

Få siste nytt: facebook.com/hbskolekorps
Lik Heggedal og Blakstad skolekorps på Facebook.

Korpset har god fart ut av 2018 og 
vi gleder oss til mye spennende som 
skal skje i 2019. Vi ligger fortsatt 
stabilt på rundt 70 musikanter; 
en stor gjeng som har mange fine 
sosiale aktiviteter sammen, og som 
ser frem til å spre musikalsk glede 
til alle som vil høre på. 

Vi avsluttet 2018 med en julekonsert, 
slik vi alltid gjør. Konserten fant sted 
siste onsdag før jul i flerbrukshallen, 
og denne gangen sammen med et gjes-
tekorps; Heggedal salongorkester, et 
aktivt veterankorps som har eksistert 
i to år. De bidro til god julestemning 
med sitt repertoar.
Tilsammen spilte fire korps for hver-
andre, foreldre og fremmøtte gjester. 
Helt til slutt spilte Heggedal salongor-
kester sammen med skolekorpset, og 
sammen klarte de å lokke frem nissen 
og en god hjelper som kom innom 
med godteposer til alle musikanter og 
små gjester.
 
Slik det gamle året ble avsluttet, 
startet det nye med en fast tradisjon. 
Første søndag i januar var det igjen 

tid for varetelling hos Coop Extra, 
noe en passe stor gjeng musikanter og 
foreldre gjennomførte. 
Også dette har blitt en hyggelig sosial 
arena der mange av hovedkorpsets 
musikanter gjerne deltar.
Ut over de to loppemarkedene er dette 
den tredje dugnadsinnsatsen vi har 
i løpet av et år, og inntektene kom-
mer godt med til musikalsk drift, men 
ikke minst også til sosiale aktiviteter 
og turer. Årets sommertur i juni for 
hovedkorpset og de eldste juniorene 
er planlagt til Italia, og dit drar vi rett 
etter deltakelse i norgesmesterskap for 
skolekorps. Sist gang korpset deltok i 
NM var i 2010, og dette blir i tillegg 
til den faste deltakelsen i distriktmes-
terskapet som i år er i mars. Aspi-
rantene og juniorene reiser også på 
sommertur i juni, til aspirantkorpsfes-
tivalen i Skien. Her har vi vært mange 
ganger før, og det er en svært populær 
helgetur blant de yngste musikantene. 
Vi gleder oss til å ta fatt på 2019!

GODT NYTT KORPSÅR!

Nesten 60 musikanter var på «scenen» 
da hovedkorpset og de eldste juniorene 
spilte sammen med Salongorkesteret.    

Blide musikanter på årets første dug-
nad. Over fra venstre: Mathilde Sol-
heim, Elise Hvesser og Eirik Myra    

Loppelageret i Kloppedalen er åpent
kl. 18-21 hver torsdag (utenom skoleferier)
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Innbyggertorgets program februar-mars

Torsdag 31.jan
Torsdag 28.feb

Torsdag 28. mars
 19-21

Filmmatiné 
for voksne

Mandag 4. feb  kl. 13-15

Mandag 4. mars  kl. 13-15

Mandag 1. april  kl. 13-15

Heggedalsposten24
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Vinterferie uke 8 - aktiviteter for barn
Innbyggertorget har mye lego og 
hobbyartikler tilgjengelig, og i 
tillegg vil det bli vist film.
Mandag 18. til fredag 22. februar

Kafeen:
Mandag – fredag:  09.00-15.00
Torsdagsbuffet  16.30-18.00

Biblioteket:
Man og ons     09.00-17.00
Tirs og tors      09.00-18.00
Fredag              09.00-16.00

Innbyggertorget er åpent mandag-fredag 08.00 - 18.00
Posten:
Mandag – fredag:  
 08.00-10.00
       15.00-18.00

Reptilparken kommer!
Denne kvelden vil det igjen kravle og krype på Innbyg-
gertorget. Oslo reptilpark kommer tilbake! Her blir vi 
kjent med edderkopper, skorpioner, pinnedyr og annet 
kryp. Kanskje du kan få 
holde en ekte tarantella, 
hvis du tør?
Passer fra 4 år.
Torsdag 24. jan. kl 
18.00-19.00

Meditasjon – stille qigong - DROP IN!
Åpent for alle, ingen forkunnskaper nødvendig. Ingen 
påmelding. For informasjon:
epost: elisabethaa@online.no
eller mobil: 995 36 759
Fredag 1. feb. og fredag 15. feb. 10.00-11.00

Introduksjon til ‘Medisinsk gigong’.
DROP IN!
Åpent for alle, ingen forkunnskaper nødvendig.
Ingen påmelding. For informasjon:
epost: elisabethaa@
online.no eller mobil: 995 36 759
Fredag 1. feb. og fredag 15. feb. 11.00-12.15

Hørselshjelper Oddvar Arntsen kommer til     
senteret hver andre torsdag i måneden 
kl. 12.00-13.00

Torsdagsbuffet 16.30 - 18.00
Velkommen til vår Torsdagbuffet for hele fami-
lien! Det serveres ulike 
varmretter, salater og 
dessert.
Torsdager kl 16.30-18.00
Voksen kl 150,- 
Barn 75,-
Vi sees!

Barselkafé - Astrid lager babymat
Innbyggertorgets egen kokk - Astrid Grette - lager ba-
bymat, og gir deg tips og triks! 
Hun bruker egne erfaringer og 
kunnskap om ernæring for å 
lage god og næringsrik mat til 
de minste.
Fredag 15. feb. kl 12.00

Barselkafé - barnebøker 
for de minste med Una
Barnebøker for de minste med 
bibliotekar Una Molvig.
Fredag 1. mars kl 12.00

Barselkafé - babybæring med Marte
Babybæring med Marte Kjølstad
Fredag 22. mars kl 12.00

Lørdagsåpent bibliotek 10-14
Første lørdag i hver måned.
Barnefilm kl. 10.00

Lørdag 2. februar kl 12.00:
Forfatter Line Rensebråten 
leser fra boken 
”Under polarisen”, 

Pensjonistforeningsmøter har møte første onsdag 
i måneden kl. 18.00-20.00

Verkstedet på innbyggertorget
Snekkerverkstedet vil ikke ha faste åpne dager inntil 
videre. Ta kontakt med innyggertorget hvis du ønsker 
å bruke verkstedet. Det bygges nå opp et “gjenbruks-
verksted” i underetasjen på Friheim (se side 30), og 
snekkerverkstedet på innbyggertorget vil flytte dit i 
løpet av våren. 
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Faste aktiviteter våren 2019 

* Påmelding til: mei@schulzmedia.no
** Påmelding til: elisabethaa@online.no / tlf 99536759
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral
avholdes onsdag 6. mars kl. 1900 på Heggedal innbyggertorg.

Saksliste i henhold til Nærmiljøsentralens vedtekter:

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.    Årsmøtet er åpent for alle!

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

4.  Regnskap og revisors beretning
5.  Aktivitetsplan og budsjett for 2017
6.  Innkomne forslag
7.  Valg (av styre, revisor og valgkomité)
8.  Spørsmål/informasjon

Prosjektet «kommunalt og frivillig samarbeid om digital 
veiledningstjeneste» - «digital venn» er et samskaping-
sprosjekt mellom Asker kommune og frivillige ressurser, 
med blant andre Seniornett som sentral bidragsyter.

«Overordnet målsetting er å bli i stand til å levere et sett 
av tjenester i et samarbeid mellom Asker kommune, 
Seniornett i Asker og andre organiserte/uorganiserte 
ressurser. Målgruppen er innbyggere som i dag ikke tar 
tilstrekkelig del i det digitale tjenestetilbudet. Resultatet 
skal være målbar økning av den digitale tjenestebruken i 
målgruppene.

Prosjektet skal utrede utfordringer, muligheter, forslag til 
organisering og løsninger knyttet til digital kompetanseu-
tvikling - levert fra innbyggertorgene i nye Asker kom-
mune. Prosjektet skal som en av sine leveranser utarbeide 
en samarbeidsavtale mellom partene.»

Digitalt skattekort, digital avis, digital togbillett, digital-
TV på nett, epost fra kommunen, digital lønn fra NAV, 

digital resept... Det 
er nesten ikke mulig 
å «komme seg unna» 
den digitale dialogen.

Omregnet fra under-
søkelser på landsbasis 
(i Norge) antar vi at 
det kan være så mange 
som 10.000 innbygge-
re i (Nye) Asker som 
ikke er tilstrekkelig digitale. Det kan bety at det er ganske 
mange av oss som ikke får informasjon i tide - eller ikke 
i det hele tatt. Noe mer enn halvparten av oss har aksep-
tert å benytte digital postkasse i en eller annen form, men 
det er altså mange av oss som ikke gir slipp på brevet. I 
løpet av 2019 skal prosjektet prøve ut forskjellige tilbud 
til innbyggere i Asker. Kurs og veiledning kommer til et 
Innbyggertorg i nærheten av deg - i 2020.

Er du ikke helt «digital» ennå, sier du? Da melder du deg på 
datakurs på Innbyggertorget i Heggedal!

Vi starter opp igjen med datakurs tirsdag 26/2 klokken 12.00 - 
med opplæring som gir deg kunnskap om de viktigste tingene 
«på nett» - og vi lover at du er mye mer digital etter kurset!
Påmelding til en av oss på Innbyggertorget - eller til 
post@iheggedal.no.

Prosjektet «kommunalt og frivillig samarbeid om digital digital resept... Det 

Digital venn..

Datakurs
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Heggedalsposten28 BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS 
FACEBOOK-GRUPPE

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

Tåke over Gjellumvannet og siste solnedgang i 2018. 
Foto: Terje Reier Gundersen (31. des. 2018)

Årets første solnedgang fra Rødsåsen.
Foto: Martin Bilavcik (1. jan. 2019)

Skjæra i solen på Skjellestad.
Foto: Mona S. Westengen (5. jan. 2019)

Liten rapport fra gang- og sykkelveiprosjektet langs Røykenveien. 
Nå skal det mures fundament for støyskjerm. Foto: Petter Lystad (3. jan)

Wow, for en solnedgang i dag.
Foto: Heidi Nilsen (27. des. 2018)

Mildværet har laget fl ott skøyteis.
Noen Abbor har det også blitt.

Foto: Tormod Knudsen (6. jan. 2019)

Supert at Dikemark IF 
Turskøytebane er i sving!

Foto: Dikemark IF Turskøytebane (31. des. 2018)

To år, og veldig opptatt av toget! 
Godt nyttår!

Foto: Kari Skyberg (31. des. 2018)

“Kistefossbekken”
Foto: Terje Reier Gundersen (30. des.2018)
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Heggedalsposten 29SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN 

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

To år, og veldig opptatt av toget! 
Godt nyttår!

Foto: Kari Skyberg (31. des. 2018)

Hm... litt alternativ strøing ned 
Gamle Heggedalsvei? Fint med 
gjenbruk, men stakkars syklister 
og det er vel ikke så praktisk for 
fotgjengere heller?     
     Kristin Duvold

Hei til alle dere hyggelige hun-
deeiere som velger å ta turen ned 
Åmotveien. Setter stor pris på om 
dere plukker opp etter hundene 
deres, takk!

May Therese Henriksen

Kveld i krysset.
Terje Reier Gundersen

Har du lyst til å bli med på man-
dagsturer? GladTrimmen er en 
stavgangsgruppe. Vi møtes uten-
for Innbyggertorget i Heggedal kl. 
11 på mandager og går ca. 1 1/2 
times tur. Så avslutter vi med en 
kopp kaffe og en hyggelig prat på 
seniorsenteret for de som har lyst 
og tid. Glem ikke brodder under 
skoene. Velkommen! Bildet er fra 
GladTrimmens tur over Hegged-
alsmarka i desember.

Laila Samuelsen

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
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Det kan kanskje brukes om igjen!Det kan kanskje brukes om igjen!
Gjenbruksverksted på Friheim

10. januar 09.00 inntok 40 SFO ére 
Friheim. Denne dagen var det ikke 
barna - men de voksne som skulle 
være kreative. 

Temaet for workshopen var Ombruk 
som kreativ kraft, der vi ønsket å 
skape bevissthet og vise mulighetene 
om det mangfoldet av ombruksmate-
rialer som fi nnes til vår disposisjon. 
SFO kan med dette få en mer bære-
kraftige arbeidsprosess, samtidig som 
de bevisstgjør barna våre om det som 
kastes, om eget forbruk og ikke minst 
hva som kan brukes på nytt.

Etter hektisk innsats fra dyktige 
damer fra Yggeset og noen «gretne 
gamle gubber» fra Heggedal ble 
Friheim erklært ferdig nok til første 
samling i kreativt ombruk. Introduk-
sjon, veiledning og ikke minst prak-
tiske oppgaver ble gjennomført med 
betydelig iver og engasjement.

Omattatt - kreativt ombruksverksted 
på Friheim er et samarbeidsprosjekt 
mellom Asker kommune og Hegge-
dal Nærmiljøsentral. Verkstedet lar 
deg skape ting på nye måter, et sted 
hvor du kan utforske og utfolde deg, 
bruke dine kunnskaper og tilegne 
deg nye kunnskaper. Vi skal inspirere 
folk til å  gå  fra å være forbrukere til å  
bli skapende mennesker ved å  kombi-
nere kunst, teknologi og vitenskap på̊
nye og innovative måter. 

Ombruk, sirkulærøkonomi, inspira-
sjon, kreativitet, medvirkning og 
mestring er gode nøkkelord. Du skal 
lære å se ressursene i avfallet og 
omskape materialene til nye bruks-
områder.

Det å arbeide tett på ombruksmateri-
aler kan inspirere til stadig nye ideer 
og problemstillinger. Det skaper are-
naer hvor miljøspørsmål får komme 
i forgrunnen, og møteplasser hvor 
demokratiske verdier får en sentral 
plass. Møter mellom ombruksmate-
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Foto: Asker kommune

Friheim har blitt et kreativt ombruksverksted.

Det kan brukes om igjen...
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31Heggedalsposten

rialer og mennesker er full av fortellinger om 
kreativitetsskapene materialer som inviterer 
til lek og læring uavhengig av alder kjønn og 
kulturer.

Hvert enkelt materiale gjenskapes og omskapes 
i hendene til hvert menneske avhengig av hva de 
ser eller kjenner av potensial ved tingen. Om-
bruksmaterialene kan oppleves som små eller 
store, lange eller korte, glatte eller ru, varme 
eller kalde, myke eller harde. Og det er nettopp 
i ulikhetene i ombruksmaterialene at det ligger 
en helt egen verdi. Alle ulikhetene ved materia-
lene utvider brukerens erfaringer, kanskje fordi 
de ofte skiller seg fra det man vanligvis møter. 
Gjennom å utforske materialenes muligheter 
skaffer brukeren seg erfaringer og kunnskap.

Foreningen Omattatt er «venneforeningen» - 
her kan du etter hvert melde ditt engasjement og 
bidrag - og bruke verkstedet når du skal ombru-
ke. Om du allerede nå er klar - ta kontakt med 
Anja (anja.osterli@asker.kommune.no) eller Per 
(post@iheggedal.no).

Tekst: Per S.
Bilder: Per S. Anja Ø.

SFO-ledere praktiserer kreativt ombruk på Omattatt.

Det kan brukes om igjen...

Bilder: Per S. Anja Ø.

Fabrikkdammen 
tømt for vann
Da dammen ble tømt i 1993 kunne 
man se det gamle elveleie. I bak-
kant midt på bildet skimtes 
Kistefossdemningen. Til venstre 
Hovedgården ungdomsskole.
Foto: Askersamlingens bilder

I 2018 startet rehabiliteres Kiste-
fossdammen igjen, for å tilfredsstille 
de nyeste kravene. Når arbeidet er 
ferdig, er Kistefossdammen dimen-
sjonert for en såkalt «1000-års-
fl om». Edelkrepsen er forvist til 
Gjellumvannet mens dammen er 
tom og anleggsarbeidene pågår.
Foto: Terje Reier Gundersen
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BN Bolig har åpnet avdeling i Heggedal. 
I desember ble nyåpningen markert i deres 
lokaler i hjørnebygget i Heggedal sentrum. 

BN Bolig har allerede kontor i Asker. Nå ønsker me-
glerselskapet å fokusere lenger sørover i kommunen. 

– Det skjer mye i Heggedal nå. For oss er det et
potensielt stort marked her. Vi håper etableringen i 
Heggedal gir oss gode muligheter til å bli det fore-
trukne meglerselskapet i bygda. En lokal megler 
med erfaring og kunnskap fra nærområdet er viktig, 
forteller eiendomsmegler Vegard Aadne.

Sammen med tre andre utgjør han Heggedal-teamet 
til BN Bolig. Vegard Aadne, Ida Ugland Andresen 
og Thomas Hjorth Olsen har tidligere jobbet som 
meglere i Asker-, Hurum- og Røyken-området, men 
er alle nyansatte i BN Bolig i forbindelse med opp-
rettelsen av Heggedal-avdelingen. I tillegg er eien-
domsmeglerstudent Christoffer Sande Persson med i 
teamet som trainee.

Store ambisjoner
– I Heggedal selges rundt 100 boliger årlig. Vårt

mål er å bli størst her i Heggedal, med halvparten 
av boligsalgmarkedet. BN Boligs avdeling i Hegge-
dal vil også operere med salg i Røyken og Hurum, 
forteller Vegard.

BN Bolig har vært megler for leiligheter i hjørnebyg-
get i Heggedal sentrum og leiligheter i sykepleier-
skolen på Dikemark. Begge prosjektene er bygd av 
Tandberg Eiendom og mesteparten er nå solgt. Nå 
står Heggedal sentrum for tur.
 Meglerfi rmaet er involvert i salget av de totalt 112 
leilighetene som kommer på Heggedal Torg. Det 

FORVENTINGSFULLE: Christoffer Sande Persson (f.v.), 
Vegard Aadne, Ida Ugland Andresen og Thomas Hjorth Olsen.  

Lokale meglere

er imidlertid ikke det lokale BN Bolig-kontoret som vil være 
megler for de nybygde leilighetene i Heggedal sentrum. En egen 
BN Bolig nybygg-avdeling lokalisert i Oslo vil ta seg av salget 
av disse. BN Bolig Heggedal vil derimot rette fokus på salg av 
den gamle boligen til dem som fl ytter inn i de nybygde leilighe-
tene.

BN Bolig holder åpet alle hverdager med en kjerneåpningstid 
mellom kl. 09-16.

– Du er alltid velkommen innom oss for en prat, inviterer de
fi re ansatte hos BN Bolig Heggedal.

Tekst og foto: Anders Lie Hagen

NYÅPNING: BN Bolig avdelig Heggedal har nye lokaler i 
hjørnebygget i Heggedal sentrum.
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        HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER        &  STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRDHEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER

Heggedal Hovedgårds Venner tok opp en gam-
mel tradisjon i Heggedal.  Vi satte i gang med 
å organisere / arrangere det kjente skirennet 
Transmator’n som er et skirenn for barn.  Ren-
net ble arrangert i samarbeide med Heggedal 
Idrettslag, Lions, Nærmiljøsentralen og Helsela-
get. Det startet bra, men så kom det temperatur 
som ødela for arrangementet, både et år og et 
annet.  I 2018 hadde vi et bra vær og godt med 
snø, men denne gang fikk vi dessverre ikke nok 
deltagere eller publikum til at rennet ble noen 
økonomisk suksess, det ble minus i kassa.  Heg-
gedal Hovedgårds Venner har jo som oppgave å 
ta vare på Hovedgården, men prøver å gjøre litt 
for nærmiljøet.  Etter å ha holdt på noen år uten 
helt å ha fått det til, har vi dessverre nå beslut-
tet at vi ikke kan ta på oss arrangementet med 
Transmator’n, som da går utover det vi trenger 
til gården.

Senere på våren arrangerte vi vår tradisjonelle 
jazz-kafè med Odeon Jazzquintett.  Konserten 
svarte til forventningene, men oppmøtet var også 

HEGGEDAL HOVEDGÅRD - vi gir oss aldri!
(men nå trenger vi litt hjelp)

Et år er over og vi går forventningsfulle inn i 2019.
I fjor hadde Heggedal Hovedgårds Venner diverse arrangementer:

Nå er vi i 2019 og håpet er at:
HEGGEDALS INNBYGGERE VISER AT DE SETTER PRIS PÅ GÅRDEN,

 OG AT FLERE GJERNE AVLEGGER ET BESØK UNDER VÅRE ARRANGEMENTER.
VI HÅPER OGSÅ AT DET ER EN DER UTE SOM HAR LITT TID TIL OVERS 

- OG SOM KUNNE TENKE SEG Å BIDRA LITT, SAMMEN MED OSS ANDRE I STYRET!
Men vi gir oss aldri!

her lavere enn hva vi kunne ha ønsket.  Dette er 
et av arrangementene venneforeningen har hvor 
vi prøver å få litt inntekter, slik at vi kan få tatt 
vare på den flotte gården vår.  Heggedal fortjener 
dette. Vi tar i år igjen sjansen på en ny konsert 
og håper på et bedre fremmøte denne gangen.

I juni arrangerte Lions sine kulturdager.  Et slikt 
arrangement krever veldig mye arbeid og med 
mange utstillere.  Med den labre interessen blant 
publikum så har etter de rapporter vi har mottatt 
arrangøren kanskje lagt dette arrangementet på 
hylla. TRIST!

Vi har hatt vår kunstutstilling, som ga et positivt 
resultat, men som nok kunne vært bedre.  Husk!  
Vi trenger besøkende.

Det siste arrangementet venneforeningen var in-
volvert i fjor var et samarbeide med Asker Kam-
mermusikkfestival, hvor vi hadde en strålende 
aften på hovedgården.  Her var Asker Kammer-
musikkfestival arrangør, mens venneforeningen 
sto for salg av kaffe og kaker.
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Thierry’s togrom
Som alle vet, er 2. desember den årlige 
“modelljernbanens dag” - i hele ver-
den. Lørdag 1. og søndag 2. desember 
holdt Thierry Gschwind åpent hus på 
fabrikken, og viste fram modellba-
nen han har holdt på med i et drøyt 
halvår. Thierry jobber i databransjen, 
kom fra Sveits for 11 år siden, og var 
den første som flyttet inn på Heggeod-

Nye togspor i fabrikken
I sin tid gikk det et jernbanespor over Skitthegga og inn i fabrikken. Dette sporet er for lengst borte, 
men det er flere togspor inne på fabrikken enn noensinne. I et rom innenfor utstillingshallen bygger 
Thierry Gschwind landskap med skinner og bygninger. Litt lenger oppe i etasjene lager klubben “Tøff-
Tøff” baner etter et helt annet prinsipp – “modulbaserte modelljernbaner”.

Thierry hadde lagt ut noen andre baner i 
utstillingshallen. Her er en modellbane i 
såkalt “G-skala” – som tåler litt røffere 
håndtering.

Thierry ved ved togstyringen. Tog, sporvekslere og lys styres digitalt fra en PC, med 
programmet “Rockrail”. Både strømtilførsel og styresignaler går via skinnegangen. 
Hvert tog kan styres uavhengig.

Banen er i den vanligste skalaen “H0”, 
fra Märklin. De fleste av Thierrys tog er 
naturlig nok sveitsiske, men her er et  av 
NSB’s lokomotiv, av typen “Di3a”. Ikke 
lett å se at det er en modell.

den. Han valgte å leie plass til banen 
i fabrikken. “Det ble billigere enn å 
kjøpe enebolig”. Rommet er på ca. 25 
m2, og det blir mye svinger og spor i 
mange plan. Når banen er ferdig, skal 
den samlede sporlengden bli ca. 200 
meter. Men den største jobben blir å 
lage landskapene. Noen bygninger og 
landskap leveres på bestilling, fra en 
kontakt i Sveits.

Fire sløyfer må til for å løfte toget opp på 
øvre plan.

I mange hjem ligger det en modell-
jernbane pakket ned i en eske - i et 
kott. Når den skal brukes, settes skin-
nene sammen på golvet. Strømmen 
kobles på, og toget får kjøre rundt til 
noen andre trenger plassen, eller til 
familiens yngste tråkker oppe i skin-
negangen eller krever å få flytte på 
vognene.

Noen gjør som Thierry, og skaffer en 

plass til å bygge en større eller mindre 
fast bane, i kjelleren eller i et annet 
rom. De mest utholdende bygger på 
modellbanen hele livet. Når flere går 
sammen kan det bli stort, og vi har 
tidligere skrevet om Asker Modell-
jernbanes anlegg i Røyken, med over 
1000 meter spor, og flotte landskap.

Men det finnes en tredje vei, “modul-
basert modelljernbane”.

Modelljernbane – på ulike måter

Modelljernbaneforeningen i Norge organiserer alle former for bygging av modellbaner, både “tradisjonelle” og mo-
dulbaserte - se nettsidene på www.mjf.no.
Geir Melgårdsbakken i Tøff-tøff modelljernbaneklubb er ansvarlig for modelljernbaneforeningens medlemsblad, “MJ-bladet”. 
FREMO er organisert i de fleste land i Europa, også i Norge. Les mer på: www.fremo-net.eu.

Det norske Jernbaneverket har en 
liten konkurrent i “Modelljernbane-
verket” som har en “region Øst” i 
Horten, og “region Vest” i Sandnes.

Tekst og foto:
Dag Henning Sæther
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For snart 40 år siden dukket 
det opp et nytt konsept i Tysk-
land – FREMO – modulba-
sert modelljernbane. Navnet 

er en forkortelse for “Freundekreis 
Europäischer Modellbahner”. Her 
bygger hver av medlemmene/delta-
kerne en eller flere standardiserte mo-
duler, ca. 1,2 meter lange seksjoner. 
Den enkleste modulen er en “kasse” 
med et spor på langs i midten, og med 
en avslutning/kobling i hver ende som 
følger en fastlagt mal. Seksjonene 
kan ha litt forskjellige former, med 
landskap, tunneller og bygninger. Og 
noen seksjoner har en vinkel, slik at 
flere moduler kan settes sammen til 
en sving. FREMO inviterer til treff, 
der modellbyggere melder seg på med 
sine moduler. Arrangøren tegner opp 
et komplett anlegg av de påmeldte 
modulene. 
Modulene går i bagasjerommet på en 
bil, og når alt er på plass, kobles sek-
sjonene sammen og finjusteres slik 
at togene kan passere over skjøtene. 
Systemet for elektrisk sammenkob-
ling er også standardisert, og robust.
De permanente modelljernbanene 
(som i Røyken) har avanserte sty-
ringssystemer, der der togene kan 
følge programmerte tidtabeller, og 
all styring er automatisert – som på 
virkelige jernbaner. De modulbaserte 
banene styres manuelt i et rollespill 
(trafikkspill). Deltakerne får hver sin 
oppgave, som for eksempel stasjons-
mester eller togfører.
Det største FREMO-treffet i Norge 
var i Arendal i 2017. Der ble 315 me-
ter spor koblet sammen i en idretts-
hall.

FREMO – modulbasert 
modelljernbane.

På fabrikken finner vi “Tøff-tøff mo-
delljernbaneklubb”. Klubben ble 
stiftet i 2016, og omtaler seg som 
”Osloregionens nye klubb for modul-
basert modelljernbane”. 
Klubben er medlem av FREMO og 
Modelljernbaneforeningen i Norge, og 
jobber hovedsakelig med modulbasert 
modelljernbane. Klubben er ikke stor, 
men har økt fra 2 til 7 medlemmer det 
siste året. Da Heggedalsposten var på 
besøk i klubblokalet i fabrikken, var 
flere moduler under bygging.

Jon Hermansen fra 
Heggedal bygger en 
modell av Heggedal 
stasjon fra rundt 
1910, med alle side-
spor og bygninger. 
Den vil bestå av 4 
moduler, og blir ca. 4 
meter lang.

Carl-Frederic Salicath med en modul 
med vinterlandskap - snø og reinsdyr.

Klubben møtes på fabrikken hver ons-
dag, og kan kontaktes på:

Over: Klubblokalet med noen av 
medlemmene. Nede til høyre Elisabeth 
Haallman og Geir Melgårdsbakken.

Tekst og foto:
Dag Henning Sæther

Fra verdens nordligste FREMO-treff, 
arrangert i Bodø i 2018.
Foto: Styrkar Braathen

@TofftoffMJK 
post@toff-toff.org
Raymond Willy Pedersen tlf. 479 00 989
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Med Heggedal som kulisse

HEGGEDAL I LITTERATUREN
Du har kanskje lagt merke til at vi fra tid til annen har en artikkel med boklig vri i Heggedalsposten. 
Det kan være en bok om en person fra Heggedal, om en bok skrevet av noen fra Heggedal og omegn, 
eller det kan være en bok der Heggedal / omegn spiller en rolle. Tips oss gjerne hvis du kjenner til noe 
som du mener kan være av interesse for fl ere.

Tekst: 
Elisabeth Schjølberg

 «En dag fl øtta muttern og jeg til 
Provinsen».  
Sånn starter boka, romanen Graf-
fi ti om Jo Vendts oppvekst, skrevet 
av Ola Bauer (1943-1999). Skal vi tro 
Espen Haavardsholm sin biografi  om 
Bauer, så er det Heggedal det dreier 
seg om. Halve romanen handler om 
tiden i Provinsen, Heggedal, hvor Ola 
Bauer bodde i ett års tid midt på fem-
titallet. Og man kan ikke la være å se 
etter tegn på dette. Det er mye som 
«stemmer». Vannet, oset, stasjonen. 
Det er lett å tenke hvordan det ser ut 
der de ulike hendelsene foregår, som 
når «fi enden» har rappet klærne til Jo 
og han må snike seg naken rundt van-
net for å komme seg hjem. Og jeg blir 
nysgjerrig når jeg leser om steder jeg 
ikke vet hvor er. Revegården og sand-
taket, hvor er det egentlig? 

Det er sterke historier som utfolder 
seg i romanen, skrevet sånn at man 
tror dette er selvopplevd, en ren selv-
biografi , og på en sånn måte at jeg i 
alle fall ikke legger den fra meg. Og 

jeg tenker at jeg er glad for at jeg ikke 
har bodd her før nå, sånn at jeg slipper 
å prøve å kjenne igjen de ulike karak-
terene som beskrives, veldig levende, 
i romanen. Terje Martinsen ble inter-
vjuet av Haavardsholm i forbindelse 
med biografi en. Han mener han kan 
kjenne igjen både noen av karaktere-
ne som virkelige personer, noen av de 
helt konkrete hendelsene og miljøet 
som beskrives i romanen, selv om han 
også påpeker at Bauer må ha misfor-
stått noen av «opptakskravene» som 
gjaldt for å bli en av gjengen.  Eller 
kanskje ikke. Det er jo en roman, ikke 
en biografi .

For det er tøffe tak å komme fl yttende 
til Provinsen, og å bli godkjent som 
en del av gjengen. Den tøffe gjengen 
altså. «Faen, jeg hadde begynt på sko-
ler før og blitt banka opp på en skikke-
lig måte og blitt vant til det, men ikke 
sånn som her, for disse bare glei rundt 
meg og liksom snuste på meg, og i 
midten sto Finn med skrevende bein 
og smilte bredt og ondt og hadde store 
mellomrom mellom tenna, og jeg føl-
te meg som en jævla hviting i gryta 
til en kannibal». Det gikk fra vondt til 
verre! Her gjaldt det å vise seg frem 
som tøff, både i ord og handlinger. 

Relevant i dag? Romanen handler om 
oppvekst med en mor som muligens 
ville fått besøk av barnevernet, om 
utenforskap, slossing, rå mobbing og 
seksuell oppvåkning. Temaer som går 
igjen i avisene også i dag fra mange 
steder, der vi ofte rystes av råskapen i 

de historiene vi hører. Og den handler 
om klasseskiller som kanskje ble kon-
frontert tøffere da enn nå, men som 
gir et interessant bilde av Norge på 
50-tallet. For klasseskillene fantes vel 
ikke bare i Heggedal? 

De fl este av oss mimrer fra tid til an-
nen, men det blir gjerne med drøsen 
i kveldinga. Noen veldig få evner å 
skrive ned fortellingene sånn at de 
river med også oss andre, enten man 
har egne minner eller bare er nysgjer-
rig på levd liv. Ola Bauer er defi nitivt 
i siste kategori. Han skriver sånn at du 
tror på hvert eneste ord. Det ble med 
ett år i Heggedal. Ikke veldig lang tid 
i et liv på til sammen 56 år. Et mang-
slungent forfatter- og reporterliv som 
ført Ola Bauer viden rundt og i mange 
dramatiske hendelser. Men han valgte 
å starte med Heggedal.

Hvor er sandtaket – egentlig? Terje Martinsen svarer: 
Sandtaket og grustaket er badesteder ved Gjellumvannet. Sandtaket er ved 
Gjellum terrasse. 
Det var faktisk fl ere revefarmer i distriktet. En ganske stor ved Nordre 
Gisle og en på Trollstein (Flatebø). Men når vi snakket om Revefarmen, 
var det den ved Rustadgrenda som nå er Statens forsøksgård vi mente. Jeg 
husker vi lystret gjedder i Gjellumvannet som vi solgte til Revefarmen som 
revemat.
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SMÅNYTT

BN Bolig holder informasjons-
møte om Heggedal Torg 
Hver torsdag kl. 16.30-18.00 er det torsdagsbuffet 
på Heggedal innbyggertorg. Etter torsdagsbuffeten 
14. mars vil det fra kl. 18.00 være et informasjons-
møte om Heggedal Torg (sentrumstomten) hos BN 
Bolig i hjørnebygget (Trevaren 2). Det vil komme 
representanter fra eiendomsmeglerens nybygg-
avdeling for å forteller om prosjektet. Meglerne 
fra BN Bolig Heggedal vil fortelle om det praktiske 
ved kjøp av ny bolig og salg av nåværende bolig. 
Til slutt kommer en ansatt fra BN Bank og forteller 
hvordan man kan fi nansiere kjøpet.

Søknad om tippemidler - 
også for Heggedalsprosjekter
Hvert år tildeler Norsk Tipping sitt overskudd til 
samfunnsnyttige formål. Asker kommune sendte 
i januar inn søknad for å motta spillemidler for 
2019. På søknaden står blant annet rehabilitering 
av lys i Heggedal idrettshall. Heggedal idrettslag 
søker om spillemidler til Gjellum friplass og Gjel-
lum kastebane (delanlegg friidrett). Les mer om 
prosjektet ”Nye Gjellum” i forrige utgave av 
Heggedalsposten. I tillegg har idrettslaget og 
kommunen sammen tatt initiativ til søknad om 
midler til Gjellum treningspark.

Ny gang- og sykkelvei 
langs Vollenveien
Den nye gang- og sykkelveien strekker seg fra 
Guibekken til avkjøringen til Yggeset avfallspark; 
en strekning på ca. 600 meter. Veien har mye tung-
transport til og fra Yggeset.

Styreleder Sverre Aae i Heggedal nærmiljøsentral og 
velleder Knut Førsund i Vollen har tatt til orde for at  
gang- og sykkelveien burde følge videre langs Vollen-
veien, ned til den allerede eksisterende gang- og 
sykkelveien ved Gislehellinga. 
 – Asker kommune vil at fl ere skal sykle og gå. Da 
synes vi det er rart at kommunen ikke benytter anled-
ningen til å få til en trygg løsning hele veien, sier Aae 
til Budstikka.

Gang- og sykkelveien ble prosjektert i desember 
2018. Nå venter byggesøknad til plan- og bygnings-
avdelingen i Asker kommune.

Boligprosjekt i Vinterveien
I Vinterveien 2 ved Guibekken i Heggedal er det plan-
lagt ti hus langs vannet. Ni av enhetene i prosjektet 
er konsentrert småhusbebyggelse, mens én enhet er 
en frittliggende enebolig på tomtens høyeste del. 

Statens vegvesen Region øst, Akershus fylkeskom-
mune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus hadde 
alle insigelser til prosjektet i Vinterveien. Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet godtok imidlertid 
Asker kommunes kommuneplan, blant annet 
begrunnet med lokalt selvstyre. Boligprosjektet er nå 
under utvikling.

Heggedalsposten har behov for fl ere bud 
som kan distribuere bladet i postkasser. 

Det er ledige ruter på Engelsrud, 
Jonasmyra og Blakstadmarka. 

Jobben tar cirka én time - 6 ganger i året.
Er du bortreist eller ikke har mulighet, er det

 eget vikarbud som tar ruta for deg. 

Har du mulighet til å gjøre en 
frivillig innsats i nærmiljøet?  

Ta kontakt med Stein D. Berge på 
mail sdb@crust.no eller telefon 986 95 680

Vi trenger fl ere bud
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Møtedager våren 2019
Møtested: Heggedal innbyggertorg

Onsdag 9. januar, kl. 18
Onsdag 6. februar, kl. 18
Onsdag 6. mars, kl. 18 (årsmøte)
Onsdag 3. april, kl. 18
Onsdag 8. mai, kl. 18
Onsdag 5. juni, kl. 18

Heggedal Pensjonistforening

SMÅNYTT

Sykkelhotell på 
Heggedal stasjon

Heggedal i vinden
“Vi bygger en liten «by» fra grunnen” kunne leses 
på Budstikkas førsteside i desember. Det kommu-
nale informasjonsmagasinet ASKER 2020 hadde en 
reportasje med overskriften “Heggedal i støpeskjeen”. 
Magasinet LIVEIN fokuserte på bedriftene i sentrum. 
At Heggedal er et tettsted i vekst, er det ingen tvil om. 
Som Budstikka skriver på 
lederplass; “Selv om ting 
tar tid, mye tid, går utviklin-
gen nå utvilsomt rett vei i 
Heggedal”.

I revidert nasjonalbudsjett 2017 ble det bevilget 2 
millioner til et sykkelhotell ved Heggedal stasjon. 
Det var lenge usikkerhet om hvordan midlene skulle 
disponeres. Bane NOR fremholdt at det var 
utfordrende å fi nne egnet plassering for sykkelhotell 
ved Heggedal stasjon. Dessuten hevdet stats-
foretaket at 2 millioner er for lite for å bygge et 
sykkelhotell. Til sammenligning kostet sykkelhotellet 
ved Asker stasjon 5,2 millioner.

I fylkesbudsjettet for Akershus for 2019 bevilget 
imidlertid fylkeskommunen ytterligere 5 millioner til 
sykkelhotell i Heggedal. Dermed er fi nansierings-
utfordringene løst. Bane NOR er nå i gang med 
planlegging og prosjektering av sykkelhotell på 
Heggedal stasjon. Det er inngått avtale om bygging 
mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR. 
Sykkelhotellet vil trolig bli bygget like nordøst for 
inngangen til statsjonsbygningen. Budstikka skriver 
at hotellet vil få 44 plasser.
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 HEGGEDAL

Heggedal 
i støpeskjeen

Det graves og bygges i Heggedal. Mye har skjedd allerede, og 

mye kommer til å skje de neste årene. Ikke alt er like synlig, 

men det er ingen tvil om at det satses i Heggedal.

OPPMUNTRENDE HULL I BAKKEN: Per Sletaune fra Heggedal nærmiljøsentral har kontor med utsikt over sentrumstomta, som akkurat 

nå er et gigantisk hull i bakken. Sletaune synes det er et oppmuntrende syn. 
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FREDAG 21. DESEMBER 2018

 SISTE side 24

Spøk ble 
finale

side 24

Spøk ble 

 NYHET side 8–9

På dette bordet 
startet julemysteriet

 SPORT side 12

Historisk 
scoring

side 12

Historisk 

BYGGER: Brødrene Gudbrand (til venstre) og Espen Tandberg i Tandberg Eiendom har planene klare for utviklingen av Heggedal sentrum til en prislapp på 750 millioner kroner.  FOTO: KARL BRAANAAS

 SPORT side 13

Asker er 
«ribbet» 
til jul

side 13

 KULTUR side 15

13 millioner kroner 
til dansetalenter

COOP MEGA BEKKESTUA
ÅPNINGSTIDER: 8-22 (20)

SØN. 23.12 14-20

COOP MEGA HOLMEN
ÅPNINGSTIDER: 9-20 (18)

SØN. 23.12 14-20

8900

LUTEFISK
AV SKREI, HEL
PR. KG

Mot slutten av 2020 skal det store 
hullet i Heggedal sentrum være for-
vandlet til et sentrum med butikker, 
boliger, spisesteder og polutsalg. 

– Vi bygger 
en liten 
«by» fra 
grunnen

 NYHET side 4–5 

Trafi kkvakter langs 
skoleveien i Heggedal
Foreldreutvalget ved Heggedal skole har tatt initiativ 
til en ordning som skal øke sikkerheten ved de mest 
utsatte fotgjengerovergangene. Hver morgen står det 
trafi kkvakter fl ere steder i Heggedal. Trafi kkvaktene 
skal følge barna over veien og sørge for at biler 
stopper. For den praktiske gjennomføringen står 
Asker-fi rmaet Gammel Nok.

Trafi kkvaktordningen startet i 2017, når nye 
Heggedal skole sto ferdig. Etter to og et halvt i 
midlertidige lokaler på Drengsrud, ble det i 2017 ny 
skolevei for mange av elevene på Heggedal skole. 
FAU har valgt å fortsette ordningen i fl ere perioder.
 – Barn og foreldre er engstelige for skoleveien 
til Heggedal skole. Særlig overganger som krysser 
trafi kkerte veier er en utfordring, forteller FAU-leder 
Rolf Kristiansen.
 – Det er et problem når små barn skal krysse veien 
alene, i mørke morgentimer med mye gjennom-
gangstrafi kk. Det er åpenbart et behov for trafi kk-
sikringstiltak, forteller Kristiansen.

Fylkestingets hovedutvalg for samferdsel har vedtatt 
utredning av fartshump og nye fartsgrensekriterier. 
Frem til sikkerhetstiltak kommer på plass, fi nansierer 
Asker kommune FAUs prosjekt med trafi kkvakter.

Tekst og foto: Anders Lie Hagen
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Anders Winther
Leder Nybygg 
Mob: 97 97 96 96 
E-post: aw@bnbolig.no

Sondre Lien
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Mob: 45 91 95 79
E-post: sl@bnbolig.no

Les mer om prosjektet og registrer interesse på
heggedaltorg.no

Velkommen til Heggedal Torg – i hjertet av Heggedal sentrum

KOMMER FOR SALG 
VÅREN 2019!

Alle illustrasjoner: Endringer vil forekomme
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Er du lei annonser med  
30% rabatt?

Det er sluttsummen  
som teller! 

SOLSKJERMING
FASADE & BOLIGTEKNIKK ASFASADE & BOLIGTEKNIKK AS

ASFASADE & BOLIGTEKNIKK ASFASADE & BOLIGTEKNIKK

FONTOBJEKT

Prisen inkluderer MVA,  
SOMFY RTS motor

og fjernkontroll!
*Monteringspris tilkommer

Fasade & Boligteknikk AS  |   Heggedalsveien 350  | 1389 Heggedal  |  tlf 66 79 77 00  |  post@fbtek.no  |  ww.fbtek.no

Priseksempel Zip-Screen: 
B:250 x H:200 

 KR. 9.820,-

KONTAKT OSS 
 I  DAG!

Send SMS med  
BEFARING til 2229
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