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Nytt -skap etter påske?
55-6000-90000. Ikke et nytt grønt nummer, men antallet folkevalgte,
antallet ansatte i kommunen og antall av «oss andre». Altså
befolkningen. I nye Asker kommune. Og det er de 55 folkevalgte som
bestemmer hva de 6000 kommuneansatte skal gjøre for og sammen
med oss 90000 borgere. Men de er vi som bestemmer hvem de 55
skal være. Altså er det vi som bestemmer.
I disse dager går fristen ut for å søke jobben som direktør for medborgerskap i Asker kommune. For å «styrke kommunen som en sam-skapende arena der folkevalgte, frivilligheten, foreningslivet, næringslivet,
det øvrige sivilsamfunnet og de ansatte sammen kan videreutvikle
lokalsamfunnet, og miljøene i tettstedene. Det satses også på å
utvikle innbyggertorg, arenaer for lokaldemokrati og nærdemokratiske
ordninger.» som det står i stillingsannonsen. (bindestrekene er mine)
Virkningen av den pågående kommunesam-skap-ningen, ny direktørstilling for medborger-skap og initiativ for nærdemokratiske ordninger
vil vare lenge. Det er viktig at skapet blir satt på rett plass med en gang.
Ingen er hørt før noen er spurt. Ikke alle skap kan bygges med
sekskantnøkkel uten brukerveiledning.
Vi (med)borgerne må hjelpe til så dette nye -skapet ikke blir det rene
gal-skap. Spør oss - la oss bli hørt. Det er vi som skal bruke skapet i
mange år.
God påske! (ingen vet hvor haren hopper, men alle kan etterhvert se
hvor den har hoppet.)
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Annonsepriser 2018:
Annonseprisene økes med 5% i 2018.
Prisene gjelder for ferdigmateriell. Hvis
Heggedalsposten skal produsere annonsen, må vi beregne et produksjonstillegg
avhengig av arbeidets omfang.
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1.050,1.800,3.000,6.300,-

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.

Utgivelser i 2018:
Nr.
Stoff-frist
3
søn. 29. april
4
søn. 5. aug
5
søn. 23. sept.
6
søn. 11. nov.

Distribusjon
15. - 20. mai
21. - 26. aug
9. - 14. okt
27. nov - 2. des

Heggedalsposten er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad som tilbyr seg å være medlemsblad/meldingsblad 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 Heggedal, 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.

Har du ikke fått bladet i postkassa? Du finner det på Heggedal Bibliotek!
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Artiklen er skrevet av Terje Karlsen, og er hentet fra
Heggedal og omegn Historielags årbok “Tændstikka” 2017.

Da tog 510 kjørte ut i
Gjellumvannet
Det går en vandrehistorie i Heggedal blant den eldre befolkning om at det en gang har
kjørt et tog ut i Gjellumvannet. Etter en del under-søkelser og bruk av kontakter i Norsk
Lokomotivmannsforbund, har det vært mulig å få fram fakta.
1971. Lok nr. 2005 fikk en lang tjeneste ved NSB til det
ble utrangert 09. (eller 11.) oktober 1972. Det var da 50 år
gammelt.

Stedet

Lokomotiv av typen EL1 på Heggedal stasjon 1927

Den 3. januar 1926 forlot tog 510 Heggedal stasjon kl
21.22 i retning Asker. Toget kom fra Kongsberg og var et
«behovstog» til Oslo som bare gikk på helligdager. På Bragerøen hadde toget skiftet fra damp til elektrisk lokomotiv.
Dette fordi broen over Drammenselva ikke tålte belastningen av et elektrisk lok, og derfor var
det bare elektrisk drift fra Oslo til Bragerøen. Toget hadde elektrisk lokomotiv, konduktørvogn, bremsevogn
og 7 passasjervogner med en kapasitet
på ca 400 passasjerer.

Omtrent halvannen kilometer fra stasjonen lå det en 280 m
kurve. Der var fjellveggen på venstre side og Gjellumvannet på høyre side. Linja var horisontal på en lengre strekning. En gang i tida hadde det vært tre-fire småskjæringer i
fjell her, men i 1926 lå linja i halv skjæring og halv fylling.
Det var der det skjedde. Inne i selve kurven sporet loket
av. Dette var ved km. 27,38. Farten var om lag 60 km/t. da
“eneren” sporet av mot høyre. I det samme hadde lokfører
Johs. Nilssen slått bremsehåndtaket i bånn. Etter avsporingen fortsatte loket omtrent i tangentretningen til kurven,
men forlot den plane delen av banelegemet etter 70 meter
og fortsatte ned skråningen omtrent 20 meter framover før
det veltet over på siden ut mot vannet og ble liggende i
strandlinjen tre-fire meter under skinnetoppen. Konduktørvognen fulgte etter, og ble liggende oppe på lokomotivet.

Lokomotivet var av type El1, og
sannsynligvis et av de første elektriker lok i Norge. Det gjorde tjeneste
i Drammen, Kristiansand og Stavanger distrikt. Sommeren 1971 ble det
også nyttet i pukkjøring i Hallingdal.
Det ble også den første “eneren” som
kjørte over Bergensbanens høyfjellsstrekning da det trakk et persontog
med pensjonister til Voss 29. august

Lokomotiv og konduktørvogn sporet av.
Foto: Ingimundur Eyjolfsson / Norsk
jernbanemuseum
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Toget sporet av 1,5 km
nord for Heggedal stasjon.
Foto: Ingimundur Eyjolfsson / Norsk jernbanemuseum

Lokomotivfører Johannes Nilsen, som kjørte toget, fortalte:
- Da vi nærmet oss stedet, så vi i lyset fra reflektoren
at det hadde vært anleggsarbeid på stedet, og at det var
lagt kiler mellom slippersene og skinnegang, noe som
var vanlig ved telehivinger. Vi hadde en hastighet på 60
km pr time som var maksimalhastigheten for et elektrisk
lokomotiv. Da vi kom til anleggsområdet, fikk lokomotivet en kraftig krenging mot venstre, og fyrbøteren skrek
til. Så fant lokomotivet fartsretningen men veltet over
til høyre, og ble liggende i skråningen ned til og delvis i
vannet. Toget hadde automatiske bremser, så jeg grep til
bremsespaken og toget stanset.
Heldigvis brast koblingen mellom konduktørvognen og passasjervognene. Fire av disse sporet også av, og på en mirakuløs måte ble disse
liggende inntil fjellveggen. Mange vindusruter
ble knust.
Det utrolige var at verken lokpersonalet eller
passasjerene kom til skade. I loket var det innvendig nok av skarpe hjørner en kunne slå seg
imot. Jeg antar at det var både fører og assistent der. Den eneste som ble skadet var overkonduktøren som oppholdt seg i bremsevogna
foran. Petter Hansen hadde blitt kastet mot den
ene veggen. Han fikk en kink i ryggen og en
bloduttredelse på innsiden av høyre lår. Han ble
tatt under behandling av en lege som reiste med
toget. Et par damer blant passasjerene besvimte,
men ellers tok disse det hele rolig - omstendig-
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hetene tatt i betraktning. En gutt hadde stått på plattformen
på en av vognene, men klarte seg bra til tross for at gulvet
under ham ble smadret mens han selv ble kastet mange
meter bortover. Han ble behandlet av doktor Næss fra Asker og deretter kjørt til sykehus.

Årsaken
Skinnegangen var etter avsporingen sprengt i flere skjøter.
Skinnene var vridd og delvis bøyd uten at det noen steder forekom totalt skinnebrudd. Et par år før avsporingen
skjedde hadde en hatt store problemer med tele i kurven.
Kurven var da skolet* i hele sin lengde. Da avsporingen
skjedde var det skolet en skinnelengde mellom km. 27,37

Avisartikkel fra 4. januar 1926.
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En provisorisk skinnegang ble bygd for å få
lokomotivet opp til jernbanesporet.
Foto: Norsk jernbanemuseum

og 27,38, altså nær avsporingsstedet. Skolingen var kontrollert dagen før og linja var visitert umiddelbart før ulykken skjedde.
Rundt nyttår i 1926 hadde en hatt kulde, og det er vel
grunn til å anta at det var en sammenheng mellom kulda
og avsporingen. Mer konkret er det dessverre ikke mulig
for meg å være om årsaksforholdene som førte til denne
uønskede hendelsen.

Opprydding
Linja var klar igjen ved 16-tida mandag 4. januar. Om lag
100 mann - dels fra Drammen og dels fra Oslo - hadde
arbeidet i 17 timer for å få banelegemet klart. Etter å ha
blitt satt på sporet og undersøkt, ble vognmateriellet kjørt
til Drammen på egne hjul. En anslo skadene på dette materiellet til ca. 6000,- kr. - et ikke lite beløp på den tida. I
tillegg kom altså skadene på loket og utgiftene til berging
av materiell og merkostnadene med tanke på trafikkavvik-

lingen. Og det hevdes at det i dag finnes bolter i fjellveggen som ble brukt til å heise lokomotiv og vogner tilbake
på sporet.
I tillegg har man inntil nylig sett jernskrap liggende ved
siden av skinnegangen. Antagelig etterlatenskaper fra redningsaksjonen. Dette er fjernet i sommer fordi Bane Nor
har arbeidet på strekningen.

Kilder:
- Budstikka
- Hans-Ole Sveia
- Gamle bilder er fra Norsk Jernbanemuseums samlinger
*) En skoling er når man har telehiv og må legge på
skolingsklosser mellom skinne og underlagsplate for at
det skal være kontakt.

Ulykkesstedet i dag.
Foto: Terje R. Gundersen
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Tekst og foto: Elisabeth Schjølberg

MED BARN I FAMILIEN –
VELKOMMEN TIL HEGGEDAL
- De deltar på mange forskjellige aktiviteter, men så
lenge de får energi av det, så er det ok.
Det er mamma Kriki som sier dette. Heggedalsposten møter familien en onsdag – den ene hverdagen i
uken alle er hjemme sammen og ikke ute for danse,
gå på ski, drive med friidrett, spille fotball – eller
være sammen med venner. Det som er fint med Heggedal, fortsetter hun, er at barna selv kan gå til alle
aktiviteter, med unntak av skitrening på Eid. Alt er
mer konsentrert enn på Kolsås der vi bodde de første
to årene i Norge.
Det var naturen som brakte den belgiske familien til
Norge, og de bruker naturen så mye de kan, enten de
tester den ut fra sykkel, med kano eller på ski. Om
sommeren teltes det, men familien har enda ikke ligget ute i snøhule. Men kanskje alt denne vinteren?
Kriki som er realfagslærer ved linjen Energi og miljø
på Stabekk videregående, har kjøpt pulk og skal på
snøhuletur med elevene.

Gjenbruk står på dagsorden i familien – og det gjelder også dette
verdenskartet. Fra venstre: Stijn van de Velde, Stiene (9), Nienke (6)
og Eleni (11). Bak står mamma Kriki De Smet.

Møtt med kanelboller og blomster
Å komme til Heggedal var veldig koselig. Den dagen vi flyttet inn i Grønliveien, kom en av naboene
med kanelboller og vi fikk blomster. Det har vært lett
å få venner, forteller Nienke og alle jentene er enige
om at de har følt seg veldig velkomne på skolen.
Det er ikke noen tvil om at natur er viktig for familien. Men hva tenker de om den digitale hverdagen
og klimaspørsmålene som synes å dominere i stadig
større grad? Det digitale er jo rundt oss, og vi prøver å være bevisst på bruken av slike medier påpeker foreldrene, og trekker frem en positiv opplevelse
fra Heggedal skole – her er det mindre data enn på
Kolsås, barna leker sammen på en annen måte. Det
er veldig positivt å høre at «i dag gikk vi tur til Blåfjell».

Engasjement og naturglede
I det hele tatt er familien opptatt av bærekraft – og av respekt
for naturen. Det er sammen med naturopplevelsen i seg selv, noe
av drivkraften bak mange av turene i skog og mark, å bli kjent
med naturen. Bildene av hvalen som var fylt med plast gjorde
stor inntrykk på hele familien. Familien er opptatt av forskjellen
mellom det som er nødvendig, og det som er kjekt å ha. Dagen
etter Heggedalspostens besøk skulle for øvrig 4. trinnet besøke
Yggeset og lære om søppelsortering – og påfølgende dag skulle
det lages kunst av søppel. Jeg utfordret Stiene til å skrive en liten
rapport, og den har et eget oppslag på denne siden.
Eleni er aktiv på flere arenaer enn de sportslige. Hun er elevrådsrepresentant og medlem i De unges kommunestyre (DUK) i
Asker, se faktaboks. Her har hun eksempelvis presentert forslag
om oppgradering av volleybanen. Stiene er også aktiv på skolen. Her er hun trivselsleder og syns det er veldig gøy. Trivselslederne får opplæring, blant annet om leker som de kan sette i
gang. De skal også følge med sånn at ingen blir gående alene.
Veldig fine ordninger, mener foreldrene, som ikke er vant med
slike ordninger fra Belgia. Heller ikke fadderordninger og foreldregrupper. Summen av alt dette gjør at man blir tatt imot på
en flott måte, påpeker de.
Elsker snø og ski

Nienke har tatt
kniven fatt.
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Vi avslutter med å snakke om snø og ski. Tenk å kunne ake til
skolen! Det har de kunnet gjøre i år. Alle syns det er gøy å gå på
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ski, og skal vi tro Stiene så er høydepunktet sesongavslutning med langrenn på Sjusjøen. Og skigleden deler familien med besteforeldrene i Belgia som kommer på besøk
2 ganger i året.
Og hvis du lurer på hva pappa Stijn gjør, så er han forsker
ved folkehelseinstituttet. Det var denne jobben som gjorde
at familien kunne få oppfylt drømmen sin om en tilværelse
i Norge.
Det slår meg: Det kan være at denne familien har fått med
seg mer av norsk friluftsliv enn mange av oss andre.
Stiene og Eleni sammen med Salt og Pepper.

HEGGEDAL SKOLE PÅ YGGESET AVFALLSPARK
Tekst og foto: Stiene van der Velde

4. TRINN PÅ BESØK PÅ YGGESET
4. trinn var på besøksdag hos Yggeset torsdag den
15.2.2018. Vi lærte om søppelsortering. Og om ting som
blir brent og lages på nytt og ting som blir ikke brent og
blir kastet. De blir altså kastet i naturen under jorda. Da
lærte de også om alle figurene som er på søppelkassene.

4. TRINN LAGDE FIGURER MED SØPPEL
FREDAG DEN 16.2.2018Da lage hele 4.trinn søppelfigurer.
Av gammelt søppel vi brukte. Kartong, brus flasker, poser, og veldig mange andre ting også.

De unges kommunestyre (DUK)
er etablert for å sikre barn og unge i Asker kommune innflytelse og demokratiopplæring.
De unges kommunestyre består av 54 medlemmer, og
har møte to ganger i året. DUK ledes av ordfører, og har
sine møter i kommunestyresalen i Asker rådhus.
Dette er et rådgivende organ for kommunen. DUK kan
prioritere og vedta tiltak innenfor en bestemt budsjettramme. Alle skolene i Asker kommune er representert
sonevis. De unges kommunestyre kan også komme med
oversendelsesforslag i saker som avgjøres av formannskapet eller det ordinære kommunestyret.
Hensikten med de unges kommunestyre:
• Fremme de unge i Asker sin medvirkning i skolen og i
Asker som sted å bo.

06-07 Med barn i familien.indd 7

• Gi de unge mulighet for aktiv innflytelse i beslutninger
som har følger for deres hverdag.
• Bidra til å utvikle tilknytning og ansvarsfølelse for egen
kommune og nærmiljø.
• Skjønne, samt se viktigheten av ulike tiltak innen en
skole, innen en skolesone (barneskole og tilhørende
ungdomsskole) og i Asker som bosted.
• Være et sted for dialog mellom unge og den sentrale
ledelse i kommunen.
• Lære om, samt aktivt delta i en demokratisk prosess
hvor avgjørelser og prioriteringer må tas fra planlegging
av tiltak til pengetildeling og gjenforening.
(Fra Asker kommunes hjemmesider)
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

hbs.skolemusikk.no

Etter drøyt ett år i den nye ﬂerbrukshallen vet vi at den fungerer
svært bra som øvingslokale for
korpset, men hvordan vil den
fungere i en sosial setting? Er det
for eksempel mulig å overnatte i
hallen?
Som forberedelser til vårens aktiviteter er det fast tradisjon med oppstartseminar i februar og mars. Aspiranter og juniorer gjennomførte
sitt seminar første helgen i februar.
Nytt i år var at ﬂere av de eldre i
hovedkorpset ledet gruppeøvelsene.
Dette var veldig populært ikke bare
blant de yngre musikantene, også
de eldre trivdes godt i rollen som
mentorer. I år ville vi forsøke med

overnatting fra lørdag til søndag for
hovedkorpset, og tilbakemeldingen
er at ﬂerbrukshallen fungerer helt
strålende også til dette formålet.
Pizza på lørdag og frokost søndag
ble fortært i caféen, det var ﬁlmvisning både på musikkrommet samt i
selve hallen, og naturligvis ble det
ballspill og annen fysisk aktivitet.
Noen timers soving ble det visstnok også, så hallen er for vår del nå
innviet også som sosial arena. Hovedseminaret for hovedkorpset ble
gjennomført i begynnelsen av mars,
så nå er vi klare for både konkurransespilling i april, og vårsesongen
for øvrig.

Loppelageret i Kloppedalen er åpent
kl. 18-21 hver torsdag (utenom skoleferier)
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Tekst: Alf-Egil Lahn
Foto: Privat

St or t lo pp em ar ke d
i Askerhallen
28. og 29. april 2018

Støtt skolekorpset!
Vi har inngått et samarbeid
med
fredag, lørdag
StøttVG!
dittPåidrettslag
i dag!og
søndag kan du få dagens VG
levert
hjem
på ett
døra.
Du med
sikrer
Vårt lag har
nå inngått
samarbeid
VG!
På fredag, lørdag
søndag leseropplekan du få dagens VG
helgen
medoggode
levert hjem på døra,
velser,
eget sportsbilag og VGdu sikrer helgen med gode leseropplevelser, eget
helg.
VGogsin
er inkludert.
sportsbillag
åretsE-avis
avismagasinVG HELG!
VG sin E-avis er selvfølgelig inkludert i alle
abonnementene.

Du støtter du korpset med 50%
av
beløpet når du tegner et
Kjøper du VG Helg tre dager, gir det klubben din 360
abonnement
til rabattert pris.
kroner
Kjøper fornyelse
du VG Helg to dager,
gir det klubben din 240
Ved
av abonnement
kroner
går 10% av kjøpesummen
Ved fornyelse av abonnement går 10% av kjøpesum
direkte
til korpset!
direkte til klubben din!
Bestill via hbs.skolemusikk.no

Få siste nytt: Lik Heggedal og Blakstad
skolekorps på Facebook.
facebook.com/hbskolekorps
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Tekst og foto: Dag Henning Sæther

Una overtok etter Anne Kristi Jønland på Heggedal bibliotek 1. januar.
Heggedalsposten møter Una en torsdag ettermiddag. I bakgrunnen surrer stemmer fra en språkkafé der stemningen er god. De ser hva Google
foreslår av oversettelser. Det er mye god humor i “Google Translate”. Før
intervjuet må Una finne fram Brio-togbanen til to barn som leker mens
mor er på språkkafé.
Una Molvig har akkurat rundet 40 når
dette bladet dumper ned i postkassene. Hun er fra Larvik, har bodd litt
“rundt omkring”, og endte opp på Vålerenga. Der bor hun nå, med to barn
og samboer. Hun får spørsmål, og kan
bekrefte at hun er i slekt med Grynet
Molvig – ”langt uti et sted”.
Kjenner du på en 40-årskrise?
- Nei, hvorfor skal det være det? Men
det er rart. Gamle folk har snakket om
at livet går så fort. Nå begynner jeg å
skjønne det. Det går bare fortere og
fortere.
Una pendler fra Vålerenga til Heggedal, og synes det er “dritsmart”, for
hun pendler mot trafikken. Hvordan
endte du i Heggedal?
- Det er veldig vanskelig å få jobb i
bibliotekssektoren, og dette så veldig
spennende ut. Jeg kommer fra Furuset aktivitetshus. Jeg var ferdig med å
studere i 2017, og har jobba der ved
siden av studiene. Jeg var med fra det
var et vanlig bibliotek, så ble det et
“popup-bibliotek”, omtrent som her,
og nå er det et aktivitetshus. Etter
studiene fortsatte jeg, i engasjement.
Men det er godt å ha forutsigbarheten
med en 100% stilling, med to unger.
Og så var det veldig kult med et nytt
hus, nye tanker og et veldig “go”, som
jeg følte på intervjuet.

Med et tegneseriehefte - i barneavdelingen.
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Det gikk noen år før du begynte på
utdannelsen?
-Jeg har vært flyvertinne, med 5 dager jobb og 3 dager fri. Det nytter ikke
med unger. Jeg har også jobba i bokbutikk, i Eldorado bokhandel, som var
nordens største. Og så har jeg vært
konservitør, og jobba med markedsføring. Jeg vært kokk, og jeg har jobba
med film. Var produksjonsassistent
på sett. Jeg elsker filmbransjen. Var
med på innspillingene av “Kon-Tiki”
i Norge. Det var utrolig gøy, men det
går ikke sammen med et familieliv. 18
timers dager…
Hvorfor bibliotekar?
- Jeg er vokst opp på et bibliotek.
Mamma var bibliotekar i Larvik, så
jeg vokste opp i et bibliotek. Bøker har
alltid vært en stor del av livet. Mens
mamma studerte, vasket hun på Tronsmo bokhandel. Jeg husker at jeg satt
på golvet og leste pent og forsiktig i
tegneseriebladene. Har gode minner
fra kjelleren på Tronsmo.
Una er ansatt på Heggedal innbyggertorg, men forvalter Asker biblioteks
samlinger her. Biblioteket har det faglige ansvaret, og hun rapporterer både
til Asker bibliotek og til Marte (innbyggertorget).
- Vi som er bibliotekarer har behov
for å være en del av et fagmiljø, og
utveksle erfaringer. Så det er mange
hensyn å ta i dette nye innbyggertorgprosjektet.
Utlån av bøker er fortsatt aktuelt?
- Jeg ser at folk bruker så sinnsykt
mye tid på å lese på skjermer at jeg
tror boka får en plass. Jeg er veldig
opptatt at barn skal bli opptatt av bøker veldig tidlig. Jeg må pushe bøker
til de minste, så de blir vant til dem….
For den vanlige, dødlige kan kanskje et mindre utvalg være lettere
å forholde seg til? De store biblio-

tekene med hyller på hylle kan føles
litt overveldende?
- Ja, man kan oppleve at om man kasserer halvparten av bøkene, blir det
høyere utlån, fordi de som blir igjen
får bedre plass. Og det blir lettere å
formidle, for man vet hva man har.
Trives du her?
- Jeg trives veldig godt. Mye å lære
seg. Men folk er hyggelige, og det er
god stemning. Det er noe med å jobbe
på et sted som folk ønsker å komme til.
Ser du noen grep du vil gjøre?
- Jeg har masse planer. Jeg teller hyller. Har lyst til å lage et hyggeligere
bibliotek og en hyggeligere barneavdeling. Litt mindre institusjon. Ønsker
å “fronte” mange flere bøker. Nå blir
det lørdagsåpnet en dag i måneden,
og da ønsker jeg at det skal skje noe
med kvalitet. Kanskje få inn en forfatter hver måned. Men det avhenger av
hva folk har lyst til. Jeg er ny, og det
tar litt tid. Vi får lov til å prøve og feile. Jeg er veldig glad for forslag.
Er lesesirkel helt ute?
- Nei, hvis noen har lyst på det, vil jeg
gjerne sette i gang.
Una noterer hvor mange som er på
språkkaféen. Det skal rapporteres.

13.03.2018 17:37:34
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Barselkafe hver fredag

Faste aktiviteter våren 2018
Mandag
10.00-20.00
Malegruppen ART

Tirsdag
10.00-12.00
Trimgruppe for
slagrammede

11.00-12.30
Stavgang
Gladtrimmen

10-12.30
Håndarbeidsstue
(Lik uke, 6, 8, 10
osv)
11.00- 12.30
Gå/ruslegruppe

10.00-14.00
Lappeteknikk
(ulik uke, 7, 9 osv)

12.30
Fortellerstund
17.30 – 20.30
Snekkerverksted for
barn og voksne

Torsdag
11.00-15.00
Bridge

Fredag
10.00 – 11.30
Frokostklubb

12.00-13.00
Hørselshjelp
(hver andre
torsdag i mnd)
18.00-19.30
Språkkafe
19.00-20.00
Styrketrening
Med Bente Alvær

10.00 - 15.00
Barselkafé

Ønsker du å møte andre som er
hjemme i samme situasjon?
Hver fredag har vi barselkafe på
innbyggertorget.
Vi har lunsjbuffet til kl 13.30, og
vi selger hjemmelaget barnemat.
Vi har god plass, stellebord,
leker og matter til barna.
Velkommen til store og små!

Onsdag
10.00-11.00
Trim med kiropraktor
Bente Alvær
(Regi helselaget)
12.00-14.30
Seniordans

12.00-13.00
Allsang

Lørdag

10.00-14.00
Åpent første lørdag hver
måned i bibliotek og
kafe

Sirkusskole
Har du en sirkusartist i magen?
Har du lyst til å lære å sjonglere
eller trylle?
Da er dette noe for deg!
Marianthe Salvesen vil lære deg
morsomme kunster og lure triks.

12.00-13.00
Bingo (lik uke, 6, 8 10 osv)

Lørdag 7. april kl 12-14
Passer best for barn fra 5 år.

Språkkafe i Heggedal
ØNSKER DU Å VÆRE FRIVILLIG PÅ VÅR SPRÅKKAFE?
Har du 1,5 time per uke eller annenhver uke til overs for noen som
ønsker å lære mer norsk?
Hver torsdag møtes frivillige og deltakere på innbyggertorget over
en kopp te eller kaffe for å prate norsk sammen.
Ønsker du å være med på dette tilbudet?
Ta kontakt med Una Molvig i biblioteket:
una.molvig@asker.kommune.no

POSTEN I PÅSKEN
Onsdag 28. mars er posten
åpen 08.00 - 12.00.
Posten er stengt alle påskedager,
29. mars - 2. april.

Det ble oppgitt feil åpningstid
for snekker/ mekkeverkstedet
i forrige nummer.
Verkstedet er åpent tirsdager
fra 17.30, ikke 16.30.

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
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Arrangementer på Innbyggertorget
Datomars -Arrangement
22.
28. mai 2018
Torsdag
Dato 22.03
Torsdag 22.03
Torsdag 22.03
Torsdag23.03
22.03
Fredag
April
Fredag 23.03
April 04.04
Onsdag

QUIZ. Svein er klar med spørsmålene. Du har
Arrangement
forhåpentligvis
svarene. Passer alle over 18 år.
QUIZ. Svein
klar med
spørsmålene.
Du har
Heggedal
og er
omegn
Historielag
åpent årsmøte.
forhåpentligvis
svarene.
Passer
alle over
18foredrag
år.
"På sporet av en
jernbane
gjennom
Lier",
v/lokalhistoriker
Knut Andersen,
historielag.
Heggedal og omegn
HistorielagLier
åpent
årsmøte.
"På sporet av
en jernbane
gjennom Lier",
foredrag
Påskelunsj.
Konsert
med Steen-Vidar
Larsen.
v/lokalhistoriker Knut Andersen, Lier historielag.
Påskelunsj. Konsert
med
Steen-Vidar
Brannsikkerhet
i egen
bolig.
Lurer duLarsen.
på hvordan

Heggedalsposten

Tid

11

23. mars

19–21
Tid
19–21
19.00
19.00
12–13
12–13

du best ruste boligen din mot brann? Asker og
11–12
Bærum
Brannvesen
forteller
deg
hvordan.
Brannsikkerhet
i egen
bolig.
Lurer
du på hvordan
4. april
Onsdag07.04
04.04 Sirkusskole.
du best ruste boligen
din alle
motover
brann?
11–12
Lørdag
Passer for
5 årAsker og
12–14
Bærum
Brannvesen
forteller
deg
hvordan.
Mandag 09.04 Folk i Uniform: Hva gjør en barnelege på jobb?
12–13
Lørdag 07.04
Sirkusskole.
Passer
for
alle
over
5
år
Filmkveld for ungdommer. Passer ungdom mellom 12–14
Onsdag
11.04
19–21
Mandag 09.04 13-16
Folk i år.
Uniform: Hva gjør en barnelege på jobb?
12–13
Filmkveld for ungdommer. Passer ungdom mellom
Onsdag 11.04 Folk i uniform: Hva gjør ambulansepersonell på
19–21
13-16 Passer
år.
Mandag 16.04 jobb?
de eldste barna i barnehagen.
12–13
11. april
Påmelding
til heggedal.innbyggertorg@asker.kommune.no
Folk i uniform:
Hva gjør ambulansepersonell på
Mandag 16.04 jobb? Passer de eldste barna i barnehagen.
12–13
16.-19. april
16. – 19. april: Fransk uke på innbyggertorget
Påmelding til heggedal.innbyggertorg@asker.kommune.no
Tirsdag 17.04 Matlagingskurs for barn
18–19.30
16. – 19. april: "La
Fransk
uke
på
innbyggertorget
voiture - franske biler gjennom 130 år"
Onsdag
18.04 Matlagingskurs for barn
19–21
Tirsdag 17.04
ved Ivar Stav. Arr.: Heggedal og omegn Historielag. 18–19.30
"La voiture
franske
biler gjennom
år"
"Fransk
vin,- mat
og malekunst"
med130
Morten
Onsdag 18.04
19–21
Torsdag
19.04 ved Ivar Stav. Arr.: Heggedal og omegn Historielag. 19.00
Langhoff.
"Fransk vin, mat og malekunst" med Morten
19.00
Torsdag 19.04 Quiz. Svein er klar med spørsmålene. Du har
Torsdag 26.04 Langhoff.
19–21
18. april
forhåpentligvis svarene. Passer alle over 18 år.
Quiz. Svein er klar med spørsmålene. Du har
Mandag
12–14
Torsdag 30.04
26.04 Babymandag: Tøybleie og Bæretreff
19–21
forhåpentligvis
svarene.
Passer
alle
over
18
år.
Historielagets fortellerverksted: Tema: "Posten i
Mandag
19.00
Mandag 30.04
30.04 Heggedalsområdet
Babymandag: Tøybleie
og Bæretreff
12–14
– postkontor
og budtjeneste".
Historielagets fortellerverksted: Tema: "Posten i
Mai
Mandag 30.04
19.00
Heggedalsområdet
postkontor
Sykkelkafe.
Vi viser–Giro
d`italia og
på budtjeneste".
storskjerm.
Mai 05.05
Lørdag
Kom innom for landeveiskaffe og noe å bite i etter
10-14
sykkelturen
Sykkelkafe.din.
Vi viser Giro d`italia på storskjerm.
Lørdag 05.05
Kom innom for landeveiskaffe
og noe
å bite i etter
10-14
Fellesarrangement.
Vi markerer
Verdens
sykkelturen
din.
Onsdag 09.05 aktivitetsdag på Hvalstrand. Ta med matpakke, så 11.00
stiller
vi med kaffe og Vi
te.markerer Verdens
Fellesarrangement.
30. april
Onsdag 09.05 Om
aktivitetsdag
på Hvalstrand. TaVilmed
matpakke,
hverdagsrehabiblitering.
du gjøre
en så 11.00
stiller viinnsats
med kaffe
te. bedre i hverdagen?
Onsdag 23.05 ekstra
for åog
fungere
11–12
5. mai
Asker
kommune tilbyr tilrettelagtViltrening.
Om hverdagsrehabiblitering.
du gjøre en
Onsdag 23.05 Asker
ekstra innsats
for å fungere
i hverdagen?
11–12
Kulturfestival
2018. bedre
Program
kommer i
23. - 27. mai
Asker nummer
kommuneavtilbyr
tilrettelagt trening.
neste
bladet
Asker Kulturfestival
2018. Program
kommer i
Historielagets
fortellerverksted:
Tema:
23. - 27. 28.05
mai
Mandag
13.00
neste nummerpå
avog
bladet
”Lokaloppgjør
utenfor fotballbaner og løkker”.
Historielagets fortellerverksted: Tema:
Mandag 28.05Oppdatert program ﬁnnes i kalenderen på www.iheggedal.no
13.00
”Lokaloppgjør på og utenfor fotballbaner og løkker”.
10-13 Innbyggertorget og nærmiljøsentralen 2-1018.indd 11
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Vinter 2018 på innbyggertorget

Noen bilder fra vinterens arrangementer på Innbyggertorget. Foto: Marte Kjølstad og Dag Henning Sæther

Heggedal Nærmiljøsentral (HNMS)
- hvem er vi og hva gjør vi?
HNMS er en forening, registrert i
enhets- og frivillighetsregisteret i
Brønnøysund, og er inne i sitt niende
driftsår. HNMS sitt formål er å øke
og samordne innsatsen som utføres
av frivillige organisasjoner og privatpersoner, utvikle samarbeidet med
offentlige organer og næringsliv - og
derved styrke lokalmiljøet og øke
trivselen i Heggedal og omegn – ved
å:
• Styrke, samordne og videreutvikle
eksisterende fellestiltak og arenaer.
• Arrangere nærmiljøkonferanser og
andre møteplasser for samarbeid og
kontakt mellom frivillige, næringsliv
og offentlige organer.
• Initiere nye nærmiljøtiltak – spesielt
rettet mot grupper som faller utenfor
det eksisterende tilbudet.
• Støtte og inspirere frivillige og organisasjoner, og knytte forbindelser
med tilsvarende organisasjoner og
prosjekter som kan være til felles
hjelp og nytte.
• Bidra til å styrke miljøet rundt innbyggertorget, og drive aktiviteter og
prosjekter som involverer innbyggertorget.

HNMS skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området, på tvers
av generasjoner, livssyn og yrkesinteresser. HNMS skal være partipolitisk
nøytralt. HNMS kan være medlem i,
eie eller delta i andre organisasjoner
eller selskaper som fremmer formålet.

HNMS skal ha en løpende dialog med
andre som er aktive i nærmiljøet, og
så langt det er mulig unngå å fremme
tiltak som konkurrerer med eksisterende organisasjoner og aktiviteter.
HNMS ønsker seg flere frivillige i et
hyggelig miljø i Heggedal, ta kontakt med daglig leder Per Sletaune
95273504, e-post post@iheggedal.no
eller styreleder Sverre Aae, 95251017,
e-post sverre@iheggedal.no.

Styret i Heggedal nærmiljøsentral etter årsmøtet (fra venstre på bildet):
Jan Erik Ruud, Lions Club Heggedal,
Per Sletaune, daglig leder Heggedal Nærmiljøsentral
Dag Henning Sæther, Heggedal og Omegn Historielag
Marte Elice Kjølstad, Innbyggertorget
Torgeir Kroken, Heggedal Idrettslag
Ragnhild Øvland Tjelle, Heggedal Menighet,
Sverre Aae (styreleder) Pensjonist og ildsjel
Innfelt: Tobias Handeland, Engasjert ungdom/Utflyttet Heggedøl
Ikke til stede: Hanne Hellevik, Hovedgården Ungdomsskole og
Jorun Undlien Halle, Heggedal og Blakstad skolekorps

Foto: Terje R.Gundersen
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Ikke trent på en stund?
Bli med Bente i utetreningsparken i Heggedal!
Som tidligere arrangerer Heggedal kiropraktikk også denne våren
gratis introduksjonskurs for egentrening i Tufteparken. Vi møtes i
Tufteparken kl. 18:00 den 25.4, kl. 18:00 den 30.4. og kl. 10:00 den
6.5. Dersom du har en egen treningsstrikk anbefales det at du tar
den med. Det er ﬁnt å melde sin interesse til post@heggedalkiro.
no slik at vi kan si fra om eventuelle endringer.

To enkle tips:
Armhevinger:
Stå på tærne og plasser armene litt bredere enn skulderbredde. Senk kroppen
kontrollert ned og skyv opp. Her er det viktig at kjernemusklene er aktive slik at
kroppen holdes rett. Hvis du ikke klarer denne øvelsen på gulvet, hev overkroppen litt mot en av stengene, hvor høyt opp du må kjenner du på selv. Etter hvert
som du blir sterkere velger du en lavere stang.

Bente Bysting Alvær er utdannet både
sykepleier og kiropraktor. De siste to
årene har hun drevet Heggedal kiropraktikk. I tillegg leder hun Heggedal
helselags dametrim hver uke og Innbyggertorgets åpne trening hver torsdag. Hun har derfor god erfaring med
å ﬁnne mer eller mindre enkle øvelser som passer for de fleste, og hun er
svært opptatt av at Tufteparken skal
være et tilbud til alle.
«Jeg synes det er litt leit at mange tror
at Tufteparken kun er for de som er
godt trent, den er et ﬂott tilbud også
til de som ikke har trent på lenge, det
ﬁnnes så mange enkle og effektive
øvelser man kan utføre der. Tar man
i tillegg med seg en treningsstrikk er
utvalget utrolig stort.»

10-13 Innbyggertorget og nærmiljøsentralen 2-1018.indd 13

Knebøy:
Stå med hoftebreddes
avstand mellom bena
og sett rumpa ut bak så
knærne holder seg på
linje med tærne. Hvis
du ønsker en utfordring kan denne øvelsen
gjøres på ett ben, bruk
gjerne to av de parallelle
stengene til å hjelpe deg
opp igjen.
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De gjør en innsats for vår sikkerhet
Trafikksikkerhetsutvalget i
alfabetisk rekkefølge. Som man
ser, gruppen er på fornavn:
• Atle Jarl Holsen
• Jan Erik Ruud
• Jan Gustavsen
• Per Sletaune
• Rolf Kristiansen
• Stein Dyre Berge
• Sverre Aae
• Thomas Fernandes
De møtes jevnlig, trafikksikkerhetsutvalget i Heggedal, ca hver 2. måned,
av og til oftere. Temaet er trafikksikkerhet og trafikkflyt - I Heggedal og
på, i og rundt Røykenveien. Det er
en selvkonstituert gruppe med medlemmer fra FAU på Heggedal og
Hovedgården skoler, boligsameiet på
Heggeodden og, som de sier, engasjerte foreldre, engasjerte heggedøler
og bekymrede heggedøler. Og som
alltid i saker som angår nærmiljøet:
Nærmiljøsentralen.
Og som alltid er det itj’no som kjæm
tå se sjøl. Den finnes kriterier for fartsgrenser forbi skoler (se faktaboks).
Ifølge en helt fersk nasjonal plan for
trafikksikkerhet er det kommunene og
fylkeskommunen som har ansvar for
for eksempel fartsgrenser og andre
typer tiltak for å sikre trafikksikkerhet
ved skolene. I Heggedal ser det ut for
at kommunen ikke bruker de mulighetene som finnes for å bedre sikkerheten: Det er eksempelvis 40-grense ved
Heggedal skole når det kunne vært 30
km/t.

TRAFIKKSIKKER SKOLEVEI. Målet på kort sikt er klart! Det er en
fartsgrense på 40 km/time fra Røyken grense og forbi bensinstasjonen i Heggedal, 40-grense i hele Heggedal sentrum og 30 km/
time forbi Heggedal skole. Fokuset er i dag. Ikke om 30 år når kanskje en ny Røykenvei er en realitet, eller kanskje ikke. Trafikksikkerhet er her og nå, det må alltid være her og nå.
er gjort justeringer i lyskrysset ved
Gjellum? Det grønne lyset for fotgjengerne varer litt lengre, og fra tid
til annen kan du også oppleve at det er
gulblink når fotgjengere krysser. Dette
er resultat av utvalget sitt arbeid. De
arbeider for å informere politikere, får
til møter og skriver i Budstikka.

Kunnskap om nærområdet er
viktig
I retningslinjene for utforming av
trafikksikkerhetsplaner, oppfordres
kommunene til å sikre medvirkning
fra foreldre og skolene. Det er en
grunn til dette. Det er vi som bor i området som har detaljkunnskaper om
eksempelvis hvordan trafikken går og
som kan etterspørre at det gjennomføres målinger og tellinger.
I regi av FAU er det eksempelvis gjort
observasjoner bla i lyskrysset ved
Gjellum. Resultatet var dystert. Og
som trafikksikkerhetsutvalget kunne
fortelle politikerne i Spikkestadutvalget : En dag politiet sto i krysset fra
07:45 – 09:00 gikk de rett og slett tom
for forelegg. Det er trist når vi som bor
i området stadig kjører mot rødt lys.

Jan Gustavsen foretrekker å være med på
å påvirke. Som medlem i trafikksikkerhetsutvalget får han informasjon om det
som skjer, og får en veldig god oversikt
over faktiske problemstillinger.

Hva så med fartsgrensene på
Røykenveien?

«Kriterier for fartsgrenser i byer og tettsteder» fra Vegdirektoratet
19.09.2005:

Heggedalsposten har skrevet om
fartsgrensene
ved
Røykenveien
tidligere. Statens vegvesen har som
omtalt, gjort den vurderingen at fartsgrensen på Røykeneveien må sees
i sammenheng med fartsgrenser på
Slemmestadveien. Begge er gjennomgangsveier der det er ønskelig med en
høyest mulig fartsgrense. Bilistenes
dilemma i et nøtteskall – på den ene
siden ønsket om å komme fort fram –
på den andre siden – ønsket som jeg
antar alle deler: at alle, også de som
går og sykler, skal komme trygt fram.

«Enkelte barneskoler ligger ut mot gater eller veger på en slik måte
at et stort antall barn må krysse vegen hver gang de skal til eller kommer fra skolen. I slike tilfeller skal fartsgrensen være 30 km/t forbi
skolen, og det skal anlegges fartsdempende tiltak i form av humper
eller opphøyde gangfelt.»

Kommunene har akseptert vegvesenets vurdering. Men – som Statens vegvesen også har påpekt i sin
anbefaling – fartsgrenser og andre
fartsreduserende tiltak kan vurderes

Du har kanskje lagt merke til at det
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Og vi kjører for fort! forteller Jan Gustavsen. Fartsmålinger som er foretatt
ved enden av 40-sonen ved Heggedal
skole i retning Kloppedalen har vist at
mer enn 85% av oss kjører i omtrent
50km/t eller mer enn dette.

14.03.2018 07:26:28
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på nytt når man har fått erfaringer når
den nye gang/sykkelveien er ferdig
bygget.
Nye regler fra Statens vegvesen kan
komme til nytte når denne vurderingen eventuelt gjøres. I henhold til
oppslag i Budstikka 1. februar 2018
har Vegvesenet i sine regler nå foreslått at fartsgrensene bør være 30 eller
40 på veier som ligger ved skoler i
tettbygde strøk og der mange barn må
krysse veien til og fra skolen. Dette
vil dermed kunne gjelde Røykenveien
i Heggedal der det er mange krysningspunkter for elever som skal til begge
skolene.

Vær med å påvirke
Det er medlemmene i trafikksikkerhetsutvalget som oppfordrer til dette.
Det er helt nødvendig fortsatt å trykke
på for å få bedre trafikksikkerhet i
Heggedal, og vi trenger flere lokale
ildsjeler som er med. Men, undrer jeg.
Det ser jo ut for at dette er arbeid som
må pågå over tid – hva er motivasjonen for å gjøre en sånn innsats. Det
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er Jan Gustavsen som svarer for sin
del: For det første sier han: jeg syns
det er bedre å være med på å påvirke
enn å sitte å klage. Og når du er med
i en sånn gruppe, får du informasjon
om det som skjer. Jeg får en innsikt
i hvor vanskelig det kortsiktige kan
være for en politiker, men samtidig
også en veldig god oversikt over de
faktiske problemstillingene.
Vi har møter med kommunene, senest med en presentasjon for «Spikkestadutvalget». Dette er en samarbeidsgruppe der ordfører og rådmenn
i kommunene diskuterer felles utfordringer. Her fikk vi belyst på en god
måte de trafikale utfordringene vi har
i Heggedal. Vi diskuterer aksjoner,
som tellingen av biler som kjører på
rødt lys er et eksempel på. Og vi bidrar med innspill i Budstikka, med
innspill til både kommunale og fylkeskommunale saker. Det er inspirerende å bli hørt!
Lyst til å være med? Ta kontakt med
Nærmiljøsentralen.

Stein Dyre Berge er bekymret heggedøl.
Han ønsker seg fartsgrense 40 i hele
Heggedal og 30 forbi skolen – og han
ønsker seg miljøgate i Heggedal. Kanskje
skal vi skrive om det en annen gang.

Strøm Gundersen berømmer samarbeidet med
trafikksikkerhetsutvalget og nærmiljøsentralen
Det bygges i Heggedal og det har vært nokså kaotisk i
sentrum en lengre periode og det skal det fortsatt bli når
sentrumstomta etter hvert skal bygges ut. Da gjelder det
for det første at det er gode planer og for det andre å
ha en god dialog med entreprenøren. Uansett hvor gode
planene er, så vil det kunne dukker opp problemstillinger
man ikke helt overskuet da arbeidene startet.
Denne gode dialogen har trafikksikkerhetsutvalget og
Nærmiljøsentralen hatt med entreprenøren Strøm-Gundersen. Når det har dukket opp problemstillinger på
facebooksiden, i innboksen eller på telefonen til Nærmiljøsentralen, har dette fortløpende vært tatt opp med
entreprenøren og man har forsøkt å løse dem på en grei
måte. Dette har vært veldig nyttig forteller prosjektleder
Cato Brunstad i Strøm Gundersen. Vi får tilbakemeldinger og skjønner bedre hvordan trafikken går. Dette øker
muligheten for å få til gode løsninger. Små og store tiltak er blitt gjennomført: butikkinngangen ble flyttet til
hjørnet, gjerder har blitt flyttet og den midlertidige gangveien ble videt ut. Små og store tiltak som gjør det hele
litt enklere i hverdagen. Det er bare til fordel for oss, sier
xx, at vi har en god tone med naboer og trafikantene.

14-15 Trafikksikkerhet.indd 15

Send en mail, sier Nærmiljøsentralens Per Sletaune, dersom du ser noe som kan endres litt på. Og det vil jo også
gjelde i fremtiden, når det fortsatt skal bygges i Heggedal sentrum.

Prosjektleder Cato Brunstad i Strøm Gundersen trekker frem
den gode dialogen i Heggedal. Det har gjort det mulig å få
til praktiske løsninger når byggearbeidene har kommet i nye
faser.

14.03.2018 07:26:29
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Det nærmer seg byggestart langs Røykenveien.
Tekst: Elisabeth Schjølberg
Det må bare bli litt mer vår først
Foto: Statens vegvesen
Det var entreprenør Kaare Mortensen Oslo/Akershus AS
som gikk av med seieren og skal bygge gang/sykkelveien
ved Marie Lillesethsvei / Røykenveien. Oppstart av arbeidene blir etter påske, og trolig etter at snømengdene er litt
redusert. Datoen for oppstart er ikke endelig bestemt fordi
entreprenøren akkurat nå jobber med detaljplanlegging av
anleggsarbeidene, men jeg kan fortelle at vi i Statens vegvesen gleder oss til samarbeidet. Det er byggeleder Marius
Fidje Hope fra Statens vegvesen som sier dette til Heggedalsposten.

Samarbeidet med naboer og traﬁkanter blir viktig på dette
prosjektet som skal bygges så tett på naboer og på ulike
traﬁkantgrupper. Alle skal komme trygt hjem, sier Hope
og ber om at bilistene tar hensyn til myke traﬁkanter og de
som arbeider med prosjektet. Det er ikke til å unngå at det
vil bli noe redusert fremkommelighet i periode, og vi ber
om forståelse for dette.
Byggeledelsen vil være ofte tilstede på prosjektkontoret,
som vil være i Røykenveiene 342, like bak det som en
gang var ”Blåkiosken”.

Nærmeste nabo vil få nærinformasjon om dette i posten
– men Hope anbefaler alle å følge med på https://www.
vegvesen.no/Fylkesveg/fv167roykenveien. Da vi snakker
sammen kommer han rett fra et arbeid med å ajourføre
hjemmesiden og ambisjonen er at denne skal være oppdatert.
Oppstarten skal imidlertid ikke komme som noen overraskelse på naboer og grunneiere. Når anleggsstart er klart, vil
Statens vegvesen sende ut nærinformasjon, og Hope kan
fortelle at entreprenøren vil ta kontakt med den enkelte
grunneier før det skal gjøres tiltak på de enkelte eiendommene.

Jerry
Bozena
De har jobbet 10 år i New York

DETTE POLSKE
EKTEPARET HAR
JOBBET 5 SOMRE
HOS RANDI OG
STEIN BERGE

Marius Fidje Hope fra Statens vegvesen kommer til å bruke mye
tid i Heggedal frem til oktober 2019 for å bidra til at anlegget får
det avtalte fremdriften.

SENTRUM FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572

Vi er snart ferdig med vårt store fornyelses-prosjekt
på 3 hus, og vår store eiendom. Derfor søker de nye
oppdrag denne sommeren (juli - oktober).

Jerry (54) og Bozena (49), har
pusset opp alle husene, og gjort
omfattende arbeider på innkjørsel,
gårdsplass og hage (eiendommen er
på 4 mål). 5 somre på rad (3-4 måneder pr sommer), sier alt om hvor
fornøyd vi er med deres innsats.

Jerry er typisk anleggsarbeideren som graver, planerer,
støper, legger fliser, murer utepeis
og lager betongbord m.m, med
tekninger og veiledning fra Stein.

Bozena er dyktig til alle typer hagearbeid, hvilket hun er glad i. Og
hun har i flere somre gjort omfattende rundvask, beising og maling
i vårt hus. Hun rydder og setter alt
på plass etterpå. Hun har fått solid
erfaring, og hun er meget nøyaktig.

D

e har hatt flere oppdrag hos
andre, i hovedsak utvendig
vask og maling. De disponerer stillas og bilhenger, og de
er presise og flinke sammen.
De tar kr 250-300 pr time, pr
person, inkludert skatter og
avgifter. Prisen avhenger av
størrelsen på oppdraget.

Hver huseier må selv ta ansvaret for å betale personskatt.
Inntil 60.000 krever kun et
skjema, med enkel innbetaling, uten arbeidsgiveravgift.
Ta kontakt, og kom
gjerne på besøk, for
å se 5 års arbeid.
T: 6679 7075
mob: 986 95 680
mail: sdb@crust.no

Frisør
Anne Grethe Thune
48 47 65 47

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

Tekst og design; Stein Dyre Berge
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Bordtenniskurs på Kaliber ungdomsklubb i Heggedal
Ungkultur Heggedal jobber med å utvikle
tilbudet for ungdommer. Vi støtter opp om
prosjekter der ungdom er involvert og hjelper
til å utvikle idéer og prosjekter som kommer
fra ungdom. I Heggedal sørger vi for mye aktivitet på Kaliber ungdomsklubb.

Fem gutter på Hovedgården ungdomsskole har
søkt og blitt bevilget penger fra kommunen til
å ha bordtenniskurs! To trenere fra Drammen
bordtennisklubb (Drammen BTK) har til nå hatt
tre kurs på klubben for 16 påmeldte og sier de
er imponert over miljøet rundt bordtennis her i
Heggedal. “Det er ﬂere her som er gode og de
er en veldig hyggelig gjeng å trene”, sier Maria Untermarzoner. Hun og hennes to kollegaer
Bjørn Lund Nielsen og Håkan Østerberg er alle
bordtennistrenere i Drammen BTK. Maria har
konkurrert i ﬂere idrettsgrener som sprint og
håndball, men det var bordtennis hun likte best av
alle. “Det er en kompleks form for idrett der du
må bruke hender, øyne og bein. Det er en sosial
sport og veldig gøy! “ Håkan legger til at det er
en sport for alle aldere fordi man selv bestemmer
hvor aktiv man skal være. “Alle mellom 6 og 90
år kan spille. Det handler mye om koordinasjon
og reaksjon”.
Bordtennistrenerne Håkan
Østerberg og
Maria Untermarzoner.

Åpningstider på Kaliber ungdomsklubb:
Tirsdag kl. 14-16
Onsdag kl. 14-19.
Torsdag kl 14-16.
For fester og andre arrangementer, se
Facebook: @UngKultur Heggedal
L UNGDOM
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Kino på Heggedal innbyggertorg
11. april har vi fått overta lokalene på Innbyggertorget
i Heggedal for å ha kino! Vi flytter inn med popcorn,
slush og pizza - viser filmer og har kahoot.
Inngang 20 kr.

PROGRAMERING
Trenger du DJ til et arrangement?
Vi har mange flinke DJer på kaliber som har gått
igjennom kurs og en lengre prøveperiode.
De spiller det du vil ha og kan hjelpe til med
leker for barn og unge dersom det er ønskelig.
Ta kontakt på vår Facebook for mer info og
booking: @UngKulturHeggedal

17 Ungdomsklubben 2-2018.indd 17

Lær enkel programmering ved bruk av en
arduino- en mini kontroller!
Vi er heldige og har en super lærer for å
holde kurset. Georg Milvang er tidligere
lærer ved høyskolen i Oslo.
Kurset er gratis og veldig gøy!

12.03.2018 18:14:24
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HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER

Heggedal Hovedgårds Venner
arrangerer

JAZZ-KAFÈ PÅ HEGGEDAL HOVEDGÅRD
ONSDAG 11. APRIL 2018

ODEON JAZZ QUINTET
spiller fra kl 19.30

Odeon Jazz Quintet fremfører eksotisk jazzmusikk fra New Orleans
og Latin Amerika. Kvintetten består av en ragtimepianist i verdensklasse,
Morten Gunnar Larsen, samt klarinetisten Øistein Isachsen, og trombonisten
Gunnar Gotaas. Børre Frydenlund trakterer mandola / banjo og vokal,
mens Svein Aarbostad spiller bass.

Billetter og kaffesalg fra kl 18.30
Entrè kr 250,- ved inngangen. Nummererte plasser
VELKOMMEN!
Heggedal Hovedgårds Venner inviterer medlemmer og interesserte til

ÅRSMØTE

onsdag 4. april 2018 kl. 19.00 på Heggedal Hovedgård
		Dagsorden: Godkjennelse av innkalling
				
Valg av møteleder og referent
				Årsberetning og regnskap
				Innkomne saker
				Valg
Du er velkommen til å bli medlem i Venneforeningen og til å hjelpe oss å ta vare på gården
og området omkring. Medlemskontingent minimum Kr 100,- pr. husstand.
E-post: p-sandbr@online.no
Hovedgården skal være et sted der alle trives!

18-19 HH venner - jazzkonsert-II.indd 18
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VELKOMMEN TIL HEGGEDAL HOVEDGÅRD
Asker Kommune vokser og om ikke lenge har vi fjord
på nesten alle kanter. Også Heggedal vokser og det
blir stadig nye innbyggere. Med alt det nye må vi ikke
glemme å ta vare på det gamle. I Heggedal har vi
blant annet Heggedal Hovedgård, med en flott utsikt
innover Askerbygda, mot Skaugum.
Allerede i 1398 er Heggedal Hovedgård nevnt i Biskop Eysteins Jordebog. Gården tilhørte i begynnelsen den katolske kirke, i likhet med andre gårder i
Asker. På 1500-tallet ble den overtatt av Kronen, dvs
Staten, som etter hvert ga den videre til Oslo Hospital. I 1715 nevntes det at det var dragonkvarter
på gården. Amtsmannen fikk gården som avlsgård i
1813, men bodde aldri der. Gården ble drevet av leilendinger fram til midten av 1800-tallet, da brukeren
ble selveier. Heggedal Hovedgård, som frem til 1899
het Heggedal Gård, hadde full drift med husdyrhold
frem til 1950, da låven brant. Asker Kommune overtok gården etter ”krigsoppgjør”. De benyttet blant annet gården som nødboliger.
På slutten av 1960 tallet var forfallet stort og interesserte askerbøringer begynte å kjempe for å få gården
restaurert. Asker Kommune ville gjerne rive gården,
men etter noen års kamp og med et knappest mulig
flertall i kommunestyret ble det vedtatt å bevare gården. Stiftelsen Heggedal Hovedgård ble opprettet for
å restaurere og drifte gården. Hovedhuset og stabburet ble av Asker Kommune overført til Stiftelsen, som
i dag er eier. De to øvrige bygninger på tunet eies
fortsatt av Asker Kommune. Den hvite sidebygningen
er leiet bort til Heggedal Helselag.

18-19 HH venner - jazzkonsert-II.indd 19

Heggedal Hovedgårds Venner ble stiftet med det
formål å kjempe for bevaring av gården. Venneforeningen har imidlertid fortsatt sitt arbeide for gården.
Vi bidrar med midler til anskaffelse av møbler og inventar som Stiftelsen ikke selv har midler til. Venneforeningen pynter opp utvendig, bla ved planting av
den nye Rhododendronhagen, hvor det er plantet ca
130 busker, til glede for våre besøkende og bygdas
befolkning.
VENNENE ØNSKER AT GÅRDEN FORTSATT
SKAL BLI SLIK DEN ER I DAG, MEN TIL DETTE
MÅ VI HA STØTTE!
Vi håper du/dere vil være med å støtte Heggedal
Hovedgårds Venner. Kontingenten pr. i dag kr 100,pr. husstand. Vi har registrert ca 250 hustander som
medlemmer, dvs vi har plass til mange flere.
Venneforeningen arrangerer konserter, utstillinger,
foredragsaftener. Vi arrangerer også i samarbeide
med andre lokale foreninger, Transmator’n, Heggedals tradisjonelle barneskirenn. Som du skjønner så
har vi litt å drive med. Problemet er imidlertid at vi er
et lite styre og vi trenger flere som vil være med å ta
vare på vår kulturarv.
Vi håper å høre fra deg /dere om dere ønsker å bli
medlem og gjerne også bidra i styre og stell.
Send gjerne en e-post til:

p-sandbr@online.no

Per Sandbrekke,
styreleder i Heggedal Hovedgårds venner

11.03.2018 22:02:23
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Rundtur Heggedal – Skjellestad

Gang- og sykkelveien over Heggedal stasjon

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

Rundtur opp Kleiva, Gamle Heggedals vei, Skjellestadhagen og tilbake langs
Heggedalsveien og nedom Sætre terrasse. Tar også med den ﬂotte Kistefossen på
runden. Turen vår er uten ski på bena. Vi går med vintersko med pigger, eller brodder
– trygt og godt.
Denne vinteren har Kong Vinter vært
veldig raus med snømengder og det
resulterer i at det kan ta lang tid før vi
kan glede oss til å rusle på stier i skog
og mark. Men det er koselig å gå tur
på småveier også, så denne runden er
et fint alternativ.

Gamle Heggedalsvei med den bratte
starten ”Kleiva” var hovedveien mellom Heggedal og Dikemark.

20-22 Tur 2018-2.indd 20

Turen tar ca. 1 ½ time og er på ca.
6 km. Dette er en tur som GladTrimmen, stavgangsgruppa i Heggedal, liker å gå, og det er de som også er med
på bildene.
Turen starter fra Heggedal sentrum
og vi tar trappene og jernbaneovergangen. Heggedal Stasjon har blitt
veldig flott, og det er supert at vi nå
slipper å krysse jernbaneskinnene.
På den andre siden av overgangen, krysser vi Heggedalsveien. Vi
går opp den bratte Kleiva og Gamle
Heggedals vei. Det er lettere å dele
opp bakken i korte intervall istedenfor
å grue seg til den lange bakken. På
toppen flater veien ut og et stykke lenger fremme går Skjellestadåsen inn til
venstre. Vi tar den og runder til høyre
der Nyborgåsen går rett oppover. Innerst i Skjellestadåsen går det en fin
sti opp til høyre. Den kommer frem
innerst i Skjellestadhagen. Her går
vi gjennom et koselig boligområde.
Veien Skjellestadhagen munner ut i
Gamle Heggedalsvei. Her tar vi til
vestre og passérer de flotte skiløypene som går opp til Breimåsan og til
Dikemark. Bare synd at det ikke er
lagt opp til at du kanskje trenger bil

Krysset Gamle Heggedalsvei og
Skjellestadåsen.

Innerst i Skjellestadåsen.

Skjellestadhagen.

11.03.2018 18:01:11
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Gamle Heggedalsvei med flott utsikt
til Vardåsen.

lå. Fabrikken ble etablert i 1883, men
brant dessverre ned i 1907. Istedenfor
å gjenreise fabrikken ble det bestemt
å flytte den til Christiania og bygge
ny fabrikk der. Arbeiderboligene lå
også her, men ble etterhvert i så dårlig
forfatning at de måtte rives. Den siste
gjenværende boligen fikk KFUM/
KFUK i Heggedal lov til å bruke som
speiderhus, og ble flittig brukt frem
til 1992 da også denne bygningen ble
revet. Det var kjempetrist for speiderne som mistet et sted å være. De
søkte Asker kommune om et nytt sted
(speiderhus), men kommunen hadde
ikke noe å tilby, og de måtte ha møter
i biblioteket på barneskolen og klasserom på ungdomsskolen. Dette var
med på å redusere samholdet og den
gode oppslutningen som speiderne i

Flott skiløype til Breimåsan og Dikemark.

Heggedal hadde.
Fra trappa går vi rett frem og til
venstre i krysset. Noen meter lenger
fremme går vi ned til høyre og holder
til høyre og kommer frem til Heggedalsveien i svingen før siste bakken
ned til Heggedal stasjon.
GladTrimmen pleier å gjøre turen
litt lenger og beundre Kistefossen på
turen. Da går vi ikke over jernbaneovergangen, men følger veien rett frem
og tar til venstre i rundkjøringen og videre over brua. Videre går vi til høyre
opp Åmotveien og får Vikingjordet på
venstre hånd. Vi følger Åmotveien og
tar til venstre i krysset og får barnehagen på høyre side. Litt lenger fremme
på venstre side ligger den nye barnehagen med solcelle-anlegg på takene.
Litt forbi barnehagen går det en sti
ned til venstre. Denne kommer frem
ved Kistefoss. Fossen er alltid et flott
skue uansett vær og årstid. Fossen er
bygget opp av granittblokker og har et
fritt fall på ca. 7,5 m og er ca. 25 meter
bred.
Vi krysser brua over fossen og
følger skogsbilveien oppover til Heggedalsbakken. Derfra følger vi hovedveien nedover, forbi kirken og til
Heggedal Sentrum.
GOD TUR

Søndre Skjellestad gård.
for å komme hit, for parkeringsplasser
mangler dessverre.
I krysset tar vi til høyre og følger
gangveien langs Heggedalsveien i
retning Heggedal. Gården vi går forbi
på høyre hånd er Søndre Skjellestad
Gård som er en gammel ærverdig
gård. Fra veien kan vi nyte synet av
de flotte fjærkreene som spankulerer
ute. Her er det både høner og kalkuner og andre storfugler.
Veien svinger til høyre nedover
mot Heggedal, og på flata rett før
Sætreveien der den gamle direktørboligen til Sætre kjeksfabrikk ligger,
går det en trapp ned til Sætre terrasse,
i retning Gjellumvannet. Trappa er
ikke veldig lett å se, men med et våkent blikk, ser du den. Her er det fint
å gå, og en liten avstikker vekk fra biltrafikken. Sætre terrasse er et fint boligområde med flott beliggenhet ned
mot Gjellumvannet.
Det var her Sætre Kjeksfabrikk

20-22 Tur 2018-2.indd 22

Trappen ned til Sætre terrasse.

Kistefossen er et flott skue hele året!
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Tekst: Arne Sæther

Friidrett – en idrett du kan dyrke hele livet!
Vi er en gjeng godt voksne venner i Heggedal Friidrettsklubb som - mer eller mindre - har drevet med friidrett
fra vi var helt unge. For noen betyr det mer enn 70 år! Det har gitt oss utrolig mange gode minner, og hundrevis
av venner - ikke bare i Norge, men fra hele verden.

Heggedal kastarena
Banen, som ligger ved Heggedal Idrettshall, er nå en komplett kastarena,
påkostet ½ mill. kr. etter flere gaver fra Sparebankstiftelsen DnB, kombinert med stor dugnadsinnsats. En av få slike anlegg på Østlandet!
I container tett ved banen har vi komplett utstyr for alle kast (kule, diskos,
slegge, spyd og vektkast) og for alle alderstrinn (11-100 år!), måleutstyr,
alt til oppmerking av banen, samt benker og stoler. Kan brukes etter avtale.
Treningstid(er): det er rikelig med ledig tid på banen, både hverdager
etter skoletid, og lørdag og søndag. I skoleferien er det «fritt fram» også på
dagtid på hverdag. Det er parkering tett ved banen, men respektér skoletida!
Instruksjon? Tja – vi har mye erfaring, og kan i alle fall hjelpe deg i gang
om du er nybegynner. Dessuten: noen av landets beste kastere trener på
banen, med instruktør, og da er det bare å følge med og få impulser!
Heggedal kastarena er en «ung» bane, men
med verdensrekord! Under NM i 2010 satte
Arild Busterud, Løten, verdensrekord i kastHeggedal Friidrettsklubb (HFIK)
femkamp for MV 60-64 år – den står fortsatt!
ble stiftet i 1999 som Heggedal Veteran Friidretts- Arild er verdens beste veterankaster.

klubb, i 2004 ble navnet endret til HFIK. Så å si alle
medlemmene var opprinnelig med i Heggedal ILs friidrettsgruppe inntil denne ble nedlagt i 1997.

Vår klubb er kjent landet rundt som dyktige arrangører, med bl.a. kastlandskamp for veteraner mot Sverige i 1990, og hele
9 NM i kastfemkamp (for veteraner) i åra 1992-2014. En rekke av våre
nasjonale stevner har vært åpne for alle aldersklasser. Vi arrangerer fortsatt
4-5 åpne stevner hver sommer på vår hjemmebane: kastarenaen (Se neste
nummer av Heggedalsposten).
«Medaljegrossister». Fordi vi i hovedsak har deltatt i veteranklassene,
har det blitt mange medaljer. Før årets sesong har vi registrert 333 medaljer
– av disse 140 NM-gull (fordelt på 9 aktive), 19 gull i Nordiske mesterskap, 4 EM-gull og 2 VM-gull. I tillegg kommer noen hundretalls KMmedaljer. På grunn av baneforholdene i Heggedal har vi måttet konsentrere
oss om k a s t ø v e l s e n e.
En positiv side ved dette er at kastøvelsene er de grenene du kan holde på
med hele livet – ja, til opp i 90-åra om helsa tillater det! Og du kan debutere på alle alderstrinn. Alderen setter likevel noen grenser: vi har ikke
den samme «driven» som før, og ønsker yngre utøvere velkommen. Er du
interessert?
Kontakt: Arne Sæther arnekronsath@gmail.com / mobil 993 00 820.
Medlemskap i HFIK: kr. 150. Familier: kr 200,-. Ingen treningsavgift.
Konto: 05324479440.
Til klubber i regionen: Ta gjerne kontakt og legg fram ønsker, enten det
gjelder treningstid, samarbeid om arrangementer, eller annet! Vi kan også
tilby dommerkurs!

23 Bruk av grusbanen på Hovedgården.indd 23

Valdrisen Arild Greger Ro - en røslig kar
fra Øystre Slidre IL. Her i vektkast under NM
i 2014. Det er satt en rekke norske aldersrekorder på Heggedal kastarena.

Heggedal Friidrettsklubb konkurrerer ikke
med Heggedal ILs friidrettsgruppe for barn
(på Gjellum) som ble startet opp for noen
år sia. Vi ser for oss litt eldre utøvere i
kast-øvelsene. Men friidretten ligger vel til
rette for 2 og 3 generasjoners familier, og
ellers voksne i absolutt alle aldre. Så alle
er velkomne som medlemmer hos oss,
men vi tar også hjertelig imot den som er,
eller velger å bli, medlem i en annen klubb.
For oss er aktiviteten viktigst! Vi er glad i
idretten vår!

11.03.2018 18:19:02
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Årsmøtet i Heggedal IL ble avholdt
7.mars på Gjellum.
Året som har gått har vært et år hvor HIL har fått
på plass en ny daglig leder, A-laget rykket opp i
fjerde divisjon, vi har arrangert Idrettens dag,
Eventyrstund på Blåfjellhytta, friidrettsstevne, HIL
cup og snøsamling i Valdres for å nevne noe.
Samtidig er det jobbet for å komme nærmere en
realisering av Nye Gjellum, slik at Gjellum kan bli
det samlingsstedet vi ønsker for alle gruppene i
Heggedal IL. Det er nedsatt en egen prosjektgruppe
som jobber videre med dette.
På årsmøtet ble det bl.a. valgt nytt styre som ble
gitt fullmakt til å fortsette arbeidet med Nye
Gjellum, Heggedal sykkelklubb ble besluttet
opprettet, kontingenten økes med 10% og budsjett
for 2018 ble vedtatt.
Tekst og foto: Mona-Lill Vik Pedersen

Nytt styre valgt av årsmøtet. Fra høyre Erik Godheim, Torgeir
Kroken, Anne-Britt Øvrebø, Bente Nordli, Terje Bø og Mona-Lill
Vik Pedersen. Ikke til stede: Atli Heimisson, Roar Havneraas og
ledere for gruppene: Berit Marstein, Kjell Aksberg og Vidar
Johansen

Årsmøtet

HVA MED PÅSKEFERIE PÅ
BLÅFJELLHYTTA?
Hva med å tilbringe påsken på 272 moh i
Kjekstadmarka?
Heggedal idrettslag kan tilby leietakere en
hyggelig pris for de som ikke har hytte på fjellet
eller velger å reise sørover.
Stor peisestue, tv stue, 4 soverom m/plass til 16,
panoramautsikt, flote skiløyper og gode
parkeringsforhold.
Tilbud 1:
Fredag, 23.mars – onsdag, 28.mars 2018 for kr.
5000,Tilbud 2:
Onsdag, 28.mars – mandag, 2.april 2018 for kr.
5000,24-26 HIL i 2-2018.indd 24

Førstemann til mølla.
Send e-post til booking@blaafjellhytta.no
Blåfjellhytta holder stengt i påsken.
0

Morten Eriksson
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Fotball - G05
Søndag 11.2.18 ble det skrevet historie for det
fremadstormende G05 Heggedalslaget.

dag med mange kamper. Til tross for dette
klarte guttene å stå imot presset, de skulle ha
uttelling etter innsatsen de hadde lagt ned. Noe
de også fikk. De scorte på alle straffene og
kampen endte 5-4. Dette er den første cupen i
ungdomsfotballen G05 har vunnet. Slitne, men
kjempestolte kunne guttene ta med den flotte
pokalen hjem til Heggedal!

Klokken 06:50 søndag morgen, kjørte vi i
samlet flokk ned til Tønsberg for å delta på
Flint cup. Det var kun vi og brøytemannskap
ute på veiene den morgenen, men tiden på
døgnet og været la ingen demper på
motivasjonen for å spille cup.

Tekst:Lisa Hellesø
Foto: Erik Olsrud

Første kamp ble blåst i gang kl 08:25. Da
møtte vi Eik Tønsberg. Kampen endte 2-0 til
Heggedal. Neste kamp var mot Ørn-Horten
som endte 1-1. Siste kamp gikk av stabelen kl
11:45 mot Sandefjord som vi slo 1-0. Da var 3
kamper på rappen ferdigspilt og vi var klare
for semifinale som gruppevinner!!!
Det ble en lang ventetid for guttene.
Semifinalen var ikke før kl 18:40, mot Flint 2
(Tønsberg lag) som vi vant 2-0 mot, og
sannelig var vi klare for finale. Her møtte vi
førstelaget til cuparrangøren, nemlig Flint 1.
Det var en spennende kamp hvor ingen av
lagene klarte å avgjøre, hverken til full tid eller
e t t e r e k s t r a o m g a n g e r. D a m å t t e d e t
straffekonkurranse til. Det hadde vært en lang

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.
Støttemedlemskapet koster 220,- og kan fornyes hvert år. Vi er glade for hvert eneste år du vil bidra.
Dersom du ønsker fullt medlemsskap så koster det 250,- for junior og 300,- for senior, mens
familiemedlemskap koster 550,- 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.
Ved spørsmål, ta kontakt på: post@heggedalil.no

VI TAKKER FOR AT DNB
FORTSETTER SOM VÅR
HOVEDSPONSOR
1
24-26 HIL i 2-2018.indd 25
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Daglig leder:
Leder:
Nestleder:
Leder fotball:
Friidrett:
Langrenn:
Trim og trening:
Sykkel:
Blåfjellhytta:
Utleie Gjellum:
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Svein Roar Aandal
Torgeir Kroken
Bente Nordli
Kjell Aksberg
Berit Marstein
Vidar Johansen
Laila Samuelsen
Anders Kroken
Morten Eriksson
gjellum@heggedalil.no

934 47 017
913 40 310
982 28 461
905 19174
971 81 309
414 66 400
915 66 932
480 35 109
920 39 935

sveinroar10@gmail.com
t-bjarne@online.no
bente.nordli@gmail.com
kjell.aksberg@telenor.com
berimar@online.no
vidar73@gmail.com
Lssamuel@online.no
erikssonmorten13@gmail.com

Bank fra A til Å

13.03.2018 21:53:03

Påsketilbud
fra
Påsketilbud fra
Heggedal
apotek!
Heggedal apotek!
Påskegodteri

33 22
FORFOR

Påskegodteri

Tørr hud?
Husk åhud?
bruke milde
Tørr

produkter
til milde
Husk
å bruke
hele deg til Cosmica Alle
produkter
Special Care
Alle
hele deg
90
Cosmica Special Care

Fra 99
Fra 9990

22 11
FORFOR

Smaken
av påske
Smaken
av påske

7990 pr stk
7990 pr stk

Nyt vårsolen
Nyt vårsolen
Fra 59,Fra 59,-

Kjøp 2 produkter, få

--30%
30%
Kjøp 2 produkter, få

Beskytt små
øyne i sola
Beskytt
små
øyne i sola

-30%
-30%

Gjelder utvalgt solpleie

Gjelder utvalgt solpleie

MOKKI SOLBRILLER

Nå fra 17450
Tilbudene
gjelder i Nå
perioden 5.3.18-2.4.18,
eller 50
så langt beholdningen rekker.
Før
fra 249
fra 174
90
Før fra 249
MOKKI
SOLBRILLER

Heggedal Apotek

Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal

Heggedal
Apotek
Tlf 66 69 63 69, fax
66 69 63 70

90

Tilbudene gjelder i perioden 5.3.18-2.4.18, eller så langt beholdningen rekker.

Heggedalsveien
304, 1389 Heggedal
E-post: heggedal@dittapotek.no
Tlf
66 69 63 69,
fax 66 9-17,
69 63lør
70 10-15
Åpningstider:
man-fre
E-post: heggedal@dittapotek.no
Åpningstider: man-fre 9-17, lør 10-15

27 Annonser apoteket.indd 1
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Heggedal sentrum:
Spunting starter etter påske
Prosjektleder Cato Brunstad fra Strøm
Gundersen AS kan fortelle at de nå holder på med de siste forberedelsene før
spuntingen kan starte. Det skal blant
annet gjennomføres en “Sikker Jobb
Analyse”, for å forebygge ulykker
og skader. De har søkt dispensasjon
fra støyforskriftene, og har fått det med visse betingelser. Det er først og
fremst spuntingen som vil støye, og
den er nå planlagt å starte 4.-5. april.
Spuntingen vil ta 2-3 uker. Det gjenstår også å legge om en høyspentkabel
før spuntingen kan begynne.

mye. Etter hvert som spunten er på
plass, starter utgraving og sprenging. Det kommer opp et permanent
gjerde rundt byggeplassen, men det
skjer ikke før snøen går, og vi ser bar
bakke. Kuldeperioden i februar og de
store snømengdene har ikke vært noen
ønskedrøm for anleggsbransjen.

Tekst og foto: Dag Henning Sæther

i gang, er det viktig å at det “ﬂyter”,
sier Cato Brunstad.
Veien og utearealene forbi Hjørnegården er ferdig, men det siste asfaltlaget
og gartnerarbeidene må vente på varmere vær.

Informasjon til naboer.
Strøm Gundersen vil sende ut et informasjonsskriv til alle som bor i nærheten av sentrum, med opplysninger
om det som skal skje utover våren.
Foreløpig er det bare tegnet kontrakt
for sprengning og utgraving av av
sentrumstomta. Men når arbeidet er

Spunten skal sikres med bolter i fjell,
men denne boringen støyer ikke så

HEGGEDAL ELEKTRO
ALT INNEN ELEKTROINSTALLASJON
* Servicebiler
* Gulvvarme

* Nyanlegg
* Downlights

* Sikringsskap
* El-kontroll

Ladeanlegg for EL-bil.
Andersdammen 35, 1389 Heggedal



66 79 68 18
901 24 432

heggedal.el@getmail.no
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BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS
FACEBOOK-GRUPPE

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

Akkurat i tide.
Foto: Terje Reier Gundersen (13. feb. 2018)

Nydelig blåtimesnø på Skjellestad.

Sultne.

Foto: Mona S. Westengen (23. feb. 2018)

Foto: Lillian Nygaard (1. mars 2018)

Det er trippel trump idag og mer Lions Heggedal hadde innbudt til
hvis du kjøpe følgende vare.
eldrefest på Heggedal Hovedgård.
Foto: Tommy Fernandes (15. feb. 2018)

Foto: Øistein Yggeseth (15. feb. 2018)

Heggedal stasjon.
Foto: Nina Wiik Bjørndal (16. feb. 2018)

Det har kommet litt
snø i Heggedal i vinter.
Foto: Heidi Nilsen (9. mars 2018)

Skjellestad.

Litt vann igjen til endene i Kistefossdammen.

Foto: Karl Einar Fjellheim (7. mars 2018)

Foto: Terje Reier Gundersen (9. mars 2018)
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Eidsletta.
Hva må til for at du parkerer bilen Er jo spennende at nye Asker
kommune skal ansette direktør for
og bidrar til å redusere køene?
medborgerskap.
Petter Lystad
– Dobbelt jernbanespor, jernbanen forlenget ihvertfall til Sætre,
kanskje til og med Filtvedt. Avgang hvert kvarter.
Ketil Glimsjø
– Rimelige kollektivpriser og nok
gratis parkeringsplasser.
Ragnhild Bang

31

Karl Einar Fjellheim

Takk for flott årsmøte i Nærmiljøsentral i kveld. Jeg er imponert over
engasjementet til de flinke folka
som driver Heggedal fremover.
Petter Lystad Spikkestad-toget.

– Gjenåpning av Hallenskog stasjon er ett av flere tiltak.
Sissel Finstad Hytteaktivitet, kjentmannskunnskaper.
Sverre Aae
– Flytende sykkel- og gangveier
over Gjellumvannet og Bondivannet ville være mye billigere og
mindre forstyrrende enn byggverk
på land.
Robert Smallshire

Bernt Vemøy

***************************

Selskap? Fest? Konfirmasjon? Hyggekveld?

Vennely i Vollen!
Storsal hvor det kan dekkes til ca. 100 - ca. 60 med runde bord.
Peisestue/salong med plass for 30 - 50.
Dekketøy, servise og utstyr for 100.
Lydanlegg og fri wiÞ. TrŒdl¿s lydstyring via iphone.
Helgepriser mellom 3.800 og 6.400 - se prisliste pŒ nettsiden.

VENNELY GRENDEHUS A/S
Vennelyveien 14, 1390 Vollen. post@vennely.no www.vennely.no
tlf. 918 36 651 (Knut Førsund)
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HEGGEDAL MENIGHET

Gospelmesse

Søndag 15. april blir det Gospelmesse i Heggedal kirke kl 11.00. New Voices kommer og synger for og med oss.
Velkommen til en annerledes gudstjeneste med ﬂott sang og musikk.

Påsken i Heggedal

Hvorfor feirer vi påske egentlig? Hva
skjedde disse påskedagene som gjør at
vi mange år etterpå regner dette som en
av de viktigste kristne høytidene?
Du kan gjennom å besøke din nærkirke få følge
Jesus dag for dag i den dramatiske påskeuken:
Palmesøndag, dagen da Jesus rir inn i Jerusalem
på et esel for å feire jødisk påske, er det gudstjeneste i Heggedal kirke kl 11. Allerede kl. 9.30 inviteres du til frokost for store og små. Velkommen dit
også.
Skjærtorsdag, dagen da Jesus og disiplene var
samlet til påskemåltid og han innstifter nattverden, er det kveldsgudstjeneste med nattverd i
Heggedal kirke kl 19. Birgitte Stærnes ﬁolin.
Langfredag, den dagen Jesus dør og alt blir mørkt,
er det pasjonsgudstjeneste i Østenstad kirke kl 11.
Påskeaften, dagen og natten da Jesus lå i graven,
kan du få med deg en helt spesiell gudstjeneste i
Asker kirke når det kl 23 feires påskenattsmesse.
1. påskedag feirer vi Jesu oppstandelse med
høytidsgudstjeneste i Heggedal kirke kl 11. Emil
Holmesland trompet.
2. påskedag byr Holmen kirke på en musikkandakt
kl. 11.00

LOPPEMARKED
i Østenstad kirke ønsker lopper
Her er vi igjen med anmodning om å få overta brukbare ting som dere
kan tenke dere å bli kvitt.
Ring enten 66 78 46 16 eller 66 78 32 59 eller send e-post til
aeeimh@gmail.com og en av våre kjørepatruljer vil hente loppene
onsdag 18. eller torsdag 19. april etter kl. 18.00.
Aller best er det om dere har anledning til å levere loppene direkte ved
Østenstad kirke onsdag 18. eller torsdag 19. april etter kl 18.00.
Vi kan ikke ta imot TVer, hvitevarer, sofaer, veggseksjoner, madrasser, dyner/
puter eller trimapparater.

Selve loppemarkedet holdes i Østenstad kirke
 fredag 20. april kl. 18.00 - 21.00
 lørdag 21. april kl. 10.00 - 14.00
Pengene kommer godt med til barne- og ungdomsarbeide i Østenstad menighet,
til Y’s Men’s internasjonale hjelpearbeid og til nytt orgel i Heggedal kirke.
Arr: Østenstad Y’s Men’s Club

De gamle hagene
Fredag 13. april fra kl 11 er det fredagstreff for
eldre på Heggetun. Denne dagen får vi besøk av
landskapsarkitekt Mette Eggen som vil kåsere over
temaet «De gamle hagene». Hun tar oss med på
en lokalhistorisk reise der hun nevner staudebed,
bærbusker, frukttrær og grønt og ser på hvilken betydning de hadde på siste halvdel av 1800 tallet og i dag.
Som vanlig blir det servering, allsang, åresalg, sanginnslag og
andakt. Alle velkomne. Arrangør: Seniorarbeidet i Heggedal og
Østenstad

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499 Orgelgaver konto 1503 57 31498
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Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet
Barn

Gudstjenester

• Familiesamling kl. 17 – et tverrkirkelig samarbeid
med samlinger på Heggetun og i Pinsekirken. Sang,
andakt og måltidsfelleskap. Datoer for våren: 27.
april og 25. mai
• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, tirsdager kl
17.00-17.45
• Etter skoletid! For 5.-7. trinn utvalgte torsdager kl.
14.30-16.30: 18. januar, 1. februar og 15. februar, 1.
mars, 15. mars. Etter påske utvalgte torsdager fra kl.
15.00-17.00: 12. april, 26. april, 24. mai og 7. juni
• Kirkeklubb for 1. klassinger – 12. april, 26. april, 3.
mai, 24. mai og 31. mai
• 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

• 06.05 kl. 11.00

11.03 kl. 11.00
18.03 kl. 11.00
25.03 kl. 11.00
29.03 kl. 19.00

• 30.03 kl. 11.00
• 01.04 kl. 11.00
•
•
•
•

• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 18.30-21
• MILK-kurs for konfirmant 2017: 10. april og 24.
april og 8. mai kl. 18-19.30
• MILK-weekend med MILK’ere og ledere på Nordmarkskapellet 16.-18. mars
• Fasteaksjon kl. 18-21 for konfirmanter og ungdommer i Heggedal 20. mars
• Påskeovernatting for ungdommer helgen 23.-25.
mars
• MGP-arrangement for ungdommer 12. mai
Kontaktperson ungdom: Kristofer Mathias Staxrud,
epost: ks824@kirken.no, 6690718

08.04 kl. 11.00
15.04 kl. 11.00
22.04 kl. 11.00
29.04 kl. 11.00

• 13.05 kl. 11.00
• 20.05 kl. 11.00
• 27.05 kl. 19.00

Gudstjeneste v/ Trond Arne Hauge
Gudstjeneste v/ Gro H. Barth
Palmesøndag v/ Magnus Kjellin
Skjærtorsdagsmesse v/ Magnus
Kjellin
Langfredagsgudstjeneste i Østenstad
kirke
Påskedagsgudstjeneste v/Magnus
Kjellin
Gudstjeneste v/Gro H. Barth
Gospelmesse v/Magnus Kjellin
Gudstjeneste v/Magnus Kjellin
Gudstjeneste v/Trond Arne Hauge
(på Heggetun)
Gudstjeneste v/ Magnus Kjellin (på
Heggetun)
Gudstjeneste v/ Trond Arne Hauge
(på Heggetun)
Pinsedagsgudstjeneste v/Magnus
Kjellin
Kveldsmesse v/Magnus Kjellin

Seniorarbeid
• Kirkefrokost 12.mars, 9.april, 7.mai og 28.mai
• Fredagstreff 13. april kl. 11.00

Ny trapp og rampe
B

Utvidet trapperepos og
trappetrinn

28.03.2017

A

Justert og målsatt rampe

23.02.2017

Nr

Revisjon gjelder

Dato

Prosjekt:

Nytt orgel 2019
386 069 kr!
Det er så langt
samlet inn

Rullestolrampe til
Heggedal kirke

Tiltakshavere:

Aker kirkelige Fellesråd
v/ Heggedal Meninghet
G.nr . Bnr

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Oppdatert: 28.02.2018

79/74
Adresse:

Heggedalveien 8
1389 Hegggedal
Arkitekt:

Postadresse:

Øvre Gjellumvei 8b
1389 Heggedal
Besøksadresse:

Heggedalsveien 350
Mobil 91 12 89 07
Tegner:

Dato:

RS

15.03.2017

Målestokk

Kontroll:

1:100

RS

Tegninger gjelder:

RULLESTOLRAMPE OG NY
TRAPP
PERSPEKTI AV KIRKEN
MED NY RAMPE

Inngangstrappen til Heggedal kirke har lenge vært i dårlig stand og vanskelig
B
og holde fri for snø og is. Adkomsten for bevegelseshemmede
har på langt
nær tilfredsstilt kravet i lovverket og mange har følt det vanskelig eller umulig å besøke kirken. I slutten av april starter arbeidet med ny adkomst som
både inneholder en trapp i stil med den opprinnelige samt en rampe som alle
kan benytte, begge utstyrt med varmekabel. På grunn av byggearbeidet må
kirken stenges i tiden 23. april til 13. mai (uke 17-19). Heggetun vil bli brukt
som kirke i denne perioden. Stengningen medfører beklagelige ulemper for
menigheten, men vi ser frem til bedre adkomst til kirken for alle når den nye
trappen er på plass.
Kirken er ikke oppmålt. Tilpasning på stedet er nødvendig.
Utføres ihht godkjente tegninger, Byggeteknisk forskrift §12-18 Rampe
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LIONS CLUB HEGGEDAL

PENSJONISTAFTEN PÅ HEGGEDAL HOVEDGÅRD
I god tradisjon inviterte Heggedal Lions
Club alle pensjonister i bygda på ﬂotte
snitter, lokal quiz-runde, kaffe & kaker,
musikk ved Egil & Genek, dans og god
stemning, 14. februar 2018 i kulturhistoriske stuer på Heggedal Hovedgård. 42
pensjonister møtte opp og etter hva vi
ﬁkk tilbakemelding om, koste gjestene
seg stort.
President i HLC, Morten Eriksson,
ønsket velkommen. I talen redegjorde
Presidenten at dette er en god tradisjon
og svært hyggelig for medlemmene i
Lions, smøre snitter og servere bygdas
pensjonister. Han fortalte også at medlemmene stod ” på pinne” for gjestene
denne kvelden. Etter at gjestene hadde
spist de lekreste smørbrød, ble det gjennomført en quiz-runde med 20 spørsmål fra Heggedal. Her jobbet gjestene i
lag. Vinnerlaget ble premiert med ﬂotte
svømmebriller!
Kaffe & avec og dans med svingende
toner fra våre faste musikanter Egil &
Genek. Mange ﬁkk ”dratt i gang godfoten” mens andre igjen koste seg med den
gode musikken.
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Nå blir Grasrotandelen mer verdt!
Hei, du som tipper – Heggedal Lions Club ser gjerne
at du støtter oss hver gang du tipper.
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Tekst: Stein D.Berge
Foto: Dag Henning Sæther

posten’s årsfest 2018

Heggedalsposten ﬁkk mange gode tilbakemeldinger
på årets årsfest på Heggedal hovedgård.
Vi ﬁkk servert treretters middag: Forrett: limemarinerte røkelaksroser m/
parmensan og pesto/ravigotesaus.
Hovedrett: Roastbeef m/stekte amadinepoteter, saus og en god salat.
Dessert: Varme bjørnebær m/is.
Og det var drikke for enhver smak;
rød og hvit vin, øl og mineralvann av
mange typer.
Det var old fashion visesang med gitar

og trekkspill. Et sanghefte med gamle
kjente Evert Yaube viser som; Dansen
på Sunnanö, og et knippe kjente og
kjære viser som; Rosa på ball, Mari,
du bedåre og Vandringsvise, ble lystig
sunget rundt om på bordene.
Tre av budene kom med innlegg om
hvordan de opplevde Heggedal, og
det å være bud. Det var oppmuntrende å få så mange lovord om Heggedalsposten.

Etter middagen ble det servert kaffe
og nydelige kaker. Gjestene forsynte
seg og slo seg ned i de mange koselige
rommene. Dette er et stort pluss med
Heggedal hovedgård.
Mange av oss ble sittende sammen
med de to inspirerende musikere, og
vi fortsatte å synge Evert Yaube viser.
Og videre ﬂøt det ut en mengde andre
viser, som de ﬂeste sang med av full
hals.

Du er velkommen på årsfesten i 2019
hvis du blir med i budgruppa.
Det er 2 ledige ruter (2 x 150 ex)
på Engelsrud ved Dikemark.
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

Program mars-mai 2018
Torsdag 22. mars kl. 19.00:

Åpent årsmøte med foredrag på innbyggertorget.
“På sporet etter en jernbane gjennom Lier”
v/lokalhistoriker Knut Andersen fra Lier historielag.

Besøk på

Klevfos Industrimuseum
Ådalsbruk, Løten, søndag 29. april
Avreise fra Heggedal sentrum kl 0930,
retur samme sted ca kl 1600

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.
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.

”La voiture –
franske biler gjennom 130 år”

Klevfos Industrimuseum ble åpnet i 1986. Museet er et
viktig kulturminne som forteller om et slitsomt liv både for
arbeiderne og deres familier. Museet består av en komplett fabrikk slik den sto ved nedleggelsen i 1976.
Klevfos er et av de 13 anleggene som Riksantikvaren
prioriterer når det gjelder bevaring av industrielle kulturminner. Fabrikken har produksjonsutstyr hovedsakelig fra
perioden 1910 – 1920.
Edvard Munch ble født på Klevfos og hadde sin barneog ungdomstid her. Museet har en egen avdeling som
har tatt vare på hans minne.

Pris per pers. 475,- som inkluderer buss, inngangbillett og lunchtallerken på Myklagard.
Turen er åpen for alle. Påmelding til:
terjekarlsen1@gmail.com / tlf 90121650
Vår bilekspert Ivar Stav gir oss et nytt foredrag om
bilens historie, denne gangen om franske biler.

Onsdag 18. april kl. 19.00
På Innbyggertorget. Gratis.

Vandring mellom husmannsplassene i Kjekstadmarka
Start ved Krokekra
(utfartsparkeringa på
Dikemark). Knut Ivar
Evardsen og Terje
Martinsen er turledere.
Varighet 3-4 timer. Ta
med niste, og gjerne litt grillmat. Hvis været tillater det, blir det grilling på Småvannsbu.

Søndag 6. mai kl. 11.00

Fortellerverksted om posten i
Heggedal - postkontor og budtjeneste
Postkontoret i Heggedal ble vedtatt opprettet i november 1874, men åpningen ble av ukjente årsaker utsatt til
1883. Den første perioden var posten på jernbanestasjonen. Siden har posten bodd ﬂere steder i Heggedal.
Historielaget ønsker nå å samle så mye som mulig av
postens lokale historie, og inviterer til fortellerverksted.
De som jobber eller har
jobbet på postkontoret
- eller som postbud - er
spesielt invitert.

Mandag 30. april kl.
19.00 på innbyggertorget
Har du bilder? Vi scanner
bilder fra 18.30.
Budstikka 19. okt. 1984
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Vi trenger bud på
Engelsrud

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

Heggedalsposten trenger nye bud til å dele
ut bladet på Engelsrud. Det er to ledige
ruter med ca. 150 blader på hver.
Ønsker du å vite mer?
Ta kontakt med budsjef Stein Dyre Berge:
sdb@crust.no.

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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Konsert på Gjellum
18. november 2017

Ny, gratis utlånsordning
for sports- og fritidsutstyr
i Heggedal.
Foreningen BUA ble etablert i 2014. Den skal bidra til
inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge. BUA har utlånsordninger og
utstyrssentraler som låner ut sports- og fritidsutstyr.
Det er i dag 55 utlånsordninger med i BUA.
3. mars åpnet BUA i Heggedal. BUA Heggedal er
et samarbeid mellom Asker Idrettsråd, Asker kommune og Heggedal Nærmiljøsentral hvor du kan låne
sports- og fritidsutstyr helt gratis.

The Festival Boys
Dr.Emils Laboratorium

Båndtvang
Takker for en hyggelig kveld på Gjellum med tre
rockn’roll-band. Først ut på podiet var “The Festival
Boys”, med Shadows-inspirert musikk. Ekte Shufflerock! Band nummer to var “Dr.Emils Laboratorium, som serverte gode, gamle coverlåter fra et bredt
spekter av kjente band, som alle kjente igjen. Skikkelig driv! Band nummer tre var “Båndtvang”. Bare
“ungsauer” i forhold til de andre. De avsluttet det
hele, med coverlåter og deres selvkomponerte låter
med norske tekster – som også tok av! Mye god musikk for en hundrelapp i inngangspenger. Valuta for
pengene, kan man trygt si! Med øl og vinservering
i tillegg var det en meget trivelig underholdningskveld, og jeg gir skryt til alle tre band. Håper på noe
tilsvarende arrangement senere en gang!
Knut Berg, Dikemark
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BUA finner du på Heggedal skole. Åpningstider:
Hverdager 09:00-15:00, samt onsdager og torsdager
til klokken 18:00. Barn under 18 år må komme med
en foresatt første gang.

Ordfører Lene Conradi åpnet BUA Heggedal.
Foto: Monica Vogt

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
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På utkikk etter rekkehus med god boltreplass, kvalitetskjøkken fra Norema, flotte lysforhold, direkte utgang til hage
og naturen som nærmeste nabo? Letingen vil stoppe her i naturskjønne Dikemark.
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Topp kvalitet som må oppleves

OPPLEV SYKEPLEIERSKOLEN SLIK DEN FORTJENER!

VELKOMMEN TIL VISNING
TIRSDAGER OG TORSDAGER KL. 15-17
Noen ganger er det ingen overdrivelse å kalle et prosjekt for unikt. Blant tomme jugendbygg og
grønne parker har noe moderne vokst frem på Dikemark. En bit av Askers lokalhistorie er nå vekket til liv
med Sykepleierskolen – et boligkompleks i ny drakt. Prosjektet består av 36 leiligheter og 7 rekkehus, alle
med topp kvalitet og ikke minst en beliggenhet som begeistrer.
ER DU KLAR FOR Å VRI OM NØKKELEN TIL VILLAVEIEN 18 I ASKER?
SE HJEMMESIDE FOR OPPDATERT OVERSIKT OVER LEDIGE BOLIGER: SYKEPLEIERSKOLEN.NO
ANDERS WINTHER, Leder nybygg
Mob: 979 79 696 - e-post: aw@bnbolig.no
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JOHN SIVERT BRANDT, Eiendomsmegler MNEF
Mob: 951 13 860 - e-post: 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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