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INNHOLD NR. 3/2018
Summertime, and the livin’ is easy…………..
George Gershwins ”Summertime” er en av jazzens fineste
låter. I tillegg til en nydelig melodi, er teksten er sann, det er
lettere å leve om sommeren. Noen tar konsekvensene av
årstidsvariasjonene, og følger Carl Ivar til syden.
Søndag 6. mai arrangerte Historielaget en vandring i nydelig
maivær mellom noen av de gamle plassene i Kjekstadmarka.
Flere av plassene var bebodd til slutten av 1800-tallet. I dag
synes vi det er synd at jorda ikke er i bruk, og er bekymret for
at de idylliske vollene skal gro igjen.
Men på ”Gubbeløkka” bodde to familier med hver sin barneflokk
i ei tømmerstue på ca. 25 kvadratmeter. På Slåttebråtan
hadde dattera stort fravær på skolen fordi hun måtte passe ei
syk mor. Og skoleveien på vinterstid var ofte vassing i snø. I
blant måtte faren gå foran med hesten for å tråkke sti. Så for
disse familiene var nok fraflytting og ”sentralisering” et stort
framskritt.
Selv om det ikke er nøden som driver oss, er det også i dag
mange som velger å flytte nærmere sentrum. Livin’ is easy med kort vei til butikker, servicetilbud og underholdning. Det
er en av grunnene til at gravemaskiner nå karver seg ned til
grunnfjell på sentrumstomta.
God sommer!
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HEGGEDAL BAKERI
og «Baker ’n»

Tekst: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

La det med en gang være sagt: Vi savner Larsens brød og kaker! Det er ikke det samme med
matvarekjedenes store utvalg med tam smak. Rart å tenke på. Da jeg var barn, var det bakerier
«overalt»: i Vollen, på Dikemark, i Asker, ved Bondi, i Røyken, på Nærsnes, i Båtstø, i Åros – og
i Heggedal var det to bakerier: Sverre Solbergs bakeri i kjelleren i Kvernabygningen (revet i
2017) og altså baker Larsen.
Bakerne var ikke bare opptatt av det daglige brød. I de første åra etter krigen arrangerte de «Bakerskirenn» i Asker.
Tjue – tretti bakere med unger deltok, og da var det gøy for
både store og små. Kanskje var det her grunnlaget for Arne
Larsens idrettskarriére ble lagt…
Karsten Larsen kom fra Lierskogen før han startet bakerivirksomheten i sidebygningen til Heggedal Meieri i 1932.
Det hadde vært bakeri der før det, drevet av en Hannestad.
Jeg husker far fortalte at Karsten Larsen i starten syklet
rundt til forretningene i Heggedal med en ﬂiskurv full av
brød. Det var på begynnelsen av 1930-tallet. Men allerede
på slutten av 30-tallet bygde han nytt hus med bakeri på
eiendommen Gressvik, der det senere skulle komme til å
ligge, i Vollenveien 180. Og bakervarene ble kjørt med bil
rundt i bygda og til nabobygder. I 2006 hadde bedriften
10 ansatte og omsatte for 8 millioner. I dag står lokalene
tomme etter den lengst eksisterende bedriften i Heggedal.
I 2017 var det slutt. Det er vemodig å tenke på for en gammel heggedøling. Jeg minnes godt den deilige duften av
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ferskt brød som møtte meg nederst i Hovedgårdsbakken
om morgenen på vei til stasjonen.
I 1979 ble bedriften omgjort til aksjeselskap eid av Karsten Larsen og sønnene Arne og Jan. Etter at Karsten døde

Bakeriet før brannen.
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Kjørebok fra bakeriet 23. desember
1945. 60 brød – Kr. 28,80! Kunden er
Ølstad som holdt til i det som ble kjent
som Blåkiosken ved Røykenveien. Den
ble nylig revet for å gi plass til ny
gang og sykkelvei.
i 1990, ble familieselskapet overtatt
av sønnene. På slutten var det tredje
generasjon som drev bakeriet, Eirik
og Ida Larsen.
Det var ikke bare brød, kaker og
idrett som opptok baker Karsten Larsen. I 1944 var han med og «gjenstifte» den tidligere Heggedal Indremisjon på Friheim. Samme året ga han
kr. 1000 som start på et byggefond.
Byggefondet vokste, men det ble aldri
noe misjonshus. I 2001 ble derfor de
gjenværende kr. 373.100 overført til
fond for Heggedal Menighetssenter
og brukt til utvidelse av Heggetun.
Arne (f. 1937) og Jan (f. 1942)
er ekte heggedølinger, alltid blide og
hyggelige. I min oppvekst ble Arne
kalt «Baker’n» og Jan «Veslebaker’n».
Mange er kanskje ikke klar over at
også Jan var en god langrennsløper.
Som junior ble han kretsmester i
1961. Faren til guttene, Karsten, var
også en god skihopper som ung. Han
hoppet blant annet i Holmenkollen.
Det var ikke bare baker-arven guttene overtok. Idrett lå tydeligvis også i
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genene. Tilnavnet «Den glade baker»
ﬁkk Arne etter et hopprenn i Midtstubakken i 1956. NRK-reporteren fra
Slemmestad, Bjørge Lillelien, utbrøt
begeistret: «Du smiler jo bestandig.
Heretter kaller vi deg Den glade baker».
Vi må ta med noen av Arnes meritter. I skisporet og hoppbakkene ble
det andre boller enn hjemme i bakeriet: Verdensmester i kombinert i Zakopane i 1962, samme år som han ble
norgesmester i både spesielt hopp og
kombinert, noe ingen andre har klart.
Han deltok i de olympiske leker i Squaw Valley i 1960 og i Innsbruck i 1964
med henholdsvis en sjetteplass og en
femteplass. Han har seire i både Lahti
og Svenska Skidspelen. I 1962 ﬁkk
han Budstikkas «Sølvstikka» for årets
sportsbragd i Asker og Bærum. I 1965
ble han norgesmester i kombinert og
samme året ﬁkk han Holmenkollmedaljen. Han har dessuten mottatt Paul
Harris- medaljen, Rotary-bevegelsens
høyeste utmerkelse for sitt miljøskapende arbeid og sin evne til å gjøre
livet lysere for andre. Jeg husker fakkeltoget fra stasjonen til Gjellum da
Baker’n kom hjem etter seier i Zakopane. «Hele Heggedal» var møtt opp
for å hylle bygdas stolthet.
Larsens bakeri var nærmeste nabo
til skibakken «Transmator’n» hvor
Arne stilte som prøvehopper i det årvisse gutterennet.
Både Arne og Jan begynte i bakeriet som tenåringer. Arbeidsdagen
startet grytidlig, men den sluttet også

Arne Larsen
tidlig. Vinterstid ble det derfor mulig
med lange ettermiddagsøkter i løyper
og bakker i nærmiljøet før mørkets
frembrudd.
De gamle hoppbakkene er for
lengst borte – og nå er også bakeriet
historie.

Karsten Larsen er 70 år! Fra venstre: Wilhelm Godheim, Karsten, Arne og Jan
Larsen
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Karsten Larsen i bakeriet

Karsten og Arne Larsen i bakeriet.

Fra venstre: Jan Larsen, Karsten Larsen, Wilhelm
Godheim og Arne Larsen (Ca. 1960).

Karsten Larsen i bakeriet

Jan Larsen baker boller 1989. Foto:Gunnar Steinmo.
(Asker bibliotek)
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag
Program høsten 2018
Lørdag 1. september kl. 10.30

Utﬂukt til Fetsund Lensemuseum. Se omtale->
Søndag 2. september kl. 11-15

Besøk på

Fetsund Lensemuseum
Nordre Øyeren, lørdag 1. sept
Avreise fra Hovedgården ungdomsskole kl 10.30,
retur samme sted ca kl 16.30

Åpent på Bekkestua, med enkel servering.
Asker turlag har guidet tur fra Dikemark til Heggedal
via Bekkestua, med start fra Stinaløkka barnehage
kl 10.45. (”Kom deg ut-dagen”)
Søndag 9. september kl. 11-15

Åpent på Bekkestua med enkel servering.
Mandag 24. september kl. 13.00

Fortellerverksted på Innbyggertorget med tema:
”Vedhogst”
Torsdag 27. september kl. 19.00

”Gamle bilder”. Historielagets fotogruppe inviterer til
bildekveld. Vi ser på gamle bilder fra Heggedal og
omegn. Bilder scannes fra 18.00.
Mandag 8. - søndag 14. oktober

”Fyrstikkfestival” på Heggedal innbyggertorg
Torsdag 11. oktober kl. 19.00

Foredrag om ”Fyrstikk-industrien på Bryn på
1800-tallet” v/Petter Jansen, Østensjø historielag
Mandag 8. – fredag 12. oktober

Utstilling på Innbyggertorget med bilder,
gjenstander og historikk fra Christiania Tændstikfabrik.
Søndag 14. oktober kl. 18.00

Lokalhistorisk vandring i fabrikken med guiding
av Espen Tandberg.

Fetsund Lenser er et nasjonalt kulturminne, ﬂøtnings-museum og våtmarkssenter ved Glommas utløp i Øyeren.
Fetsund Lenser ble opprettet som tømmersorteringsanlegg i 1861, og nedlagt da ﬂøting av tømmer i
Glomma opphørte i 1985.
I dag er det en del av Akershusmuseet.
Ved arbeiderboligen «Vinkelen» ligger Fet kommunes
tusenårssted, et ﬂommerke i form av en ca. 7 meter høy
stein med markeringer av vannstandene under de største
ﬂommene i Glomma.

Pris per pers. 440,- som inkluderer
buss, inngangbillett og lunsj.
Turen er åpen for alle. Påmelding til:
terjekarlsen1@gmail.com / tlf 90121650

Torsdag 25. oktober kl. 19.00

Fortellerverksted på Innbyggertorget med tema:
”Lokale musikere, orkestre og band”
Torsdag 22. november kl. 19.00

Historielagets julemøte, med god mat, foredrag,
underholdning og presentasjon av årets årbok,
”Tændstikka 2018”. Påmelding og pris kommer.
Mandag 27. november kl. 13.00

Fortellerverksted på Innbyggertorget med tema:
”Hjemmearbeid og dørsalg”. Søm, montering av
korker for Presstoff, ”reisende”, margarinselgere,
såpe- og støvsugerselgere osv.
Onsdag 12. desember kl. 20.00

Foredrag med juletema etter Innbyggertorgets
julemiddag.

Vellykket besøk på Klevfos
Industrimuseum 29. april
24 deltakere ﬁkk en meget interessant og engasjerende omvisning på den nedlagte papirfabrikken, av museumsleder Håkon Tosterud. Tosterud
overrasket alle med å ta fram gitaren, og framføre
sanger fra forestillingen ”Arbesdaer”.
Skuespillet beskriver
fabrikken i 1920- og
30-årene, og har
vært framført på
Klevfos i 30 år.

Bilder etterlyses!
Vi planlegger en artikkel i årboka om skuespillene som
ble framført på familiefestene i aulaen på Heggedal skole
på 17. mai på slutten av 1960-tallet.
Flere av Asbjørnsen og Moes eventyr om Askeladden ble
framført, med Wilhelm Aaby som Askeladden og Gunnar
Gravalid som (den selvskrevne) konge.
Er det noen som har bilder?
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Over: Håkon Tosterud
Til høyre: Fabrikkens papirmaskin
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På utkikk etter rekkehus og leiligheter med god boltreplass, kvalitetskjøkken fra Norema, flotte lysforhold, direkte
utgang til hage og naturen som nærmeste nabo? Finn ditt nye hjem på Sykepleierskolen!

Unike detaljer som skiller seg ut

Bli begeistret av flotte omgivelser

Rekkehusene er på hele 131-141 m2 BRA

HAR DU ENDA IKKE FÅTT VÆRT PÅ VISNING,
ER DU HJERTELIG VELKOMMEN
TORSDAG 3. MAI KLOKKEN 16-18.
Noen ganger er det ingen overdrivelse å kalle et prosjekt for unikt. Blant 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? PRISER FRA KR. 3 700 000 – 5 950 000
SE HJEMMESIDE FOR OPPDATERT OVERSIKT OVER LEDIGE BOLIGER: SYKEPLEIERSKOLEN.NO
ANDERS WINTHER, Leder nybygg
Mob: 97 97 96 96 - e-post: aw@bnbolig.no

7 Sykepleierskolen BN bolig.indd 1

JOHN SIVERT BRANDT, Eiendomsmegler MNEF
Mob: 95 11 38 60 - e-post: jsb@bnbolig.no
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Bli med, da vel!
Vi rekrutterer nå fra
Heggedal, Blakstad og Solberg
barneskoler, og omegn.
Hvorfor er korps en
artig fritidsaktivitet?
Når man kan spille et instrument
har man en kunnskap og hobby
man kan ha glede av resten av livet.
I korpset får man oppleve flotte
konserter, morsomme aktiviteter
og spennende turer.

Fra venstre: Malcom Kawuma, Olivia Oelschlägel, Syver Frantzen,
Ingrid Fisketjøn Nilsen og Magnus Fjell Kamhaug.

Det er vår!

Når øver dere?
Aspirantene øver kl. 17 - 18
i Heggedal flerbrukshall.
I tillegg til korpsøvelsene har
musikantene individuell undervisning
fra kulturskolen én dag i uken.

På våren skjer det mye spennende
for korpset. Feiringen av nasjonaldagen er bare en liten del av et tett
vårprogram.

Over 70 musikanter spiller i korpset vårt, men vi vil naturligvis bli
flere! Hva er vel et nærmiljø uten et
stort og aktivt skolekorps? En viktig
aktivitet på våren er rekrutteringsarbeidet. Torsdag 3. mai gjennomførte
våre flinke musikanter i juniorkorpset konsert for småskolen på både
Blakstad og i Heggedal. Onsdag 9.
mai arrangerte vi igjen åpen kveld i
lokalene våre i Flerbrukshallen, og
også i år var det fullt hus og mye lyd.
Vi håper mange med dette har lyst til
å starte i korpset vårt.
Tekst: Alf-Egil Lahn

Skolekorpset 3-2018.indd 8

Hovedkorpset i Distriktmesterskapet 2018.

Dette er noen av
instrumentene i korpset:
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Vi liker å konkurrere, og hver vår
arrangeres Distriktmesterskapet av
Norges Musikkorps Forbund, der
både junior- og hovedkorpset deltar.
Juniorkorpset er i år et usedvanlig
stort korps, nærmere 30 musikanter,
og leverte en overbevisende innsats.
De spilte seg til den gjeve «Klangprisen». Hovedkorpset, som også i
år stilte i 2. divisjon, skulle forsvare
de siste to års flotte plasseringer, 1.
plass i 2016 og 2. plass i 2017. Vi
endte også i år på en flott 2. plass,
og er dermed fortsatt Askers beste
skolekorps!

Hvem kan begynne i korpset?
Man kan begynne fra det året man
fyller 7 år. De fleste av våre musikanter
starter i korpset det året de begynner
i 2.-, 3.- eller 4. klasse.

Må man ha eget instrument?
Nei. Når man begynner i korpset får
man låne instrument. Sjekk alle de kule
instrumentene. Hvilket vil du spille?
Koster det mye å spille i korps?
I forhold til andre aktiviteter er det ikke så
dyrt å spille i korps. Kontingent per
musikant er kr 1000,- per år.
Undervisningen på Asker kulturskole
betales direkte til dem.
Er det mye dugnadsarbeid?
Det kreves mindre foreldreinnsats
enn man kanskje skulle tro.
Dugnadsaktiviteten er forutsigbar
og godt organisert.

Har du, eller kjenner du noen som har
lyst til å lære å spille et instrument?

FLØ
Y TE

Neste opptredener
Torsdag 24. mai: Asker kulturfestival,
spilling på stasjonen og Heggeodden.
Lørdag 2. juni: Konsert under åpningen
av Kulturdagene på Heggedal Hovedgård.

Loppelageret i
Kloppedalen er åpent
kl. 18-21 hver torsdag
(21. juni siste gang før sommerferien)

Sjekk nettsiden for mer
informasjon og påmelding.

hbs.skolemusikk.no
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SENTRUM FRISØR

Borch Fagerhaug Elektro AS

Kristin Øverbye - 974 84 572

Åmotveien 44, 1389 Heggedal
* Rehabilitering
* Nybygg
* Brannforebyggende El-kontroll
Kontakt oss på mobil 415 51 001 eller
epost oborch@online.no

Frisør
Anne Grethe Thune
48 47 65 47

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

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

09 Annonser-Real-Borch-Traf-Maler-Farg-Service-frisørene.indd 23
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Spaden er stukket i jorden for nye Heggedal Torg.
Tekst: Tom Brunsell
Nå skal det bygges.
Illustrasjoner: Tandberg Eiendom
Som alle kan se, er det nå satt igang aktiv byggevirksomhet, rettere sagt i første
omgang gravearbeid, på sentrumstomta i
Heggedal. Endelig har Tandberg Eiendom
begynt å realisere planene om å etablere
det som skal hete Heggedal Torg.
Sjefen sjølv, Espen Tandberg besøkte i
april Frokostklubben på Innbyggertorget.
Foran et stort og lyttende publikum fortalte
han med ord og bilder hvordan den fremtidige “Heggedalsbyen” tenkes utviklet og
realisert.
Det som nå skal gjøres er å grave ut den
fremtidige underetasjen for parkering knyttet til de nye byggene og for innkjøring til
boligene på hjørnetomta. Det vil naturlig
nok nå bli mye traﬁkk i Heggedal sentrum
med utkjøring av masse fra byggegrunnen.
Tandberg understreket at denne traﬁkken
skal foregå så skånsomt som det er mulig
av hensyn til støy og traﬁkksikkerhet.

Hjørnebygget skal utvides.

Byggene på sentrumstomta, der det nå graves.

Gråmerket: Tandberg Eiendoms bygg med butikker og boliger.

Fabrikken med byggene rundt
det nye “Fabrikktorget”.

10-11 Tandberg Eiendoms planer for sentrum.indd 10
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“KIWI-bygget” etter ombygging og påbygging.
Tandberg presenterte en lang rekke
bilder og plantegninger for det videre
utviklingsarbeidet. Heggedal Torg vil
utgjøre den østlige delen av “ Heggedalsbyen”, mens den fremtidige byggingen ved stasjonen og fabrikkområdet blir “ Heggedal Vest”.
Når etableringen av den store underetasjen er ferdig skal det bygges de
to første byggene som skal inneholde
servicetjenester som lege, tannlege,
helsestasjon osv. Det kommer også
butikker her.
Så skal Innbyggertorget ﬂytte inn i
et av disse byggene. Dagens “ Kiwibygg” skal ombygges til leiligheter.

Et nytt “Rampehus” skal ta imot gangbrua som går over jernbanen.

Resten av Heggedal Torg skal inneholde handel og leilighetsbygg. Tempo i dette arbeidet vil nok avhenge
mye av forhåndssalg av de nye boligene. Det var en spørrelysten forsamling som hadde glede og nytte
av Tandbergs presentasjon. Sammen
med kommunens beslutning om å etablere park og aktivitetsområde ved og
rundt Kistefoss-dammen er det grunn
til å se fram til at Heggedal etterhvert
vil reise seg som en fugl Fønix, og bli
et attraktivt og viktig knutepunkt i nye
Asker kommune.
“Fabrikktorget”. Til venstre det gamle
fyrhuset med pipa, som ligger der i dag.

10-11 Tandberg Eiendoms planer for sentrum.indd 11
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Tekst: Elisabeth Schjølberg
Foto: Marit Røgeberg

Siste del av arbeidene med
gang/sykkel-veier langs Røykenveien
er startet opp
Etter år med både planlegging og utsettelser er byggingen endelig startet opp og
som skikken er ved viktige begivenheter så ble dette markert ved anleggskontoret
25. april. Heggedalsposten som har skrevet om prosjektet og ulike dilemmaer ved
de løsningene som er valgt, var tilstede sammen med ordførere og prosjektledelse
og vi har intervjuet byggeleder Marius Hope.

Fred fra arbeidene i helgene
Både vi bilister og naboene vil merke arbeidene langs Røykenveien, som først og fremst pågår mellom 0700 og 1900
mandag til torsdag og frem til kl 1400 på fredager. Dette
kan vi lese av naboinformasjonen, se bilde. Med erfaring
fra andre byggearbeider i Heggedal legger vi for egen regning til: Som vanlig vil det helt sikkert forekomme unntak
– både som nattarbeid og helgearbeid.
På spørsmål om det vil være perioder med full stopp i arbeidene i løpet av sommeren, så oppgir byggeleder Marius
Boller og brus sto på menyen da byggestart ble markert.
Og så kaffe da.
Hope at det vil være en reduksjon i aktiviteten, men han
kan ikke love at det blir full stopp i anleggsarbeidene.

Trafikkavvikling

Storfint besøk: Nå er vi i gang. Fylkesordfører Anette Sollie til venstre fortalte at hele 78 skoleveier er prioritert for
oppgradering i Akershus. Av disse er 21 utbedret og 11 under bygging. Her er hun med og markerer oppstart på byggingen av g/s-veien sammen med vår egen ordfører Lene
Conradi og Terje Lindberg, leder av komité for teknikk,
kultur og fritid. Conradi poengterte det gode og konstruktive arbeidet som trafikkutvalget i Heggedal gjør.

12-14 GS-vei Røykenveien og telehiv.indd 12

Tar jeg på kjørebrillene er jeg mest opptatt av hvor lenge
dette skal pågå – og hvordan arbeidene vil påvirke trafikken generelt. Det skal stort sett være fremkommelig,
understreker Hope, selv om vi må regne med noe forsinkelser. Fartsgrensen settes ikke ned, men kjørefeltene er
innsnevret. Da bremses hastigheten automatisk. Midt på
dagen kan man forøvrig risikere å måtte stoppe noen minutter når det foregår sprengningsarbeider, men omfanget
av slike arbeider er mye mindre enn tilsvarende ved Gui.
For de av oss som er avhengig av bussen for å nå toget, så
vil risikoen for forsinkelse pga sprengning ha betydning.
Statens vegvesens ambisjon er imidlertid å unngå slike forsinkelser.
«Når arbeidene er ferdige høsten 2019, vil det være
sammenhengende gang/sykkelvei fra Asker sentrum
til Røyken grense»
Lene Conradi

06.05.2018 21:17:05
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For de som ser for seg å bruke Underlandsveiene som alternativ kjørerute, så kan dette ikke anbefales. Den er helt
stengt på dagtid inntil videre på grunn av bygging av fortau.

Heggedalsbakken og det skal bygges og rehabiliteres ﬂere
murer langs veien. Alle naboer vil imidlertid ikke være berørt hele tiden – arbeidene starter i Nord og avsluttes suksessivt inntil endelig avslutning ved grensen til Røyken.

Hva med de myke trafikantene?

Informasjon

Mange skolebarn skal krysse områdene ved anleggsarbeidene, så vi spør Hope hvordan deres sikkerhet blir ivaretatt
i anleggsperioden. Han kan fortelle at entreprenøren har
«tatt grep». De har fått til en ordning med vakter på samme
måte som ved lyskrysset. Det blir ﬂere midlertidige omlegginger av g/s-veier i løpet av anleggsperioden kan Hope
fortelle og ambisjonen er da å få til samme ordning når det
er hensiktsmessig.

Alle naboer som er direkte berørt av byggeprosjektet har
fått tilsendt naboinformasjon fra Statens vegvesen. Informasjonen forteller om arbeidstid, om trafikkavvikling, om
sprengningsarbeider om lokale støyskjermingstiltak og
den angir kontaktdata.
Du finner denne og annen informasjon på:

www.vegvesen.no/fylkesveg/fv167Roykenveien.

Det høres ut som det kan være klokt av foreldrene å holde
seg oppdatert på hva som er gjeldende status på dette arbeidet.

Bedre trafikksikkerhet
og syklende langs Rø for gående
ykenveien

I løpet av april starter Staten
s
SPRENGNINGSARBE
ID
vegvesen arbeidet med
å bygge Ved sprengning stenges vegen
ny gang- og sykkelveg
i
kortere perioder på inntil
langs
10 minutter.
fylkesveg 167 Røykenveie
n. Hen- Sprengningsarbeidet planlegges
sikten er å bedre framk
gjennomført på hverda
ommeger mellom
ligheten og trafikksikke
kl. 10.00-14.00. Vi forsøk
er å legge til
rheten
rette for at vegen ikke
for gående og syklende.
stenges når rutebussen

Anleggsarbeidene vil starte
i nordenden
av prosjektet. Den første
tiden vil hovedsakelig gå med til forbere
dende arbeid,
som rydding av vegeta
sjon, montere
midlertidig rekkverk og
gjerder, samt
rigge brakker, maskiner
og utstyr.
ARBEIDSTID
Det meste av arbeidet
skal utføres på
dagtid, mandag til torsda
g mellom
kl. 07:00-19:00. Fredag
er er arbeidstiden kl. 07:00-14:00. Enkelte
deler av
arbeidene må eventuelt
utføres noen
kvelder og netter.
De grunneiere som vil
bli direkte
berørt av arbeidene på
eiendommen,
vil bli kontaktet av entrep
renør Kaare
Mortensen Oslo/Akershu
s AS før arbeidene starter.
TRAFIKKAVVIKLING
Det er krevende når trafikk
en skal avvikles parallelt med anlegg
sarbeidet.
For å opprettholde framko
mmeligheten
blir det to kjørefelt. I noen
tilfeller vil det
være behov for å snevre
inn til ett kjørefelt med lysreguleringe
r eller manuell
trafikkdirigering. Vi ber
trafikantene
respektere skilting og
fartsgrensen.

e skal passere. Direkte
berørte
vil få nærmere informasjon
i forkant.

LOKALE STØYSKJERM
INGSTILTAK
Høsten 2017 ble det uført
forberedende
arbeider i forbindelse
med ny gang- og
sykkelvei. Arbeid med
lokale støyskjermingstiltak vil foregå samtid
ig som
arbeidene med sykkel
veien. De berørte
grunneiere vil bli kontak
tet av Statens
vegvesen.
Statens vegvesen beklag
er de ulemper
anleggsarbeidet medfø
rer for beboere
og trafikanter i områd
et!
Prosjektet utføres på vegne
av Akershus
fylkeskommune med Kaare
Mortensen
Oslo/Akershus AS som
utførende entreprenør.

MARKERING AV OPPST
ART
Naboer og berørte vil
etter hvert bli invitert til anleggskonto
ret for å markere
at prosjektet er i gang.
Da blir det
anledning til å stille spørsm
ål direkte
til Statens vegvesen og
entreprenøren.
Invitasjon blir sendt i forkan
t.
Dette inngår i prosje
ktet:
• ny gang- og sykkel
veg
• avkjørselssanering
• støyskjermingstilta
k
• mindre tilpassinger
av dagens vei
• tilrettelegge for kollekt
ivtrafikk
• vann- og avløpsarbeid
er for Asker
kommune

n

Når ny gang- og sykkel
veg lang fylkesveg 167 Røykenveien
står ferdig høsten
2019 vil det være samme
nhengende
gang- og sykkelveg fra
Asker sentrum
til Røyken grense.

ve
en
yk
Rø

en.no

Det må opprettes mange midlertidige løsninger, både
gangveier, avkjørsler og kryss og dette tar nødvendigvis
tid. I tillegg skal det være en større omlegging av krysset til

Trygt fram sammen

18-0573 visuell.kom munikasjo
n@vegves

Ved oppstartsmarkeringen i April kunne avdelingsdirektør
Nils Audun Karbø i Statens vegvesen fortelle at den nye
gang/sykkelveistrekningen kan åpnes i sin helhet høsten
2019. Det høres ut som fryktelig lang tid for å bygge 1100
meter med g/s-vei utfordrer vi Hope. Han er ikke enig og
forklarer gjerne hvorfor. En viktig årsak er at det er mange
tekniske anlegg, spesielt Vann- og Avløpssystem som skal
legges om samtidig som det skal være trafikkavvikling på
veien. Omleggingen av VA-systemet er for øvrig grunnen
til at deler av eksisterende g/s-vei graves opp.

Informasjon april 2018

ie

Ferdig høsten 2019

167

ASKER
RØYKEN

KONTAKTINFORMASJON:
Marius Fidje Hope, byggel
eder i
Statens vegvesen
marius.hope@vegves
en.no,
mobil: 41543474
Henning Bendtsen, byggel
eder
(Lokale støyskjerming
stiltak) i
Statens vegvesen
henning.bendtsen@vegves
en.no,
mobil: 91578898.
Silje Knutsen, HMS/K
S-leder i
Kaare Mortensen Oslo/A
kershus AS
silje@kaare-mortense
n.as,
mobil: 97059426

vegvesen.no/fylkesveg
/
fv167roykenveien

Akershus fylkeskommune
har ansvaret for fylkesve
iene, avgjør hvilke prosjek
av fylkesveiene. Det er
ter som skal gjennomføres
Statens vegvesen som
hvert år og gir politiske
normalt planlegger, bygger,
føringer for utvikling
drifter og vedlikeholder
fylkesveiene på vegne
av fylkeskommunen.

Nabo-informasjon er sendt ut til naboene langs anleggsområdet.
Det er entreprenøren som har ansvar for å sørge for informasjon til naboene når disse blir direkte berørt av aktivitetene. Har du konkrete spørsmål knyttet til entreprenøren,
kan disse kontaktes. Ser du kritikkverdige forhold, er det
naturlig at du tar opp dette med Statens vegvesen, understreker byggeleder Hope. Vi slår også et slag for vår egen
Nærmiljøsentral, som har god erfaring med dialog med utbyggere fra arbeidene i Heggedal sentrum.

Prosjektleder i Statens vegvesen, Anders Mjell, overvåker
sammen med kommunikasjonsmedarbeider Elin Lied, begge Statens vegvesen, at alt går riktig for seg.

12-14 GS-vei Røykenveien og telehiv.indd 13

Kontaktinformasjon:
Statens vegvesen: marius.hope@vegvesen.no
Entreprenør: silje@kaare-mortensen.as
Nærmiljøsentralen: www.iheggedal.no
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Telehiv

Tekst og foto:
Elisabeth Schjølberg

– et lite stykke naturens kunstverk

Naturens egen kunst, koplet med moderne teknologi. Telesprekker i Plankedalen får et helt nytt utseende med et enkelt tastetrykk.

Det gynger godt – ganske morsomt å tråkke og hoppe på
grusveiene når teleløsningen er i gang. Fine mønstre er det
også, likner nesten på Melkeveien eller noe annet mystisk
når datamaskinens muligheter tas i bruk.
Denne vinteren og våren har det vært ekstra mye av dette
naturfenomenet - frost i jord - som i tillegg til å inspirere
de mer barnlige gledene er gunstig for jordbruket. Telen
i bakken løser opp jorden, noe som er gunstig for planteveksten.
Men på veiene vil vi ikke ha det - vi vil ha effektivitet,
sikkerhet og fremkommelighet. Og snart er det ingen barn
som vet hva de går glipp av – hvordan skal de vite det, når
grusveiene mest blir et nostalgisk minne?
Telefarlige masser blir de kalt, de som på finurlig vis sørger for at vann lenger ned i bakken transporteres helt opp
til frostsonen hvor vannet blir til is og dermed utvider seg.
Bakken hever seg - telehivet. Problemene oppstår når vannet fordeler seg og fryser ujevnt. Det gir humper i vegen. I
beste fall ubehagelig, i verste fall direkte trafikkfarlig.
Men vegen bærer når det er frost, selv om det er humper.
Det er det ikke sikkert at den gjør når varmen kommer og
tiner opp igjen bakken, teleløsningen. Det er da den i en

12-14 GS-vei Røykenveien og telehiv.indd 14

periode kan gynge når du går på den, og kan kollapse helt
hvis du kjører med for tung bil. Det som skjer er at vannet
tiner i toppen, men det har ingen steder å renne bort fordi
det er frost lenger ned i bakken. Med mye vann i jorda kan
denne helt miste bæreevnen.
Det er lett å tenke seg hva som kan skje dersom en bil kommer for langt ut på kanten av en vei uten bæreevne. Sånne
trafikkulykker skjer dessverre av og til. Veier som er kjørt i
stykker i teleløsningen koster også penger. Skal den bli hel
og kjørbar igjen, må den rett og slett graves opp og bygges
opp helt på nytt.
Aksellastrestriksjoner i teleløsningen var derfor helt normalt i Norge inntil for ca 20 år siden – det var ikke lov å
kjøre med for tunge biler før veiene var tørket tilstrekkelig opp. Dette var imidlertid en ulempe og ekstrakostnad
for næringslivet. Samfunnskostnadene ble sammenliknet
med næringslivets ulemper og det ble bestemt på høyeste
hold at restriksjonene skulle fjernes fra riksvegnettet. Der
veiene ble kjørt i stykker, skulle de utbedres, bygges opp
på nytt. Ekstra midler til dette ble noen år bevilget over
statsbudsjettet – og aksellastrestriksjonene hører nå kanskje hjemme i «Tidsbonaza» - eller gjør de det?

06.05.2018 21:17:06
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Vi vil fylle opp huset vårt
med flere gode aktiviteter og arrangementer.
Har du noe du kan bidra med?
Visjonen til Heggedal innbyggertorg er at vi skal være
en møteplass for alle generasjoner og kulturer.
Med utgangspunkt i visjonen:
1. Har du noe du brenner for og kunne tenke deg å bidra med på huset?
2. Har du tips til tema, arrangementer eller aktiviteter som kan arrangeres
høsten 2018?
Følg #Heggedal innbyggertorg på facebook og send oss en melding der,
eller send oss en mail på: Heggedal.innbyggertorg@asker.kommune.no med
innspill.

17 Innbyggertorget i nr 3-2018-ver2.indd 15
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Verkstedet for skaperglede
På Kaliber ungdomsklubb ble det i fjord høst
åpnet et teknisk verksted for ungdom, utstyrt
med blandet annet en 3D-printer og mikrokontrollere. På verkstedet har det vært kurs i 3D
design og printing og programmering og mye
aktivitet.
Ungdommene arrangerte i samarbeid med
Heggedal Innbyggertog og Yggeseth avfallspark 2 reparasjonskafeer å Innbyggertorget i
året som gikk. Det har blitt starten på ett flott
samarbeid og skapt et forum for reparasjon,
teknikk og mekanikk.

Det vil bli arrangert kurs og aktiviteter og det
vil bli mulighet for å drive med egne byggeprosjekter. Her vil det definitivt være rom for nytenkning og grensesprengende ideer.
Før sommeren- i juni satser vi på å starte med
å flytte inn i verkstedet- vi ønsker å klargjøre
skap osv. Veldig fint hvis du vil være med på
det!

Vi åpner høst-sesongen med et informasjonsog diskusjonsmøte tirsdag 4. september på
Innbyggertorget Der ser vi på mulige prosjekter og aktiviteter for høsten. Mere informasjon
I og med at innbyggertorget har et velutstyrt, kommer!
levende snekkerverksted, blir det dermed naturlig at det tekniske verkstedet på ungdoms- Vennlig hilsen
klubben flyttes ned til innbyggertorget.
Lisa Lærum Åslund
Det nye verkstedet vil være åpent for alle aldersgrupper tirsdager 17.30-20.30 fra 4. september.

Ungdomskulturkoordinator Holmen
Asker kulturhus, Radar

St.Hans - lørdag 23. juni

Nærmiljøsentralen inviterer også i år til rusfri Sankthansfeiring
ved Gjellumvannet - i Kloppedalen - fra kl. 17.00!
Grillene er varme fra ca. 18.00. Bålet fyres opp ca. 19.00.
Arrangementet avsluttes ca. 22.00

Det blir sandvolleyball, leker/konkurranser, badekarpadling, musikk og litt underholdning.

Musikalsk underholdning fra kl. 19.00
v/Johanne Loose, Aksel Herføl-Johnsen og Kolbjørn Gabrielsen
NB! Vi skal ha stort bål! Har du passende ved eller rent trevirke?
Legg det på bålplassen ved brygga i Kloppedalen

Johanne Loose

Værforbehold, men godvær er bestilt.
Oppdatert info på www.iheggedal.no
Ta med bord og stoler, og egen grillmat og drikke. Gratis adgang.
Parkering i Kloppedalen så langt det er plass, men la gjerne bilen stå hjemme!
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Asker kulturfestival 22.-27. mai

Programmet i Heggedal
Torsdag 24. mai kl. 16.45

OPERA PÅ TOGSTASJONEN (Asker)
– en liten perrongkonsert kl. 16.45,
før ballettoget kjører fra Asker til Spikkestad – Heggedal.
Togavgang kl. 17.16.
Kom å bli med på årets mest spesielle togtur!
Arr: Heggedal Nærmiljøsentral
Sted: Asker togstasjon
Gratis
Torsdag 24. mai kl. 18.00

TUR OG KONSERT
Rusletur med korpset, fra Heggedal stasjon til «tunet» på
Heggeodden, der det blir konsert.
Arr.: Heggedal Nærmiljøsentral
Oppmøte: Heggedal stasjon
Gratis
Lørdag 26. mai kl. 12.00-13.00

BMX SYKKELSHOW
Forrykende show i sykkelparken for hele familien.
Ta med deg sykkelen og opplev vårt flotte anlegg.
Arr.: Heggedal Nærmiljøsentral
Sted: Transmator’n sykkelpark
Gratis
Lørdag 26. mai kl. 16.00-18.00

ASKER GRAND PRIX 2018 – OLABILLØP
I Gjellum terrasse i Heggedal

Alle olabiler er velkommen!
Vi har også noen olabiler til utlån.
Påmelding fra kl. 15.00.
Gjerne forhåndspåmelding til d-hen-sa@online.no/tel: 97740617.
Arr.: Heggedal Nærmiljøsentral og Heggedal Olabilklubb.
Sted: Gjellum terrasse
Gratis
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Fakta
I 2016 ble Asker, Røyken og Hurum

Nærdemokrati i nye A

kommuner enige om å slå seg sammen.
Grunnlaget for sammenslåingen er en
Intensjonsavtale. Øverste myndighet for
sammenslåingen er Fellesnemda, med 3
politikere fra hver av kommunene. Her
sitter også de 3 ordførerne. Et viktig
punkt i avtalen er at alle må være enige i
de vedtak som gjøres.

D

et ble opprettet flere arbeidsgrupper
som skulle se på alle sider av sammenslåingen. En gruppe; P1, ser på organiseringen av nye Asker, som i hovedsak
går på hvilke utvalg som skal ligge
under formannskapet. Det forslås 4
hovedutvalg, som dekker alle de viktigste funksjonene i den nye kommunen. I
tillegg forslår de også et 5. hovedutvalg,
som er nytt i Norge. Det er Hovedutvalg
for medborgerskap, som dekker organiseringen av nærdemokrati. Her ligger
min interesse.

Det foreslås 2 modeller for nærdemokrati; Lokalsamfunnsutvalg og Oppgaveutvalg. Det første skal ha ansvaret for et gitt geografisk område (med
et visst antall steder), mens det andre;
Oppgaveutvalgene, er prosjekter (tidsbestemte oppgaver) som kan ta for seg
ethvert spørsmål som hører inn under alt
det kommunen har ansvaret for, gjerne
på tvers av steder.

Disse utvalgene skal bestå av engasjerte innbyggere og politikere, som har
spesiell interesse for det spørsmålet som
skal gis et svar. Dette kan være spørsmål knyttet til oss eldre (som hjemmehjelp, demens, hjemmepleie, sykehjem),
til skole (som undervisning, oppførsel), til tekniske spørsmål (som vann,
kloakk), og til friluft, kultur etc, som er
felles for hele kommunen.

Lokalsamfunnsutvalg er det som vi har
gitt størst oppmerksomet. Vi kaller det
for LSU. Dette utvalget skal knyttes til
steder. Rådmannens forslag er 3 LSU,
som skal dekke hele nye Asker. Hvis
disse skal dekke hele Asker, vil hvert
område i snitt, omfatte 30 tusen innbyggere, like mye som Røyken og Hurum
tilsammen. Rådmannen har heller ikke
konkretisert hvordan knyttingen skal
være til det frivillige arbeidet.

18-19 Nærdemokrati.indd 18

En grasrotgruppe arrangerte, sammen med flere
politiske partier, et stort folkemøte 7. mai i Hurum
rådhus i Sætre. Det var mer enn 100 tilstede.

P

å folkemøte i Sætre rådhus i går
mandag 7. mai, var det mer enn 100
personer til stede. Alle de 3 kommunene
var godt representert, både med engasjerte innbyggere og politikere. Vi satte
spesielt pris på at ordføreren i Hurum
var til stede. Hun hadde et oppklarende
innlegg på slutten av møtet. Møteleder
var Christian Dyresen (leder av Hurum
venstre).

M

øtet startet med 3 innlegg.
Den første var Lasse Thue (medlem P1,
Fellesnemna, og formannskapsmedlem Røyken Venstre), som redegjorde
for P1-gruppas forslag. Han ga en god
beskrivelse av forslaget til politisk
organisering, med 5 hovedutvalg, hvor
”Hovedutvalg for medborgerskap” er
nytt i kommune-Norge.

Fakta fortsetter
R

ådmannens forslag innebærer også å
opprette 7 Innbyggertorg, som skal være
en del av den nye kommunen. Innbyggertorget i Heggedal er det første som
er i virksomhet. Dette er som kjent seniorsenteret (kafé) og biblioteket som er
slått sammen. I tillegg er det kommet til
et postkontor, og mer kan det bli. Dette
utgjør mer enn 3 fulle stillinger.

De nye Innbyggertorgene kan inneholde andre funksjoner, avhengig av behov
og hva som ligger tilrette. Men felles for
alle er at det skal være en møteplass for
stedets innbyggere, og da er det nærliggende at midtpunktet blir en kafé.

F

orslagene til nærdemokrati konkretiseres med 2 typer for utvalg; Lokalsamfunnsutvalg (LSU), knyttes til geografi,
og Oppgaveutvalg, som i liten grad
knyttes til geografi, men som går på
spørsmål om alle politiske områder for
nye Asker. P1 foreslår 3 LSU for hele
nye Asker. Lasse Thue mente at dette
forslaget var rådmannens, og at han var
svært kritisk til kun å begrense seg til 3.
Han viste også til forslaget om 7 Innbyggertorg og bruk av Nærmiljøsentraler i
nye Asker.

Det andre innlegget ble gitt av seniorforsker og 1. amanuensis; Toril
Ringholm. Hun ga en meget informativ
oversikt over nærdemokrati i Norden,
og spesielt i Norge. Hun gikk gjennom
mange mulige modeller for nærdemokrati, og viste til at disse modellene lå klart
innenfor kommune-loven. Rapporten;
”Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden” (NIBR/Uni Rokkasenteret i 2013) dekker mye av Ringholms
innlegg. Denne rapporten henviser også
rådmannen til i ”Prinsipper for politisk
struktur”, (høringsutkast av 18.04.2018).

Det tredje innlegget ble gitt av kommu-

nepolitiker Helge Haugen (MDG i Hurum kommune). Han ønsket 12 LSU’er
(i snitt 7.500 innbyggere pr LSU), hvor
hvert LSU skulle ledes av hvert sitt medlem i det nye formannskapet, og bestyk-

N

ærmiljøsentraler er også noe rådmannens forslag tar med, men uten å avklare
hvordan disse skal innpasses i LSU, eller
være et LSU. I de 3 kommunene finnes
det 4 ulike sentraler i Asker og 1 i hver
av de andre kommunene. Nærmiljøsentralen i Heggedal er ikke en del av
Heggedal Innbyggertorg. Den er en en
frivillig organisasjon, registrert i Brønnøysund, med eget styre. Men Heggedal
nærmiljøsentral har et nært samarbeid
med Heggedal Innbyggertorg.

Christian Dyresen går inn for at nye
Asker får landets beste nærdemokrati.
Foto: Røyken og Hurum Avis
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ye Asker skal bli best i Norge
Grasrotgruppa; Nær-gruppa i nye Asker, samarbeider med en del politikere
i Hurum. Nær-gruppa springer ut fra frivillige i Heggedal. Vi planlegger
å fortsette med åpne møter mot sommeren, og videre utover høsten.
kes med lokalpolitikere som ikke blir
faste kommunestyrerepresentanter (det
blir 58 ”ledige”, kompetente lokalpolitikere i 2020). Hvert LSU får tildelt sin
geografiske del av nye Asker, og i hvert
område kan det opprettes mange stedsutvalg, generert av frivillige, spesielt de
som ønsker å gjøre noe nytt. All ledere i
stedsutvalgene innen området, skal sitte
i ”sitt” LSU. LSU skal også sikre at det
bestående, frivillige arbeidet blir tatt
godt vare på.

Etter pausen med kaffe og bakst, ble
panelet på 4 personer presentert; leder
for Nær-gruppa i nye Asker; Stein Dyre
Berge, Lasse Thue, Helge Haugen og veteranpolitiker; Martin Berthelsen (SV i
Hurum kommune). De fleste innleggene
fra salen ble kommentert av panelet.

Det var mange innlegg som tok opp
antallet LSU’er. Det var massiv enighet om at 3 LSU’er var for lite. Det ble
påpekt, at i prøveperioden på 2 år (til
2022) var det viktig å velge områder som
er ulike, med hensyn til dagens frivillige
engasjement, etablerte Innbyggertorg og
Nærmiljøsentraler, demografi, bebyggelse og næringsliv, og steder langs kysten i
forhold til innland.

Det ble også påpekt at rådmannen ved
ulike anledninger, har sagt at valg av
modeller for nærdemokrati, så vidt har
startet. Fellesnemnda overtar ballen
etter sommeren 2018.

Helge Haugen og Else Marie Rødby
(SP Hurum) reklamerer for møtet 7/5.
Foto: Røyken og Hurum Avis

R

ådmannen sa også, i sin oppsummering i slutten av dialogmøte i rådhuset
i Asker 18/4, at han hadde notert seg
at flere innledere ville ha en grundig
kartlegging av frivilligheten i alle 3
kommunene, som grunnlag for å velge
nærdemokratiske løsninger.

Bilder av noen personer
i Nær-gruppa

I

nnlegget til ordføreren i Hurum understrekte at når P1 var ferdig med sitt
arbeid i løpet av juni, så fortsatte prosessen i Fellesnemnda. Her sitter bl.a. alle
de 3 ordførerne. I Fellesnemnda gjelder
prinsippet om enighet. Hun forsikret oss
om at hun nøye ville vurdere hva som
best tjener nye Asker.

Hun spurte oss også om hva vi synes
om Oppgaveutvalg, som ikke hadde blitt
diskutert på møtet. Det var stor tilslutning til dette forslaget til nærdemokrati,
og flere er spent på hvordan disse kan
fungere i forhold til befolkningens ønsker i nye Asker.

Sverre Aae var leder i ambulansetjenesten. Han er sentral i Nær-gruppa.
Foto: Budstikka

C

hristian Dyresen avsluttet møtet med
å fortelle om et intervju av Henning A.
Jønholdt, i RHA datert 5/5, hvor han
viser sitt brennende ønske om nye Asker
blir best i landet på lokaldemokrati og
innbyggermedvirkning. Ingen kan være
uenig dette ønske.
For å måle dette vil han at Fellesnemnda
skal sette i gang utredninger for å finne
frem til målbare parametre som; valgdeltagelse, gjennomsnittsalder på folkevalgte og antallet befaringer og høringer
etc. Dette bør avklares før kommunevalget i 2019.

Senior forsker og 1.
amanensis
Toril Ringholm holdt
innlegg 7.
mai.
Foto: norut

Gjernund Stuvøy har sitt konsulentfirma. Han har vært med på å skrive
brev til P1-gruppa.
Foto: Røyken og Hurum Avis

Tom Brunsell er pensjonert toppbyrokrat fra politidirektoratet. Han er
sentral i tenkning og dok.
Foto: NRK TV.
Tekst og design Stein Dyre Berge
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En rundtur på vakre Konglungen
Ytters på Kuodden
Endelig er våren her og Kong Vinter har måtte slippe
taket. Nå er det bare å nyte denne ﬂotte tiden, og følge
med når alt som ligger i dvale, begynner å spire og gro.
Kyststien er derfor et lett turvalg. Det er jo ved fjorden
at våren kommer først. Når snøen trekker seg tilbake,
titter de vakre blåveisene frem mellom visne blader og
stråler mot oss i sin vakre fargeprakt. Rekker du ikke å
få med deg de ﬂotte blåveisene, så er det jo ikke mindre
vakkert når hvitveisen overtar, og blir til hvite tepper i
skogbunnen. En herlig tid!
Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: Ole-Herman Bjor
Denne gangen blir det kyststi m.m.
på Konglungen. Vi kjører Slemmestadveien til Vettre og tar inn til
høyre ved Kiwi-butikken der, og følger Konglungveien videre. Veien går
i stor bue forbi Løkenes gård og litt
lenger fremme er det en fin P-plass på
høyre hånd.
Der starter vi turen ved å krysse
veien og ta gårdsveien tvers over Pplassen. På toppen av bakken går

Turstart! Parkeringen på høyre side.

20-22 Tur 2018-3.indd 20

veien inn til høyre mens vi går inn
bomveien. Dette er en traktorvei som
fører ned til et stort jorde, så her må
vi velge. Rett etter bommen går det
en fin sti inn til venstre. Denne fører
oss rundt jordet og ned mot sjøen ved
Esvika-bukta. Før den siste bakken
ned mot bukten går det en blåmerket
sti til høyre. Derfra ser vi båthavna
i Leangbukta til venstre. Vi følger
den blåmerkede stien langs fjorden og
Jeg har tidligere skrevet om kyststien fra Veas til Vollen (2015 nr.
3), fra Båtstø til Åros (2016 nr. 4)
og fra Furua til Konglungen (2014
nr. 3). Disse turene kan du ﬁnne
på nettet på www.iheggedal.no og
klikke deg videre til Heggedalsposten, og derfra søke på det du
vil blant tidligere blader.

07.05.2018 18:43:18
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Stien kommer opp ved enden av jordet vi nå har gått rundt. Vi går langs
jordkanten og følger den blåmerkede
stien videre, og kommer frem til et
stikryss der det ligger planker å gå på
over et lite vått parti.

21

Vi velger å gå til venstre med Kuodden som mål. Kuodden er en åpen
slette helt ytterst mot fjorden, og et
koselig sted for en liten rast (Se bildet i begynnelsen). Her er det bord
og krakker, og flott utsikt mot den
andre siden av fjorden. Vi ser Holmen Fjordhotell med Skaugumsåsen i

Utsikt til Hvalstrand bad.
her er det mange fine rasteplasser og
bademuligheter. Flott utsikt til Hvalstrand bad. På stien er til og med et
lite toalett-hus på din vei. Lenger
fremme ligger det et stort tre nesten
over stien. Her går den blåmerkede
stien opp til høyre, og vi følger den.
Planke-krysset.

Blåmerket sti opp til høyre.

Dersom du skulle ønske en 2 km
kortere tur, kan du velge å fortsette fra
bommen ned mot jordet og ta stien til
høyre der. Denne går i et svalt skogsterreng. Det er denne stien som vi
møter i stikrysset der plankene ligger.
Fra planke-krysset går vi videre
gjennom skogen og kommer frem til
en vei, godt skiltet med turvalg.

Skilt til Kuodden.

Start

Kart: ASKER mellom fjord og fjell
Asker Turlag 2011
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Strandsitterhuset
er et gammelt fraktemannshus
som sto på Ost-øya, men ble flyttet til Konglungen i 1820. Nå er
huset et lite lokalhistorisk museum
som er vel verd et besøk. Denne
lille «perlen» er åpen om sommeren og er du heldig så er Ola Holst
der. Han eier eiendommen rundt
og forteller gjerne om spennende
historier fra en forgangen tid. Han
har de siste årene holdt foredrag om
Konglungen’s kulturhistorie hver
søndag på sommeren.
Stien langs det lille tjernet
bakgrunnen, innover mot Oslo og mot
Konglungen.
Veien dit ender ved en ball-løkke
med privatboliger på begge sider. Vi
krysser banen og kommer frem til Kuodden.
Fra Kuodden går vi stien rett frem
(sett fra sjøen) og mot skogen. Vi følger denne til vi ser ball-løkka foran
oss. Før vi kommer helt frem dit, går
det en sti skarpt til venstre og opp en
bakke. Denne fører oss til et lite tjern.
Vi går stien videre mot venstre langs
tjernet, og kommer frem til en liten
villavei som fører oss frem til tettbebyggelsen på Konglungen.
Her følger vi veien mellom husene og kommer frem til selve øya
Konglungen. Vi går da over brua og

Forfatteren på brua mot Konglungen
øya.
opp bakken. Litt lenger fremme ser vi
et skilt merket Strandsitterhuset. Det
innbyr til en titt.
Før vi snur, følger vi veien videre
de siste meterne til øyas ytterkant, og
får med oss den fine utsikten derfra.
Veien stopper ved boligene så dessverre må vi bare snu her.
Vi går over brua igjen, og følger
Konglungveien et lite stykke. Litt lenger fremme tar vi inn til venstre ved ei
rød bu, og inn bomveien og kommer
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Pumpehuset ved Spiradammen.
Viser vei til Strandsitterhuset.
frem til Spiradammen.
Her har vi flere valg.
Alt. 1: Vi kan velge å gå skogsbilveien langs Spiradammen. Der er
det til og med et toalett hus litt lenger fremme om en skulle føle for det.
Videre kommer vi frem til et stikryss
ved det lille røde pumpehuset, og tar
opp til høyre.
Alt. 2: Går vi bakken litt lenger
ned er det en koselig sti i skogkanten
med mye vakre blåveis. Der er det
stille og rolig og en krakk å sitte på
om en skulle trenge en rast. Videre tar
du til høyre ved stikrysset og kommer
frem ved den lille røde hytta og videre
opp bakken.
Alt.3: Vi velger å gå langs gjerdet,
bakken helt ned, og kjenne på lukten
av salt sjø, høre bølgeskvulpene og
gå den blåmerkede stien i fjæra inno-

Spirabukta.

ver i Spirabukta. Har du spart litt av
matpakka så er det fine plasser å raste
her. Der er til og med en bålplass med
krakker rundt. Odden vi ser over til
heter Spiraodden. Der yrer det av badeliv om sommeren.

På tide å avslutte turen? Vi går helt
frem til den lille båthavna og tar veien
opp til høyre, og kommer opp til enden av Spiradammen, ved pumpehuset, og videre opp bakken.
Og vipps så er vi fremme ved Pplassen der vi startet, og har tilbakelagt ca. 8 km i vakre omgivelser.
Dersom du ønsker å nyte badeliv,
sol og sommer, så kan denne turen
gjerne bli til to turer, ved for eksempel å ta turen langs Spiradammen til
Strandsitterhuset og langs Spirabukta
tilbake som beskrevet.
Mens neste tur kan gå over Løkeneslandet mot Leangbukta som
beskrevet og kan velge en av de små
buktene eller bade fra badestige, og
deretter enten ta snarveien til høyre
ved planke-krysset, eller også ta med
Kuodden på turen.

God tur!
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Oasis of Hope
Den kenyanske fadderskolen til Hovedgården
ungdomsskole, Oasis of Hope, har vokst mye
de siste årene, og flere barn får bedre skolegang. Bibliotekaren vår, Anne Kristi, har akkurat
vært på besøk i Kenya og er en av grunnleggerne av skolen. Vi var så heldige å få et intervju
med henne, der hun forklarer hvordan det er
der nede og noen av hennes tanker.

Er det noe spesielt som skjer i Kenya nå?
Det har nettopp vært valg i Kenya, og det er litt
politiske problemer. Kenya har faktisk to presidenter, Raila Odinga og Uhuru Kenyatta. Odinga er presidenten som ble stemt inn, og Kenyatta er den personen som sier at han jukser. De
som kan, bestikker ofte andre folk til å stemme
på dem, ved å gi dem penger. Kenyatta mistenker Odinga for å ha gjort det, og erklærte seg
selv for folkets president, selv om han ikke ble
stemt inn.
Hvordan går det med elevene ved Oasis of
Hope, som ligger i Mbita?
Elevene har det fint. Takket være pengene vi
fikk inn på høstdagen (aktivitetsdag der elevene
ved HUS jobber til inntekt for Oasis of Hope),
får de to måltider om dagen og blir ikke sendt
hjem hvis de ikke har på seg uniform. Rundt om
på andre skoler i Kenya blir barna sendt hjem
hvis de har på seg vanlige klær.
Har du lært noe av å være der?
Ja, jeg har lært masse! Blant annet lærte jeg
mye om hvordan ting funker der. Jeg har også
lært litt språk. Det er jo mange forskjellige språk
i Kenya. I tillegg lærte jeg litt om hvordan det er
å leve der, noen av oppskriftene de bruker og
litt om hvordan man skal oppføre seg der nede.
Hvorfor synes du at det er viktig med
utdanning for alle?
Utdanning er viktig blant annet fordi det er nyttig
å kunne lese og skrive sånn at hverdagen blir
enklere. Selvfølgelig er det nødvendig for å få
en god jobb og for å kunne forsørge familien.
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Bibliotekar Anne Kristi Jønland.
Foto: Eva Margrethe Gangaas
Hvilke forskjeller har du sett mellom
første gang og sist gang du var der?
Først, så var det bare en liten boks av bølgeblikk, med 2-3 rom med ca. 20 elever. Senere
leide vi et skolebygg og fikk innført to måltider
om dagen. Akkurat nå er det faktisk rundt 238
elever på skolen.
Hva er planen fremover, skal du fortsette
å dra dit?
Ja, jeg har tenkt til å dra dit igjen. Planen fremover er at vi skal samle inn gymtøy og lærerne
skal få bedre lønn for jobben de gjør. Gi barna
nok mat, bøker og Ipad mini. Målet er å samle
inn nok penger til at Oasis of Hope blir en permanent skole.

Hvis du vil lese mer om hvordan du kan støtte
Oasis of Hope kan du gå inn på
www.oasisofhope.no.
Tekst: Malin Haugsdal, Eva Margrethe Gangås
og Ayisha Ameen Omer. Elever ved 8.trinn på
Hovedgården ungdomsskole.
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Kaliber - ungdomsklubben i Heggedal

Nye tog - i enden av tunnelen,

Planleggingen
på Kaliber har begynt. Ungdommene samlet
men
tunnelenaverhøsten
lang...

seg på Kaliber onsdag 25. april for å diskutere forslag til aktiviteter
til høsten. Det
kom9.fram
Aftenposten
skriver
marsutrolig
2018: mange gode idéer og ønsker.
”NSBs tog er i ferd med å bli utdaterte.
Det er tog,
mange
å forbedre
Norske
somsom
i dagønsker
har ansvar
for alleskateforholdene i bygda med
persontog
i Norge,
varsler
ﬂere ramper
og rails.
Detaterjernbanen
også ønsker om ﬂere åpne dager på ungtreger
150 nye persontog.
” turer til stranda og skogen, samt et tilbud
domsklubben,
ﬂere fester,
om boxing eller kickboxing for ungdom. Det som allikevel ﬁkk ﬂest
Aftenposten
skrivertil
videre:
”Størst
er beho- som bordtennis og crew,
stemmer i tillegg
etablerte
aktiviteter
vet
å bytte
ut lokaltogogsom
går mellom Disse arrangementene skal
varfor
LAN,
SPA-dager
tegneworkshop!
(...)
Spikkestad
og
Asker
og
Oslo.
”
planlegges og arrangeres av ungdommer
og vil være åpent for alle i
ungdomsskolealder å delta på. Vi gleder oss til en høst med aktiviteter
I og
storarrangementer
glede, tok redaksjonen
i Heggedalsfor enhver
smak - og til å bli kjent med nye 8. trinn!
posten kontakt med Norske tog for å finne
ut når vi kan vente nye tog på SpikkeGratis sommerturer
stadbanen. Materielldirektør Kjell-Arthur
Det blir i år som tidligere, gratis turer til Tusenfryd og Sommerland i
Abrahamsen sier: ”Når det gjelder togsetteBøsom
i juni
august,
av ungdomsavdelingen
i Asker komne
du og
refererer
til arrangert
så er det ikke
planer
mune,
Ungkultur
Asker.
Her
er
gjelder
førstemann
til
mølla prinom å om å skifte ut disse på mange år.”
sippet, så møt opp tidlig for å få plass. Det er mange turer så det er
mange
muligheter
få være med. De første turene er 26. og 28.
Jaja,
så kortvarig
var for
denågleden.
juni!
ALH

Åpningstider på Kaliber
ungdomsklubb:
Tirsdag kl. 14-16
Onsdag kl. 14-19
Torsdag kl 14-16
Informasjon om arrangementer
kommer fortløpende på våre
Facebook-sider:
@UngKultur Heggedal
@UngKultur Asker

Faksimile, Aftenposten 9. mars 2018.

Se forandringene i Heggedal de siste 60 årene:
Store forandringer i Heggedal fra 1958 til i dag:

Vi trenger bud på Engelsrud

Heggedalsposten trenger nytt bud
til en rute på Engelsrud.
Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med budsjef
Stein Dyre Berge: sdb@crust.no.

Postet på Heggedalpostens Facebook-sider av Ian Spink
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HJEMMEKAMP
Fotballsesongen er i gang igjen på Gjellum for både små
og store. Et slitent anlegg som snart skal få en velfortjent
oppgradering.

A-lagets resterende hjemmekamper denne
vårsesongen (de annonseres også på Facebook,
Twitter og i Heggedalsposten digitalt).

Vi skulle selvsagt hatt oppvarmet 11-er bane også, men vi
får ta til takke med det vi får av Asker kommune.
Kunstgressmatta blir brukt av hele bygdas aktive ungdom
fra tidlig morgen til sent på kveld, syv dager i uken.
Fremtidige HIL-stjerner bedriver sunne aktiviteter. I bygda.
Tenk om vi kunne hatt det slik året rundt, sånn som de har
det nede på Arnestad? Helårsmatte i Heggedal.

Heggedal-Holmen 15.5
Heggedal-Skeid 2 29.5
Heggedal-Lommedalen 12.6
Heggedal-Vollen 19.juni (årets publikumskamp)

Men; Vi vil gjerne ha flere Heggedølinger på match. De
siste sesongene har vi bøttet inn mål, og basert på
seriestarten hvor vi har nedsablet både Vollen og Asker 2 så
langt, så kommer det til å bli målrikt på Gjellum i år også.
Årets publikumskamp blir mot Vollen i siste serierunde før
sommerferien. Tirsdag 19.juni er datoen. Merk den av i
kalenderen. Hold den av og still med hele familien på
Gjellum denne tirsdagskvelden. Før den tid håper vi å se
den vanlige mannen og kvinnen i gata stille opp på match.
Støtte bygdas A-lag. Det bor ca. 5000 mennesker i
Heggedal. Hvis ti prosent av disse stiller på match, har vi et
godt oppmøte på kamp. Ta med penger og
støtt opp med en kaffe, is eller pølse i
kiosken. Hei på gutta i grønt. Det betyr
mye. Rekorden vår i fjor var på 350
mennesker på kamp. Den rekorden skal vi
slå i år. På jakten mot topplassering i
4.divisjon og cupkvalifisering neste år.

A-laget er også i gang med sesongen, og i år stiller vi mer
slagkraftig enn noensinne. Flere navn har kommet til i løpet
av vinteren. Fra Mjøndalen i Obos-ligaen har vi signert den
solide midtstopperen Ulrik Arneberg. Fremover på banen
har Stian Rasch blitt Heggis-gutt. Rasch har allerede vist
seg som en notorisk målskårer i den grønne drakta. Dette,
ispedd en herlig symbiose av spillere som har spilt på
høyere nivå, samt med lokale stjerner som Zishan Abbas,
Øyvind Gundersen og Michael Nielsen, er det en meget
spennende gjeng som spiller hjemmekamp annenhver
tirsdag på Gjellum i år.

Vi sees på Gjellum!

Webredaksjonen

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 200,- 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
500,- pr år. Sett beløpet inn på kontonr. 5136.05.38382 og legg inn navn og adresse, gjerne også e-postadresse, under
`Betalingsinformasjon`. Når det er gjort får vi registrert deg som medlem i idrettslaget.
Ved spørsmål, ta kontakt på: post@heggedalil.no

0
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Friidrettsgruppa pŒ ßott tur til Bamselekene!
I år dro Friidrettsgruppa igjen til
Bamselekene, dette er et stevne
på Stange litt utenfor Hamar
som er et veldig koselig og
morsomt stevne med deltagere
fra hele Norge og arrangeres i
mars hvert år.
Friidrettsgruppa vokser og i år
hadde vi med oss hele 25 utøvere
i alderen 9-14 år, med god hjelp
fra foreldre og trenere fikk vi til
en flott tur, hvor barna kunne kose
seg, ha det gøy og bli kjent med
det å være på et stort stevne.
Avreisen var på fredag, hvorav de
eldste allerede hadde øvelser
fredags kveld. Vi hadde også flere
spente og ivrige av de yngste som
tok sine egne treningsøkter på
fredagen for å bli kjent med den
flotte hallen.
Etter en opplevelsesfylt dag i hallen på lørdag, så dro vi i samlet
tropp til Pizzanini i Hamar og koste oss før det bar tilbake til
hotellet. Det var mange gode resultater av våre utøvere og de
minste som deltok i alle utøvelser fikk en stor bamse i premie
for god innsats. Alle fikk derfor minst med seg en bamse hjem
på søndagen og noen fikk med seg en hel bamsefamilie!

Vi håper på minst like bra deltagelse og innsats til neste år, da
målet er å ha dette som en fast tur hvert år. Vi setter derfor også
pris på innsatsen til alle utøvere og foreldre som hjelper til i
friidrettsgruppa for at vi skal ha mulighet til å arrangere slike
turer for flest mulig. På bildet ser dere flesteparten av alle de
glade og fornøyde deltagerne (med unntak av noen vi ikke fikk
med på bildet).
Tekst:Ole Martin Refvik

Jentefotball - HIL+VUL=sant
Grønt er skjønt – det kan både Heggedal og Vollen være enige
om. Historisk sett har det vel også blitt med det. Frem til nå!
En entusiastisk forening av 13-år gamle fotballgærne jenter
fra Heggedal og Vollen har nå slått seg sammen og utgjør
grønn dynamitt på gressmatta.

å fokusere på det sosiale aspektet, spesielt første året etter
sammenslåing, slik at alle får tid til å bli kjent med hverandre.
Ved å slå oss sammen håper vi at vi skal klare å ivareta alles
interesser, også de som ønsker å satse litt ekstra. Vi jobber på
spreng for å få inn penger i lagkassa for å delta på så mange
cuper som mulig. Så skulle noen i bygda ha behov for
arbeidskraft i bytte mot sponsorcash så er ikke vi vonde å be..

Bakgrunnen for sammenslåingen er enkel. I fotballen generelt
og i jentefotballen spesielt er det en utfordring å ha nok spillere
etter overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball. Da
rekrutteringsgrunnlaget som regel er noe lavere hos jentene enn
guttene blir det rett og slett vanskelig for mange klubber å stille
lag. Vi har ikke noe ønske om å bli en del av den negative
statistikken og for å unngå det måtte vi tenke nytt.

I tillegg til fotballglede og utvikling på banen varmer det å se at
gode relasjoner allerede er bygget og nye vennskap er skapt.
Jentene møtes på fritiden uavhengig av tidligere
klubbtilhørighet og SoMe får kjørt seg kraftig utenfor banen.
Med 2 til 3 treninger + 2 kamper hver uke vil sannsynligvis
relasjonene etter hvert bli enda sterkere.

Det var naturlig for Heggedal og Vollen å søke et felles
samarbeid. Kort geografisk avstand, lik kultur og filosofi i
begge klubbene er en god start. Jentene møter hverandre også på
andre arenaer utenfor fotballbanen. Da regelverket fra
Fotballforbundet er meget begrensende i forhold til
samarbeidslag ble løsningen at jentene i den ene klubben måtte
søke overgang til den andre klubben. Totalt var det 10 spillere
som meldte overgang fra Vollen til Heggedal. Flertallet bestemte
hvilken vei overgangen skulle gå. Etter sammenslåingen endte
vi opp med hele 26 fotballglade jenter i troppen.
Oppmøte på treningene gjennom vinteren har vært eksepsjonelt
bra. Sjelden har det vært under 20 spillere på banen, dette på
tross av en bikkjekald vinter med usedvanlig mye nedbør. Vi har
også opprettholdt Arnestad som arena for halvparten av
treningene. Det er viktig at alle jentene skal føle tilhørighet og
at ikke noen føler de må gi slipp på den identiteten som er
bygget opp gjennom mange år med fotball i en annen klubb.
Med tanke på seriespillet har vi valgt å melde på to lag i samme
nivå i stedet for å differensiere på nivåer. Vi mener det er viktig
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Vi har to hovedtrenere, Geir Andersen og Kjell Aksberg som på
en inkluderende, trygg og bestemt måte trener jentene våre. Så
langt i serien har de loset jentene gjennom en seier mot Frisk
Asker og et tap mot Asker SKK.
Vår taktiske sammenslåing kan vise vei for ande årganger som
sliter med de samme utfordringene. Vi må klare å se forbi
klubblogo og overdreven patriotisme. Den viktigste jobben for
et idrettslag er å sørge for gode og trygge arenaer for barn og
ungdom hvor alle kan få tilbud om aktivitet i forhold til
interesse og nivå.
Avslutningsvis vil vi rette en stor takk til alle foreldrene som har
støttet opp om initiativet og lagt geografi og patriotisme til side
for jentenes beste. Også en stor takk til OBOS som har bidratt
økonomisk slik at alle jentene er likt uniformert. Grønt er
skjønt- både i Vollen og i Heggedal!

1

Tekst: Nina Schramm
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A-lagstrener Terje Småhaugs´ corner:
Vi gleder oss til årets sesong i 4 divisjon etter opprykket
fra 5 divisjon i fjor. Puljen vår består av en rekke lokale
lag fra Asker og Bærum: Vi møter Vollen, Holmen,
Asker 2, Lommedalen samt flere gode lag fra OFK. Vi
har fått en god start på årets sesong med 2 seire og 10-3
i målscore. Vi har slått Vollen og Asker 2 i disse to
kampene.
Første kamp var lokalderby mot Vollen 3.april som vi
vant 3-2 etter å ha ligget under 2-1 til pause på Arnestad.
Det var en deilig seier og det var endelig et lokalderby
som falt i vår favør. Ikke like bra spill hele tiden men
med nerve og trøkk helt til slutt.
Lag i 4.div i Oslo trener godt og det er høyeste div. hvor
man ikke spiller kamper i helgene, så derfor trekker en
del gode spillere dit. 4.div er nesten som tidligere 3.div
så det blir et tøft år.
Vi har gjort et ålreit arbeid i vinter med treninger på
oppvarmet bane i Vollen. Vi har hatt to fotballtreninger i
uka hvor treningsoppmøte har vært ok og ligget på ett
snitt på 13-14 spillere.
Personlig skulle jeg ønsket at det hadde vært bedre, men
vi har en del spillere som er småbarnsforeldre hvor ikke
tiden alltid helt strekker til.
Stallen består av 20 utespillere og to keepere.
Nye spillere inn i år er Stian Rasch fra Strømmen, Ulrik
Arneberg fra MIF og Sindre Bendixen fra klubb i
Østerrike. Solide forsterkninger. Målet var at Heggedal
A-lag skal bestå av yngre lovende spillere samtidig som
vi har etablerte og rutinerte spillere.
Slik det ser ut nå er overvekten av etablerte og rutinerte
spillere.
Spennende nyhet i år er at Budstikka sender en rekke
kamper på nettet med de lokale lagene hvorav 8 av våre
kamper blir sendt. «Stikkaligaen» gjør interessen for
ligaen enda større og ekstra morsomt.
Vi har i tillegg speaker på våre hjemmekamper:……..

Vi har et godt samarbeid med juniorlaget som i år trenes
av Anders Helseth. Juniorlaget er i år veldig ungt. Nytt av
året er at vi har et andrelag i 8 div. Det er bra for
Heggedal som klubb i forhold til rekruttering.
Spillende hjelpetrener på A-laget er Fredrik H. Bøe.
Støtteapparatet består av:
Oppmenn Zishan Abbas, Daniel Øverbye Andresen og
Paal Røisland. Web og markedsansvarlig Dag Magne
Vegel, A-lagets rep i styret og fotballsskole Monica
Øverbye samt fotballskole Torill A J Småhaug.
Vi har spilt 4 treningskamper i vinter med 4 seire og et
tap.. 6-3 mot Solberg, 14-1 mot ROS, 6-1 mot DBK og
3-2 tap mot Fagerborg samt seier 5-1 mot SIF.
Fokuset i kamper har vært å jobbe med spillestil som
innebærer det å tørre å holde ballen i laget med tempo på
ball samt være gode på gjenvinning. Variasjon har og
vært et stikkord .Vi har i tillegg hatt fokus på
forsvarsarbeidet som vi slet med sist vi var i 4 div.
A-laget er opptatt av å ha gode holdninger til alle slik at
de yngre ser opp til A- laget og har lyst til å komme på
våre kamper. Det skal vi fortsette å jobbe videre med.
Vi gjentar suksessen fra i fjor og skal i sommer arrangere
TINE fotballskole i uke 26 for våre yngre aldersklasser.
Det gleder vi oss til!

MÅL 2018
1 .Ligge på øvre del av tabellen
2 Øke treningsfremmøte, ha fokus på trening samt ha
det gøy på trening og kamp

Mvh Terje R. Småhaug, A-lagstrener

VI TAKKER FOR AT DNB
FORTSETTER SOM VÅR
HOVEDSPONSOR

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

07.05.2018 22:14:38

u
d
l
a
Sk

SELGE BOLIG?

DETTE BØR DU SJEKKE FØR DU VELGER MEGLER

Det begynner å bli stor aktivitet i boligmarkedet
igjen, ikke minst i områdene utenfor Oslo der det
er god bevegelse i markedet om dagen. Det er en
av grunnene til at BN Bolig nå velger å åpne eget
kontor i Heggedal.
Fagansvarlig i BN Bolig Heggedal, Truls Eirik
Holm, har jobbet som eiendomsmegler i en årrekke. Han vet hvor avgjørende det er å vektlegge
de tingene som faktisk betyr mest for deg som oppdragsgiver når du skal velge megler. Han har disse
rådene til deg:

1. SNAKK MED FLERE MEGLERE  OG STOL

PÅ MAGEFØLELSEN.
Det å velge en megler handler om mer enn å bare
se på tallene – det handler også om kjemi. Derfor
er det lurt å snakke med flere, og velge en som
du føler vil ta vare på interessentene dine på en
god måte.
For husk: Hvis ikke du har tillit til megleren din –

da har kanskje ikke en potensiell kjøper det heller.

2. VELG EN MEGLER MED ERFARING
Eiendomsmegling er et fag, og det lønner seg å
velge en megler som har kompetanse, er faglig
dyktig og som kjenner bransjen godt. En som kan
sette riktig pris og som finner rett kjøper til din bolig.

kan gjøre mesteparten av jobben selv.
Samtidig er det viktig å huske på at det er en grunn
til at dette er et fag som krever en utdannelse.
Både selger og kjøper har behov for rådgiving og
tett oppfølging gjennom hele prosessen, og ved
bruk av megler skal du kunne forvente dette.

3. SJEKK OM MEGLEREN ER LOKALKJENT

5. IKKE BRUK KREFTER PÅ Å SAMMEN

4. BRUK EN MEGLER SOM OGSÅ ER EN

Snakk heller med megleren, og velg en som du
kan samarbeide med og som kan gi deg og din
bolig best oppmerksomhet. Megleren skal ha tid
til deg.

En lokalkjent megler er en stor fordel. Let etter en
megler som kjenner til den smarte snarveien til
butikken eller som vet hvilke barnehager i området
som har de beste uteområdene. Slike små detaljer
er viktigere enn du tror. Lokalkunnskap er nemlig
nøkkelen til å kunne overbevise om at dette er den
rette boligen for en kjøper – med troverdighet.

GOD RÅDGIVER
Meglerbransjen fornyer seg, og i det siste har det
vært mye fokus på automatiserte tjenester der du

LIGNE TILBUD
De fleste meglere tilbyr omtrent det samme i
pakkene sine og annonserer stort sett i de samme
kanalene. Bruk derfor ikke for mye tid på å finlese
og sammenligne en drøss ulike tilbud.

For det er der forskjellene på de ulike meglerne
virkelig ligger – i hvor gode de er på oppfølging.

BN Bolig åpner kontor i Heggedal
Heggedal er et område i enorm vekst med flere
store nybyggprosjekter og stor tilflytning – ikke
minst fra Oslo. I løpet av våren vil BN Bolig åpne
et eget kontor i Heggedal sentrum.

miks av erfarne meglere med stor kunnskap og
kompetanse sammen med yngre meglere, som
har nye ideer og måter å jobbe på. Vi kan lære
mye av hverandre, sier Holm.

– Det skjer så mye her at vi ser behovet for et eget
kontor i Heggedal nå. Vi selger både bruktboliger
og nye boliger, blant annet med flere større prosjekter for Tandberg Eiendom, forteller Truls Eirik
Holm, eiendomsmegler MNEF og fagansvarlig
ved det nye kontoret.

TETT OPPFØLGING
BN Bolig er BN Banks eiendomsmegler og har
tett oppfølging av kunden som sitt kjennemerke.
– Vi har et godt konsept i bunnen og vi har både
teknologien og menneskene som kan bistå i en
god og trygg salgsprosess. Men først og fremst er
vi en aktør som setter kunden i høysetet og som
setter vår ære i å følge opp kundene våre – hele
veien hjem, sier Holm.

GOD MEGLERMIKS
Kontoret åpner med tre ansatte, men ambisjonene er å doble i løpet av et par år. Både Holm
og kollega Lene Rasmussen har lang erfaring
som eiendomsmeglere og er både lokalkjente og
engasjerte. – Jeg tror det er en styrke at vi er en
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KONFIRMANTLEIR

Det nærmer seg årets høydepunkt for årets konfirmantkull
og ledere fra Team Heggedal. Lørdag 30. juni drar vi avgårde med buss til Sjöviksgården, et leirsted i Sverige litt
utenfor Gøteborg. Leiren starter med vandring i de svenske skoger fra lørdag til mandag hvor vi får kjenne på våre
egne grenser, blir bedre kjent med oss selv og hverandre og
hvor vi sover og spiser ute.
Mandag ettermiddag ankommer vi selve leirstedet og
der resten av leiren foregår. Her blir det en blanding av
undervisning, musikaløving, lek og fritid. De fleste konfirmantene føler nok at vi har lite fritid, for det skjer noe
nesten hele tiden, men leirstedet har stor fotballbane, volleyballbane og bademuligheter. Hver dag starter og avsluttes med med samling i kirken.
Ukens høydepunkt er nok turen til Liseberg på onsdagen i leiruken. Det blir spennende å se hvor mange Kex vi
kommer hjem med dette året. Jeg tror rekorden er på 15
store pakker.
For meg er leir det jeg gleder meg mest til gjennom
konfirmanttiden. Her får jeg mulighet til å bli enda bedre
kjent med konfirmantene og har tid til å få til gode samtaler.
Sagt om leir:
Jeg gleder meg til Liseberg, festkvelden, OLL – Olympiske leirleker og maten! (Konﬁrmant)
Jeg gleder meg til å komme meg litt unna mitt vanlige
miljø og skape et godt samhold med konﬁrmantene! (og
maten) (Leder)
Jeg gleder meg til å komme tilbake til vår lille boble
i idylliske Sjöviksgården, og bli enda tettere på og bedre
kjent med konﬁrmantene, lederne og meg selv. (Leder)
Jeg gleder meg til å komme til et annerledes miljø, og
bli bedre kjent med konﬁrmanter og ledere (Leder)
Jeg tenker på samhold og fellesskap. At vi får bli bedre
kjent med de vi kjenner og kjent med folk vi ikke kjenner. I
tillegg tenker jeg også at vi kommer til å få mange nye og
ﬁne opplevelser og minner. Jeg gleder meg! (Konﬁrmant
2017)
Marianne Solheim

Har du en som gleder seg og
gruer seg kanskje også litt til
å begynne på skolen til høsten?
Heggedal menighet vil gjerne være med å markere skolestart for alle flotte førsteklassinger til høsten ved å invitere til Førsteklasses
onsdag 15. august og utdeling av 6-års bok søndag 19.
august. Invitasjon vil bli sendt ut i posten før sommeren.
For mer informasjon, ta kontakt med Marianne Solheim, ms885@kirken.no

Høsten 2018 i Heggedal menighet
Det skjer mye spennende i Heggedal kirke til høsten også,
så følg med på hjemmesidene våre. Av fastlagte aktiviteter
kan vi nevne:
• Første gudstjeneste etter sommeren søndag 5. august kl.
11.00.
• Back-to-school for Team Heggedal tirsdag 14. august
kl. 18.30-21.
• Førsteklasses onsdag 15. august og søndag 19. august.
Det blir sendt ut invitasjon til alle som starter på skolen
denne høsten.
• Første Team Heggedal samling med konfirmanter tirsdag 22. august kl. 18.30-21.
• Seniortur mandag 27. august. Det sendes ut invitasjon.
• Konfirmantmusikal søndag 2. september kl. 17 og
19.30.
• Konfirmasjon 8. og 9. september.

Ny kirketrapp
Arbeidet med ny hovedtrapp med rampe er i gang og gudstjeneste holdes for
tiden på Heggetun. Etter planen blir første gudstjeneste i kirken med ny trapp
Pinsedag, 20. mai kl. 11.00.

Konfirmantansvarlig

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: fredag
25. mai.
• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, tirsdager kl
17.00-17.45. Siste øvelse før sommeren er 22. mai
• Etter skoletid! For 5.-7. trinn utvalgte torsdager fra
kl. 15.00-17.00: 24. mai og 7. juni
• Kirkeklubb for 1. klassinger kl. 13.00-14.15 på Heggedal skole: 24. mai og 31. mai.
• Sommerfest med aktiviteter for barn kl. 11-13 i Heggedal kirke 17. juni.
Kontaktperson barn: Marianne Solheim,
epost: ms885@kirken.no, 66907187

• 13.05 kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Trond Arne Hauge
(på Heggetun)
• 20.05 kl. 11.00 Pinsedagsgudstjeneste v/Magnus
Kjellin
• 27.05 kl. 19.00 Kveldsmesse v/Magnus Kjellin
• 03.06 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Magnus Kjellin
• 10.06 kl. 11.00 Folketonemesse v/Gro H. Barth
• 17.06 kl. 11.00 Gudstjeneste v/ Gro H. Barth (siste
før sommeren)
•
• 05.08 kl. 11.00 Gudstjeneste v/ vikar (første etter
sommeren)
• 12.08 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Magnus Kjellin
• 19.08 kl. 11.00 Gudstjeneste for store og små v/
Magnus Kjellin (6-års bok)
• 26.08 kl. 11.00 Gudstjeneste v/vikar
• 02.09 kl. 17.00 og 19.30
Konfirmantmusikal

Ungdom og konfirmanter

• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 18.30-21
• MILK-kurs for konfirmant 2017: 8. mai og 29. mai
kl. 18-19.30
• MGP-arrangement for ungdommer 12. mai
• Foreldremøte for Konfirmantleir 5. juni kl.
18.30-19.30
• Sommeravslutning for konfirmanter 5. juni kl.
19.30-21
• Foreldremøte for Konfirmant 2019 6. juni kl. 18-19
• Sommerfest 17. juni kl. 11-13
• Konfirmantleir 30. juni – 7. juli
Kontaktperson ungdom: Kristofer Mathias Staxrud,
epost: ks824@kirken.no, 97143981

Seniorarbeid
• Kirkefrokost 28.mai
• Fredagstreff 13. april kl. 11.00
• Sommertur mandag 27. august til Gamle Aker kirke,
Oslo og Lygnasæther kro, Hadeland. Pris Kr 400,-.
Påmelding i tiden 1 – 21. august til menighetskontoret eller Klungrehaug 91368803.

KONFIRMANT 2019
Hva skal man velge?
Mange er nå inne i en viktig tid, og er i
ferd med å gjøre et viktig valg. Skal man konfirmere seg i kirken, humanistisk eller ikke i
det hele tatt? Hva er riktig? Hvem skal avgjøre
dette valget? Foreldre, venner eller konfirmanten selv? De valgene vi tar har
ofte betydning for andre enn bare oss selv og det er på grunnlag av det vi mener
og tror at vi foretar valgene våre.
Vi mennesker og særlig barn og unge har mange spørsmål om livet og om
døden. Hvorfor er vi mennesker til og finnes det en Gud? Konfirmasjon i kirken
handler om å utforske kristen tro og livets store spørsmål. Alle er velkommen
til konfirmasjon i kirken, uansett om du tror, er i tvil eller bare er nysgjerrig og
vil lære mer om hvem Gud er og hvem du er.
I Heggedal kirke har vi et spennende konfirmantopplegg med en ukes sommerleir i Sverige som høydepunktet (se egen artikkel) og oppsetting av en musikal/forestilling. Vi ønsker gjennom lek, læring, diskusjon og undring å finne
svar på de store spørsmålene om tro og tvil. Kanskje vi lykkes eller kanskje
finner vi bare flere spørsmål?
Onsdag 6. juni inviterer vi til Informasjonsmøte om Konfirmasjon i Heggedal kirke kl. 18-19. Møtet er åpent for alle som er interessert i få vite mer av hva
det innebærer å konfirmere seg i kirken. Man blir ikke automatisk oppmeldt
som konfirmant ved å komme på dette møtet.
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Nytt orgel 2019
453 836 kr!
Det er så langt
samlet inn

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Oppdatert: 07.05.2018

DEN NORSKE KIRKE
Heggedal menighet
Heggedalsbakken 8
1389 Heggedal
Tlf: 66 90 71 80
heggedal.menighet.asker@kirken.no
www.heggedalkirke.no
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BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS
FACEBOOK-GRUPPE

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

Under bygg B3, kom U1 frem i lyset, med litt dynamitt
kommer U2 frem også. Foto: Sverre Aae (2. mai 2018)

Kl. 05:30. Nydelig utsikt

Foto: Erika Meilutė (30. april 2018)

Artig liten krabat som tittet innom!

Nok vann.

Foto: Lars Kristian Westlund (4. mai 2018)

Foto: Jan Hauge (2. mai 2018)

Ååå - så fint det
blir på veiene våre.

Takk for opprydding. Fint at skolen
trår til. Ha en fin og plastfri dag

Blir vi filma når vi går
forbi Heggedal skole?

Foto: Terje Reier Gundersen (2. mai 2018)

Foto: Jan Gustavsen (1. mai 2018)

Foto: Terje Reier Gundersen (1. mai 2018)

Velbesøkt loppemarked i Askerhallen i dag.

Ny butikk åpnet i sentrum i dag.

Foto: Lasse Jeppesen (29. april 2018)

Foto: Terje Reier Gundersen (26. april 2018)
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SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN
Hei! Husk at vi har åpent på
biblioteket og kafeen hver første
lørdag i måneden. Kom nå på lørdag og lån en bok av meg! Hilsen
bibliotekar Una.
Heggedal innbyggertorg

Heggedalsposten

Kjære sambygdinger. I dag var jeg
den første som var innom Bye &
Bekk. De har disken full, og koselig stemning! Kom innom! Husk å
støtte lokale bedrifter, så vi beholder dem her.
Eline Sagen

33

Heggedal Lions Club gjør en jobb
for lokalmiljøet og plukker søppel i Heggedal sentrum tidlig en
lørdags morgen.
Øyvind Kristiansen

Dessverre noen som synes dette er
helt greit, forsøpling langs Underlandsveien. Fikk ikke med søpla
på sykkelen, sorry, kanskje noen
kjenner noen som kan hente....
Sverre Aae

Interresant og tildels litt i overkant
spennende å kjøre i den lille nye
rundkjøringen i Heggedal sentrum. Mange som ikke overholder
vikeplikten sin når de kommer fra
Heggedalsveien fra begge sider.
Mona Birgitte Wallin Solvik

Må jo si at lufting av bikkja til kr.
158.000 pr meter fra neste høst av
blir litt spesielt.
Petter Lystad
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Spar kr. 6.650,-

*

Vi spanderer foto og interiørveiledning ved salg av din bolig.

018)
Vi spanderer foto og interiørveiledning til en verdi av 6650,-*
på alle som tegner et salg med oss på Asker-kontoret
innen 1.6.2018.
Ta kontakt i dag for en uforpliktende boligprat.

* Vi spanderer foto og interiørveiledning til verdi av kr. 6.650. I tillegg
kommer salgsomkostninger for eiendomsmegler: Provisjon (fra 1–3,5 %
avhengig av boligtype), tilretteleggingsgebyr kr. 9.900, markedsføring
kr. 19.900, visningshonorar kr. 2.000 pr. stk. , gebyr div. registersøk kr. 1.250,
saksbehandlings-/oppgjørsgebyr kr. 4.000, offentlige opplysninger ca. kr.
3.050, tinglysning sikringsobligasjon kr. 525 (kr. 430 for BL), gebyr tinglyste
erklæringer kr. 200 pr. stk. samt ev. gebyr forretningsfører, boligselgerforsikring
og utleggsforretning(er). Tilbudet gjelder ved avtaleinngåelse innen 1.6.2018.

Truls E. Holm
Avd.leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF
Tlf. 913 28 300, teh@bnbolig.no
bnbolig.no
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SM ALFILM -VID EO
Film og Videokonvertering I hjertet av H eggedal
gjennom 30 år

H ar du sm alfilm er-video-lysbilder,
kan vi overføre disse til D vd/harddisk.
Beøk oss I 4. Etg I Sentrum sgården og se sam tidig vår
film utstilling I H eggedalsbakken 6 (over Kiw i)

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

H eggedalsbakken 6
1389 H eggedal
Kunnskap gjennom 30 år

HEGGEDAL ELEKTRO
ALT INNEN ELEKTROINSTALLASJON
* Nyanlegg
* Downlights

* Servicebiler
* Gulvvarme

* Sikringsskap
* El-kontroll

Ladeanlegg for EL-bil.
Andersdammen 35, 1389 Heggedal



66 79 68 18
901 24 432

heggedal.el@getmail.no

JUBILEUMSUTSTILLING
Ellen M. Stien

ASK
Designkampanje
ASK Heggedal
Epoker & “Fårnøyelser”

Kunstfabrikken, Åmotveien 2, 1389 Heggedal

Velkommen til åpning tirsdag 15. mai kl 19
Åpent 16. 18. og 19. mai kl 15–19

Designkampanje
Blown Lamp liten -20%

Blown Lamp liten -20%

Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek

Inbetween chair fra 2.575,-

Inbetween chair fra 2.575,-

Harbour Chair seks for fem

Harbour Chair seks for fem

Over me lamp -20%

Over me lamp -20%

Heggedal Apotek
Åpningstider: Man-fre 09-17, lør 10-15
&tradition
Kampanjen gjelder til og med 30. april.

FølgDESIGN
med! ViSOM
åpnerGLEDER
snart!
Velkommen til Ask Interiør
Strøket 8, Asker – Tlf. 66 79 70 00 – post@askinterior.no
askinterior.no
@askinterior
telf:Man.-fre.
66797000
Åpningstider:
kl. 10-18, lør. kl. 10-16.
&tradition
Kampanjen gjelder til og med 30. april.

Følg oss på facebook og
@askersentrum på instagram.

DESIGN SOM GLEDER

Adresse: Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal
Telefon: 66 69 63 69, Fax: 66 69 63 70
E-post: heggedal@dittapotek.no
Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

Vi sees i Asker

Velkommen til Ask Interiør
Strøket 8, Asker – Tlf. 66 79 70 00 – post@askinterior.no
Åpningstider: Man.-fre. kl. 10-18, lør. kl. 10-16.
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Stein inviterer deg og din familie til å
dyrke en parsell på 20 m2 på vår eiendom

Bærekraftige Liv i
Heggedal og Asker
BL-H/A

Stein starter i år, en P a r s e l l - h a v e på 200 m2, som deles opp i
10 parseller á 20 m2. Parsellene blir klargjort i starten av sommeren, og du som melder deg på, kan være med å velge parsell
og kompostkasse, og bestemme jordsmonn og gjørsel. Du styrer
din egen parsell , og dyrker og høster det du ønsker. 2018 blir et
prøveår. Stein holder gjørsel, redskaper og noe frø og planter.
Interesserte ringer: 986.95.680, eller sender mail til Stein: sdb@crust.no

Steins delings-have

Bildet viser parkanlegget hos Stein. I forgrunnen ser du noe av
delings-haven. Helt til venstre for pipa, vises litt av de 10 kompostkummene (brune). Til hver parsell hører en kompostkum.
Det skal gjøres mye, før delings-haven er klar for planting. Dette
starter i slutten av mai, og skal være ferdig til midten av juni. Du kan
gjerne delta. Hver parsell avgrenses av stier, som samtidig er drensgrøfter, som leder bort overflødig regnvann, vekk fra parsell-haven.
Dette gjøres ved å legge ned drensledninger i alle stiene, og samle
vannet i små kummer. Drens-ledningene legges i grus, så vannet
lettere renner bort. På toppen legges utvaskede jernbanesviller, som
gjør det lettere å gå mellom parsellene.
De 4 bildene til høyre viser:
1) Kombinert utepeis og forbrenningsovn for rent avfall.
2) Et steinbord (4 x 1,2 m). Det skal
bygges benker til bordet.
3) Et vedfyrt badekar. Det fylles med
hageslange.
4) Steins blå traktor (m/harv).

1

sdb @crust.no

MÅL:
Spre glede!

Du trenger ikke å bestemme

Planen er at alle parsell-

deg straks for å bli med. Du
kan komme på besøk, og få
omvisning, og svar på alle dine
spørsmål. Det har foreløpig
meldt seg på 2, så det er 8
ledige parseller. Du kan melde
deg som interessert, så gir
jeg deg beskjed, når det er få
parseller.igjen.

drivere betaler 1.000 pr år.
Dette inkluder redskap, (heste)
gjørsel og planter, som vi
blir enige om tidlig på året. I
tillegg kan den enkelte dyrke
egne planter i vinduskarmen,
eller kjøpe sine favoritter. Du
binder deg kun for et år ad
gangen, og i 2018 er det gratis.

G runnforholdene i Parsellhaven er leire blandet med jord
fra utgravde tomter. Men vi
har tilgjengelig et billass med
1. klasses miljø-jord fra Lindum i Drammen, som du kan
bruke på din parsell.

Tilgjengelighet. Kom når
det passer dere. Men det blir
restriksjoner på parkering nede
i parken. Gå eller bruk sykkel.
Vi setter opp noen helger i
sommer-halvåret, hvor vi
jobber sammen, og har det
fint rundt sten-bordet, bade i
badekaret, og bruke utepeisen.

Teksten under bildet til venstre, sier hva som må gjøres,
før parsellene kan beplantes.
Vårt polske ektepar kommer
etter 17. mai, og de skal gjøre
det meste av denne jobben.
Men du kan gjerne bidra, hvis
du har lyst. Planen er å ferdigstille parsellene fortløpende.

2

Eple-pressing fortsetter til høsten

EplePress

Tekst og design
Stein Dyre Berge
Prosjektleder
T: 6679 7075
mail:

gir oss glede
Du er også velkommen i
år, til å være med med dine
epler. Sesongen er sept-okt.
I år vil vi prøve noe nytt:
Å lage eplesyltetøy på det
samme anlegget.
Ring Stein: 986.95.680.

Hvorfor gjør jeg dette?
Jeg er også på begynnerstadiet
når det gjelder hagebruk. Jeg
vet at vi sammen kan støtte
hverander, lære av hverandre,
slik at det blir morsommere å
få til noe sammen.

3

4

SAMARBEID

Samarbeid med flere organisasjoner.
BL Heggedal og Asker, (BL = Bærekraftige Liv), samarbeider med BL-Røyken, og Så Et Frø, (SEF, kjent for biologisk dyrkning i palle-karmer, m.m.). Vi samarbeider
også med Solberg Andelsgård ved Dikemark, og
Kirkerud Andelsgård SA, ved Slemmestad.

Kjell Kvamme & Stein D Berge
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LIONS CLUB HEGGEDAL

Kulturdagene 2018

arrangeres på
Heggedal Hovedgård for 41. gang
Den første helgen i juni holder Lions Heggedal tradisjonen tro sine kulturdager. Kulturdagene starter lørdag 2. juni kl.12.00 med Heggedal og
Blakstad skolekorps, innmarsj på Heggedal Hovedgård.
Ordføreren i Asker Lene Conradi kommer som hun alltid gjør på Kulturdagene og ønsker velkommen.
Søndag 3. juni starter det kl.13.00 Med Heggedals Salongorkester.
Underholdningen for barna blir
• Ansiktsmaling,
• Eventyrstund,
• Heggedals største hoppeslott,
• Tombola og Lykkehjul.
• En klovn kommer.
På scenen vil det bli mye god underholdning, blant annet korpsmusikk,
danse-musikk, Genek og Heggetroll med mer.
Løvekafen på tunet har masse gode kaker og deilig kaffe, Der kan man
kose seg i det fine været vi håper på.
Inne på selve hovedgården er det masse utstillere med smykker, malerier, glass og keramikk.
Ute på tunet er det salg av spekemat, smykker, hjemmebakts, håndarbeid m.m.
Alt av inntektene som Lions Heggedal går i sin helhet ut til lokalmiljø,
for å støtte gode prosjekter i Heggedal.
Vi vil takke alle utstillere, og ikke minst sponsorene som gjør det mulig
og arrangere kulturdagene.

Sees vi på Kulturdagene!
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Utstillere inne:

Utstillere ute:
• Julia Liseth Stoffer,
• Ellen Høkaas Lærbelter og smykker,
• Helselaget med diverse hjemmestrikkede ting,
• Eva Jensen og Annie Tangen hjemmelagede kaker osv,
• Ingrid Schanke smykker,
• Shaaset,
• Solli Centrum stenkunst,
• Ingeborg Skaaret hudpleieartikler,
• Inger Lise Hermansen Vada ullmagi.

Støttespillere til Heggedal Lions Kulturdager

Hotvedt Holding AS
Heggedal Helselag
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Nybegynner? Lyst til å prøve? Flott!
Torsdag 31. mai inviterer vi deg til Heggedal kastarena, ved Heggedal
Idrettshall, for å prøve kulestøt!
Fra kl.17.00 er du velkommen til å øve, og kl.18.00 kan du prøve deg i en
uhøytidelig konkurranse.
Alle får 6 forsøk. Ingen startkontingent, og påmelding ved ringen før start.
Det er forskjellig vekt på kulene, tilpasset alder og kjønn.
Alder: 12-100 år!
Fra kl.19.00 er det “kastkarusell”, med kule (alle klasser) og spyd
(for veteraner - 35 år og eldre). Åpent stevne.
Arrangør: Heggedal Friidrettsklubb - arnekronsath@gmail.com

Nye tog - i enden av tunnelen,
men tunnelen er lang...

Aftenposten skriver 9. mars 2018:
”NSBs tog er i ferd med å bli utdaterte. Norske tog,
som i dag har ansvar for alle persontog i Norge,
varsler at jernbanen treger 150 nye persontog.”
Aftenposten skriver videre: ”Størst er behovet for
å bytte ut lokaltog som går mellom (...) Spikkestad
og Asker og Oslo.”
I stor glede tok redaksjonen i Heggedalsposten
kontakt med Norske tog for å finne ut når vi kan
vente nye tog på Spikkestadbanen. Materielldirektør Kjell-Arthur Abrahamsen sier: ”Når det gjelder
togsettene som du refererer til så er det ikke planer
om å om å skifte ut disse på mange år.”

Heggedal Helselag Fysioterapi
I forbindelse med at det snart åpner et nytt fysikalsk institutt i Heggedal, har ﬂere pasienter spurt
om det er Helselagets fysioterapi som skal ﬂytte.
- Heggedal Helselag Fysikalske på Hovedgården,
skal fortsette som før.
- Vi er to fysioterapeuter, Olveig Løstegaard og
Mette A Brøyn.
- Vi har åpent på både dagtid og kveldstid, i tillegg
utfører vi hjemmebehandlinger for de som har
behov for det.
hilsen Mette A Brøyn,
Heggedal Helselag Fysioterapi, tlf 66 79 76 52

Jaja, så kortvarig var den gleden.
ALH

Aftenposten 9. mars
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Ivar Stav holdt foredrag om franske biler på Innbyggertorget
18. april. En av tilhørerne - Kjetil Harald Hvaal - kom i et meget
passende kjøretøy. Bilen er en Citroen 11 Normal fra 1951.
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I HJERTET AV HEGGEDAL SENTRUM
16 HELT NYE OG MODERNE, NØKKELFERDIGE SELVEIERLEILIGHETER!

RT
SALGSSTA
MAI / JUN

I 2018

11 NYE OG SENTRALE SELVEIERLEILIGHETER + 5 TOWNHOUSE

KOMMER FOR SALG - MELD DIN INTERESSE:

HJORNEBYGGET.NO

Totalt 16 selveierleiligheter (11 leiligheter med BRA fra ca. 47–129 kvm. og 5 townhouse over to plan med BRA fra ca. 123–125 kvm.
med egen takterrasse). Fantastisk solforhold med utsikt til Gjellumvannet og beliggende midt i «nye» urbane Heggedal sentrum.
Kun 3 minutters gåavstand fra toget. Flott bakhage. Forretninger i 1. etasje og p-anlegg i kjeller med direkte adkomst via heis fra
alle etasjer i leilighetsoppgangen.
ER DU KLAR FOR Å VRI OM NØKKELEN TIL HJØRNEBYGGET?
FINN DIN NYE BOLIG PÅ HJORNEBYGGET.NO
ANDERS WINTHER, Leder nybygg
Mob:97 97 96 96 - e-post: aw@bnbolig.no
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JOHN SIVERT BRANDT, Eiendomsmegler MNEF
Mob: 95 1 1 38 60 - e-post: jsb@bnbolig.no
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SOLSKJERMING
FASADE & BOLIGTEKNIKK AS
Er du lei annonser med
30% rabatt?
Det er sluttsummen
som teller!
Priseksempel Zip-Screen:
B:250 x H:200

KR. 9.820,Prisen inkluderer MVA,
SOMFY RTS motor
og fjernkontroll!

FASADE & BOLIGTEKNIKK AS

*Monteringspris tilkommer

KONTAKT OSS
I DAG!
Send SMS med
BEFARING til 2229

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