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Hva kan et nytt nærdemokrati bety i Nye Asker – og i Heggedal?
Jeg oppfatter nærdemokrati som forholdet mellom innbyggere og politikere
i en kommune. Innbyggere kan gjerne konkretiseres ved frivillige grupper
og organisasjoner.
Heggedal er et privilegert område i Asker med mange aktive lag,
organisasjoner og ildsjeler, i samhandling med Heggedal Nærmiljøsentral
og Heggedal Innbyggertorg. Hvordan kan et nytt ”organ” i Nye Asker, kalt
Lokal-samfunnsutvalg, forsterke og stimulere det flotte arbeidet vi allerede
i dag har i Heggedal?
Asker, Røyken og Hurum slås sammen fra 1. januar 2020. Politikere
fra de 3 kommunene (P1-utvalget) har kommet med sitt forslag til
nærdemokrati i Nye Asker: 2 nye typer utvalg eller organer: Oppgaveutvalg
og Lokalsamfunnsutvalg, som er nytt i Norge. Men dette betyr ikke nye
politiske organer, som f. eks bydelsutvalg i Oslo.
Oppgaveutvalg er en gruppe hvor frivillige innbyggere og politikere
kommer med forslag til endringer/ forbedringer til en fritt valgt sak eller
spørsmål innen Nye Asker. Det nye kommunestyret følger opp forslaget.
Oppgaveutvalg er nytt og spennende, og det kan gjøre nærdemokratiet i
Nye Asker rikere.
Lokalsamfunnsutvalg skal også bestå av frivillige innbyggere og politikere.
Det skal knyttes til et sted og et område (f.eks Heggedal med noen
tilstøtende områder). Slike stedsutvalg skal kople sammen frivillig arbeid i
ulike lokalsamfunn med Nye Asker, med direkte forbindelse til politikerne,
via et nytt: ”Hovedutvalg for medborgerskap” (et av de 5 hovedutvalg,
direkte underlagt det nye kommunestyret). Det kan være et 20 talls
lokalsamfunn i den nye kommunen, som alle er forskjellige i det frivillige
arbeidet, og hvert sted har bygget opp sine foreninger, grupper og lag.
Vi er et stort nettverk av engasjerte i de 3 kommunene, som er kritiske til
P1-utvalgets forslag. Les mer om våre forslag i artikkelen på side 18-19
i HP nr 3-2018. Det er avtalt med ordfører Lene Conradi å ha et samtaleog folkemøte om Lokalsamfunnsutvalg i Heggedal i høst.
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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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Industriområdet
ved Underland

Fabrikkene lå ved Underland i Heggedal, Heggedal jernbanestasjon til høyre for bildet. På dette området ble det bygget
tømmerbrakker for arbeiderne Christiania Tændstikfabrik i 1870-åra. De ble revet under 2. verdenskrig. Under 2.
verdenskrig holdt Heggedal Bruk til her. Heggedal Bruk var eid av Alf Whist, og produserte såkalte ferdighus i laft. Den
gamle Leangkollen kom derfra. Kontorbygninger nederst til venstre. De hvite bygningene til venstre er Hardmetall, de
tre nærmest jernbanelinja er Presstoff. Foto: Widerøe’s flyveselskap AS, ca 1950 Askersamlingen.
Tekst: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Bedriftene A/S Hardmetall og Norsk Presstoff A/S ble etablert i Heggedal like etter krigen,
i henholdsvis 1946 og 1947. Sporene kan ennå sees i Heggedal: Et par falleferdige bygninger
som ligger mellom jernbanen og Underlandsveien like sør for stasjonen, delvis gjengrodd av
krattskog. Olav Thon overtok eiendommene med påstående bygninger i august 1983. Etter det
har lite skjedd.
Men la oss først gå litt tilbake i historien: På dette ca 10
dekar store myrlendte jordet til Underland gård ble de første arbeiderbrakkene til fyrstikkarbeiderne ved Christiania
Tændstikfabrik bygd omkring 1880. Det må ha vært dårlige greier, for da husene ble revet under krigen, fant man
svære ark med fyrsikkeskemotiver under tapetet. De var
brukt for å tette mot trekken mellom gisne tømmerstokker.
Under krigen drev A/S Heggedal Bruk produksjon av
maskinlaftede ferdighus. De fleste av disse gikk til okku-
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pasjonsmakten. Bedriften var eid av Alf Larsen Whist som
hadde ¾ deler av aksjene. Han hadde kjøpt «hele Heggedal» under første verdenskrig (1914-1918). Foruten Heggedal Bruk gjaldt det Hovedgården, Sætre, Øvre Gjellum
og Nedre Gjellum. Fordi Whist hadde vært medlem av
NS og sittet i Quislings regjering, ble eiendommene hans
inndratt av Direktoratet for fiendtlig eiendom. Hovedgården, Gjellum-gårdene og Sætre ble deretter kjøpt av Asker
kommune. Kontorbygningen fra brukets dager var av mas-
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Norsk Pressstoff og Hardmetall AS med Underlandsgårdene i bakgrunnen, ca. 1978. Huset i forgrunnen til høyre er
”Holmen”.
kinlaft produsert på stedet. Den ble senere brukt
av Hardmetall og sto der inntil den ble solgt til
en privatperson for et par tiår siden.
På denne industritomta ved Underland etablerte A/S Hardmetall seg 19. juni 1946. Bedriften var den første i sitt slag her i landet. De
lagde de fleste sorter hardmetall-verktøy som
dreiestål, freser og spesialverktøy, samt fjellbor.
Disponent Einar Rødland ble regnet som ekspert i metallurgi og varmebehandling av ulike
stållegeringer. Denne fagkunnskapen kom godt
med i utviklingen av fjellbor med hardmetallskjær. Produktet ble kalt «Steinbit». Bedriften hadde 12 ansatte som produserte mellom
25.000 og 30.000 bor i året. I tillegg ble det satt
nye kroner på mellom 5.000 og 7.000 bor årlig. Bedriften samarbeidet nært med Kontoret
for fjellsprengningsteknikk, og sammen drev
de en prøvetunnel i Underlandsåsen. Tunnelen
ble overtatt av Direktoratet for Sivilt Beredskap
midt på 1960-tallet da det var bestemt at Sivilforsvaret skulle bygge ved Underland. I 1980
ble A/S Hardmetall slått sammen med Fagerska
Haak. Gradvis ble produksjonen trappet ned til
full stans i 1983.
På slutten av 1960-tallet besto kontorstaben av disponent Einar Rødland, ingeniør Nils
Lindvik, stiger John Ormåsen og kontordame
Ruth Yggeseth. Den øvrige arbeidsstokken besto av: formann Arne Flatebø, Olaf Ormestad,
Eugen Kjenner, Otto Sunde, Marius Pettersen,
Olaf Flatebø, Bjørgan Gjellum, Daniel Hellum,
Erling Underland og Leif Johnsen. Nærmest
daglig kunne man se Erling Underland på sin
«gråtass» traktor frakte bor på hengeren bort
til stasjonen hvor de skulle sendes med et av de
mange godstogene som stoppet på Heggedal.
Norsk Presstoff A/S ble etablert i Oslo i
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Rolf Ormestad på ski bak kontorbyggningen til Hardmetall på
midten av 1940-tallet.

Ofte gikk Skitthegga over sine bredder som her ved Norsk Pressoff
i 1946. Rolf Ormestad seiler på flåte.
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Laftet hytte produsert av Heggedal
bruk på 1940-tallet. Hytta var
plassert ved Andersdammen og
brant på begynnelsen av 1980-tallet.
Eierne Inger og Knut Andersen døde
i brannen.

Arbeidere ved AS Hardmetall ca 1950.

1935 av Morten Kierulf, men flyttet til Heggedal i 1947.
Fabrikkbygningene lå «vegg i vegg» med Hardmetall,
nærmere jernbanelinja. På 1950-tallet var det 20 ansatte.
I tillegg til Morten Kierulf var brødrene Alf og Håkon aksjonærer. Alf var driftsleder ved fabrikken. Produktene var
flaskekorker, korker til tuber og lignende. Produktene ble
laget i bakelitt, senere i plast. Deretter ble det satt inn naturkork i disse slik at det skulle bli tett når de ble skrudd på
flasker. Dette ble for en stor del utført som hjemmearbeid
av husmødre og barn i Heggedal, omtrent som i fyrstikkfabrikkens dager. Jeg tror de fikk noen få øre korken, men
det gikk fort for de som hadde trening, så det ble kroner
å tjene. I 1968 overtok Per Kierulf ledelsen og alle aksjene. Samme år flyttet fabrikken til Arnestad Bruk i Vollen. Bursdagsselskap på Fabrikktomta. Nyboligen i bakSenere flyttet den til Bjerkås Næringspark. Fabrikken ble grunnen.
nedlagt for noen år siden. Jeg husker jeg
hadde sommerjobb på Presstoff da jeg
gikk på gymnaset. Det var bakelittpulver
i ulike farger som ble brukt i former som
så ble presset. Verneutstyr var et ukjent
begrep. Jeg husker jeg nøys i alle regnbuens farger i dagevis, også etter at jeg
hadde sluttet der.
Olav Thon Eiendomsselskaps planer
for det tidligere industriområdet innebærer at det skal bygges seks leilighetsbygg med til sammen 96 leiligheter på
den tidligere ca 10 mål store industritomta. Høsten 2017 uttalte Tonje Marie
Haugsbro i Thon Eiendomsutvikling at
man fremdeles var i en forprosjektfase.
Et problem med området er at det er
svært flomutsatt. I tillegg til flomvannet
fra Skithegga renner Underlandbekken
gjennom området. Kommunalteknisk
avdeling i Asker har uttalt seg negativt
til lukking av bekken.
Thon Eiendoms plan for boligblokker i Heggedal
Saksnr.

Prosjekt:

Tittel:

PRO

KPR

Tegn.

3943

Underlandsveien 6

Flyfoto med situasjon

HMark

MH

TH

GNR / BNR:

Mål - A3:

Dato:

Tegn.nr.

12.02.16

A3.10.00.03

Rev.

C:\Revit\Underlandsveien 6 SENTRAL_trhel.rvt
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LIONS CLUB HEGGEDAL

KULTURDAGENE

PÅ HEGGEDAL HOVEDGÅRD

Heggedal Lions Club arrangerte kulturdagene på Heggedal Hovedgård helgen 2. – 3.juni 2018. Dette var 41 gang
arrangementet ble gjennomført. Som vanlig stilte Heggedal og Blakstad skolekorps opp og spilte kjente og kjære
musikalske innslag.
President Morten Eriksson ønsket velkommen, før ordfører Lene Conradi for 10 år på rad åpnet Kulturdagene.
Stor tusen takk til vår ordfører, som alltid stiller opp for
oss i Heggedal.
LC Heggedal ønsker i god tradisjon å gi et kulturelt tilbud
til unge og gamle i nærområdet på Heggedals mest kjente
sted, Heggedal Hovedgård.
Publikumsoppslutningen var heller ikke i år den aller største, kanskje det ﬂotte været som Østlandet har hatt siden
påske, må ta noe av skylden.
Det ligger mye arbeid og forberedelser bak disse kulturdagene og inntektene av arrangementet går uavkortet videre
til humanitært arbeid internasjonalt, nasjonalt og lokalt.
LC Heggedal vil fortløpende evaluere arrangementet og
innholdet under disse dagene, for å se om innholdet må
endres for å trekke folk ” opp av sofaen”.
LC Heggedal vil også takke alle utstillere og bidragsytere
som gjorde dagene innholdsrike for de som kom innom.
I tillegg vil vi få takke alle våre sponsorer, som gjennom
sine bidrag, bidrar til at vi kan arrangere slike dager.
Minner om at de som kjøpte lodd kan gå inn på våre hjemmesider, for å sjekke om de har vunnet noen av våre ﬂotte
gevinster.
Avtroppende President
Morten Eriksson

6 Lions nr 4 2018.indd 6

14.08.2018 18:22:54

Nom

80%

ine

rt t

il å

SOL
s b GT
ygg
i

ret

Nor
g

FLYTT INN.
PUST UT.

Nøkkelfe
rdige
boliger
- flytt ret
t inn!

N
om

in

er

tt
il

år
et
s

by
gg

På utkikk etter en bolig med god boltreplass, kvalitetskjøkken fra Norema, flotte lysforhold, direkte utgang til hage
og naturen som nærmeste nabo? Finn ditt nye hjem på Sykepleierskolen!

e

Unike detaljer som skiller seg ut

Innflyttingsklare rekkehus med topp kvalitet

Leilighetene er på 72-95 m2 BRA

HAR DU SETT BOLIGENE PÅ SYKEPLEIERSKOLEN?

VISNING HVER TIRSDAG KLOKKEN 16.30-17.30
Noen ganger er det ingen overdrivelse å kalle et prosjekt for unikt. Sykepleierskolen er et boligkompleks i ny drakt. 80% av prosjektet er
solgt og det er fremdeles fantastiske enheter tilgjengelig. Flere 3-roms leiligheter med enten sør- eller vestvendt balkong og flotte utsiktsforhold.
4-roms leiligheter med gjennomgående pen og moderne standard. Unikt enderekkehus over to plan med god takhøyde og egen hageflekk. Alle
boligene har vindu fra tak til gulv, noe som gir godt med innslipp av naturlig lys og en nærhet til den vakre naturen på Dikemark.

PRISER FRA KR. 3 700 000 – 5 950 000
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: 97 97 96 96 - e-post: aw@bnbolig.no
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

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

Utﬂukt til Fetsund Lensemuseum. Se omtale->

Besøk på

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

Søndag 2. september kl. 11-15

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, 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 innbyggertorget - se side 16
Hele uka: Utstilling på Innbyggertorget med bilder,
gjenstander og historikk fra Christiania Tændstikfabrik.
Mandag 8. oktober kl. 19.00

Foredrag om ”Industriarkitektur med utgangspunkt
i Heggedal fabrikker” v/kunsthistoriker Ivar Stav
Torsdag 11. oktober kl. 19.00

Foredrag om ”Fyrstikk-industrien på Bryn på
1800-tallet” v/Petter Jansen, Østensjø historielag
Søndag 14. oktober kl. 18.00

Lokalhistorisk vandring i fabrikken med guiding
av Espen Tandberg.
Programmet videre utover høsten presenteres i neste nummer
av Heggedalsposten. Programmet for høsten sto i nr. 3-2018.

Fetsund Lenser er et nasjonalt kulturminne, ﬂøtningsmuseum 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.

Pris per pers. 440,- som inkluderer
buss, inngangbillett og lunsj.
Turen er åpen for alle. Påmelding innen 23. august til:
terjekarlsen1@gmail.com / tlf 90121650

Fortellerverksted om vedhogst
Vedhogst ble ikke det samme etter at Lars Myttings bok
”Hel ved” kom ut i 2011. Vedhogst kan være levevei,
hobby eller lidenskap. ”Verkstedleder” Terje Martinsen har
mange favner ved på samvittigheten, og kan behandle
temaet med stor innsikt.

Søndag 2. og 9. september kl. 11-15

”Bekkestua” holder åpent

- med enkel servering.
Inne på hytta ﬁnner du
mye interessant stoff
om hytta og hendelsene
under krigen. Ta søndagskaffen på Bekkestua!

Mandag 24. september kl. 13.00 på innbyggertorget

Torsdag 27. september kl. 19.00

Vi ser på ”gamle” bilder fra Heggedal

Historielaget samler inn bilder, og får bidrag blant annet på Fortellerverkstedene. Bilder trenger ikke å være gamle for å være
interessante. Bygda er i rask endring, og mye er forandret bare
på det siste 10-året. Ta en kikk i fotoalbumene, du har sikkert
noe som andre kan ha glede av å se.
Vi scanner bilder fra 18.00
Krysset i bunnen av Heggedalsbakken i 1984, når Heggedal trevarefabrikk rives. Heggedal senter (KIWI-bygget) åpnet i 1985.
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Göteborg Music Festival 2018.
Hvert korpsår avsluttes med en sommertur, og i år reiste hele korpset sammen til
festival i Göteborg. I strålende vær ﬁkk
vi både marsjert, spilt og ikke minst hatt
mye fritid. Et av de musikalske høydepunktene var konserten vi holdt ombord
på sightseeingbåten “Paddan”, på byens
kanaler. Publikum på land satt stor pris
hbs.skolemusikk.no
på denne type overraskende konsert,
ikke minst da vi spilte “Sommartider”! Lions kulturdager
på Heggedal hovedgård.
Asker kulturfestival.
For fjerde året på rad deltok vi også i
år på Asker kulturfestival i mai. Denne
gangen “tok vi imot” operatoget da det
ankom Heggedal stasjon, og ledet prosesjonen fra stasjonen og til Heggeodden,
der korpset holdt en ﬁn konsert i vårvarmen.
Tekst: Alf-Egil Lahn
Foto: Privat

Støtt skolekorpset!
Vi harditt
inngått
et samarbeid
Støtt
skolekorps
i dag!
med VG. På fredag, lørdag og
søndag kan du få dagens VG

Vårt lag har nå inngått ett samarbeid med VG!
hjemogpå
døra.
Pålevert
fredag, lørdag
søndag
kanDu
du fåsikrer
dagens VG
helgen
med
levert
hjem på
døra,gode leseroppleduvelser,
sikrer helgen
med
gode
leseropplevelser,
eget sportsbilag og VG-eget
sportsbillag og årets avismagasin- VG HELG!
helg. VG sin E-avis er inkludert.
VG sin E-avis er selvfølgelig inkludert i alle
abonnementene.

Du støtter korpset med 50% av

beløpet
når tre
dudager,
tegner
etklubben din 360
Kjøper
du VG Helg
gir det
abonnement til rabattert pris.
kroner
Kjøper
VG Helg to dager,
gir det klubben din 240
Veddufornyelse
av abonnement
kroner

En tradisjon korpset setter pris på, er
åpningen av Lions sine årlige kulturdager
på Heggedal hovedgård. Det har vært
en god og varm vår og sommer, noe det
også var på årets kulturdager. Det var i
overkant varmt å spille på scenen, men
musikantene leverte! Publikum ﬁkk blant
annet høre Michael Jackson, som blir
årets tema på høstkonserten i november.

HUSK LOPPEMARKED I
HEGGEDALSHALLEN
13. - 14. oktober 2018

går 10% av kjøpesummen

Ved
fornyelsetiav
abonnement går 10% av kjøpesum
direkte
l korpset!
direkte til skolekorpset ditt!

Bestill via hbs.skolemusikk.no

9 Skolekorpset 4-2018.indd 9

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

14.08.2018 16:13:07
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HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL

Senk farten!
Vi har i mange omganger skrevet om traﬁkale
forhold og traﬁkksikkerhet i Heggedalsposten.

Virkningene synes dessverre å utebli, både
hos myndigheter og blant folk ﬂest. Det er godt
mulig vi har gjort dette alt for vanskelig eller
komplisert, med mange argumenter og ﬂere
alternative strategier for måloppnåelse. I denne
artikkelen gjør vi det ikke slik. Vi formidler bare
kjente fakta om dødsrisiko.
Dersom ulykken skulle skje - betyr farten alt.
Om et kjøretøy møter en myk traﬁkant i 40 km/t
er dødsrisikoen 3 ganger høyere enn om farten
er 30 km/t.

Fra et av Budstikkas mange oppslag om lyskrysset på Gjellum.

Om det samme skjer i 50 km/t er dødsrisikoen 8 ganger høyere enn om dette triste møtet skulle
ﬁnne sted i 30 km/t.
Det begynner vel egentlig å bli enkelt å velge riktig hastighet?

Illustrasjonen er hentet fra Statens Vegvesens egen presentasjon. Da er det spesielt leit at nettopp
Statens Vegvesen er så negative til å endre fartsgrensene på Røykenveien og gjennom Heggedal.
Kanskje de ikke var tilstede når presentasjonen ble holdt?
PerS

10 Nærmiljøsentralen - senk farten.indd 10
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Vi trenger ﬂere medlemmer!

Heggedal Helselag

arbeider aktivt for nærmiljøet i Heggedal

Aktiviteter på Heggedal seniorsenter/
Innbyggertorget høsten 2018:
Arbeidstua
Tirsdager kl.10-13:
Uke 34 - 21. august
Uke 36 - 4. september
Uke 38 - 18. september
Uke 40 - 2. oktober
Uke 42 - 16. oktober
Uke 44 - 30. oktober
Uke 46 - 13. november
Uke 48 - 27. november
Uke 50 - 11. desember

LOKALT støtter Helselaget

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

Allsang:
Hver onsdag kl.12 -13, med musikk.
Start 22. august.
Kontakt: Ruth Sæther,
tlf. 66 79 74 20 / 41 22 51 88
Dametrim:
Onsdag kl.10.00-11.00, start 22. august.
Ledes av fysioterapeut.
Sponses av Helselaget.

Inntektene av det vi lager og selger går til Demenssaken og Hjerteaksjonen. Fra årets kulturdager på
Heggedal hovedgård.
Informasjon om sunt kosthold er blant Nasjonalforeningens hovedoppgaver.

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

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

11 Helselaget 04-2018.indd 21

Møter og handlingsplan
2. halvår 2018:

* Idrettsdag tirsdag 28. august:
Kl.10.00: oppmøte i kaféen på Innbyggertorget.
Kl.10.30: aktivitetene starter på banen ved
Hovedgården Ungdomsskole
Kl.12.30: vi samles på senteret.
(Se innbydelse og påmelding på oppslagstavla)
* Onsdag 26. september kl.17.30:
Medlemsmøte på Helselagshuset
* Onsdag 28. november kl.17.30:
Julemøte på Helselagshuset

14.08.2018 17:21:03
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Ny kirketrapp
med universell utforming

Heggedal kirke har i sommer fått ny trapp med rampe. Den gamle trappen var fra kirken
ble bygd i 1931. Den var preget av alder og mange kalde vintre med frost og telehiv. Da den
gamle trappen skulle erstattes, ble det lagt vekt på at adkomstveien skulle tilfredsstille krav til
universell utforming. En rampe ble derfor integrert i trappeløsningen.
I tillegg til at den gamle trappen var i
dårlig forfatning og var glatt vinterstid, tilfredsstilte den ikke dagens krav
om universell utforming. En provisorisk rampe av tre gjorde det mulig å
komme inn i kirken med en lett rullestol om en ﬁkk hjelp, men løsningen
oppfylte ikke på langt nær kravet i dagens regelverk.
Heggedal menighets eget Eiendomsutvalg har planlagt trappen i
samarbeid med Asker kirkelige fellesråd som har det formelle ansvaret
for kirkebygg i Asker. Utvalgets leder,
Gunnar Enga, understreker at rampen
bevisst er lagt på fremsiden av kirken
for derved å ønske alle velkommen.
Rampen er tegnet av sivilarkitekt
MNAL Randi Slåtten fra Heggedal.
Arbeidet er utført av Anleggsgartner
Eiken og Sønn AS, Vollen. Toppen av
trappen (repos) er blitt noe større enn
den gamle, noe som brudepar allerede har satt pris på. Trappen er utstyrt
med temperaturføler og snødetektor
for varmestyring. Tiden med sklifare

12 Kirketrapp HP 2018-4.indd 12

på glatt trapp er forhåpentligvis eliminert.
Vi har hatt en samtale med leder
av Asker kommunes Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne,
Ingvild Tautra Vevatne. I tillegg til
tre folkevalgte medlemmer (V, H, A)
består rådet av seks representanter
for ulike organisasjoner som arbeider
for personer med funksjonshemning.
Hovedgruppene rullestolbrukere, hørselshemmede, synshemmede, utviklingshemmede og skjult funksjonshemming skal være representert med
faste medlemmer.
Vevatne understreker betydningen
av å tenke helhetlig. En fullgod løsning inneholder mange elementer:
Parkering i nærheten, materialvalg på
adkomstvei, trappefri adkomst, plass
til rullestoler i rommet, lys- og lydforhold – og toalettmulighet. Det er
viktig å signalisere til de besøkende at
man ønsker å gi dem verdighet! Det
ﬁne med løsningen i Heggedal er at
det ikke har blitt en sidedør, men en

hoveddør inn i kirken!
Vevatne poengterer at vi bør tenke
på dette også i våre egne hjem. Mange
har en i familien eller vennekretsen
med spesielle behov – og de ﬂeste av
oss får det når vi blir eldre.
Ole-Herman Bjor

Leder av Asker kommunes Råd for
mennesker med nedsatt funksjonsevne,
Ingvild Tautra Vevatne.
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Heggedal Apotek
bgdans@danseforum.no
Tlf. 90 06 04 09
www.danseforum.no

-Ditt lokale apotek

HEGGEDAL ELEKTRO
ALT INNEN ELEKTROINSTALLASJON
* Servicebiler
* Gulvvarme

* Nyanlegg
* Downlights

Heggedal Apotek

* Sikringsskap
* El-kontroll

Åpningstider: Man-fre 09-17, lør 10-15

Ladeanlegg for EL-bil.

Adresse: Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal
Telefon: 66 69 63 69, Fax: 66 69 63 70
E-post: heggedal@dittapotek.no

Aikido

Andersdammen 35, 1389 Heggedal



66 79 68 18
901 24 432

heggedal.el@getmail.no

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek
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Nybegynnerkurs for barn starter mandag 20. august.
Mandager og onsdager kl. 18.00 - 19.00

Aikido
Aikido

Dette kurset er tilpasset barn/ungdom fra 5-13 år.
Man trenger ikke å være fysisk sterk, her handler det
mer om konsentrasjon, kroppsbeherskelse og samspill og empati. Det er mest lek, øvelser og enkle teknikker for de minste, etterhvert blir det litt mere avanserte teknikker. Alle trener også fallteknikk.
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velkommen.
Sunyata Aikido hjemmesider
Dojowww.sunyata.no
- Heggedal,Nybegynnerkurs
Heggedal fabrikker,
for barn starter

kampkunst som passer for alle!

Aikido er en japansk kampkunst
manAikidoutnytter
styrke
teknikker, øvelserder
og fallteknikk.
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Sunyata Aikido Dojo - Heggedal
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eller kast. Dette kurset er tilpasset barn/ungdom fra 5-13 år. Man
trenger ikke å være fysisk sterk, her handler det mer om konsentrasjon, kroppsbeherskelse og samspill og empati. Det er mest lek,
øvelser og enkle teknikker for de minste, etterhvert blir det litt mere
avanserte teknikker. Alle trener også fallteknikk. Det er ikke
konkurranser i Aikido, kun graderinger. Vi legger stor vekt på et
hyggelig og inkluderende og trygt miljø, og ønsker alle hjertelig
velkommen.
ER:
•l

Foto Sigurd Rage
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mandag 20 august. Mandager og
onsdager kl. 18.00 - 19.00
For mer informasjon ring
Mouliko: 930 27 309, eller se våre
hjemmesider www.sunyata.no
Sunyata Aikido Dojo - Heggedal
Heggedal fabrikker
Åmmotveien 2 (bygg 11)

Foto Sigurd Rage
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Innbyggertorgets program september-oktober
September

Tid

Kino for de minste
Lør 1/9
Afrikanske fortellinger for barn med trommer og sang,
Lørdagsåpent
v/Lifason Koon. For barn fra 5 år

10-11
12-13

Lifason Koon
Afrikanske fortellinger for barn
med trommer og sang, med Lifason Koon. Fra 5 år og oppover.
Lør. 1. sept kl 12.00

Lør 1/9

Utflukt til Fetsund lensemuseum. Se Historielagets side 8.

10.30

Søn 2/9

Åpent på "Bekkestua". Se Historielagets side 8

11-15

Ons 5/9

Heggedal Pensjonistforening har åpent møte

18.00

Lene Conradi om Nye Asker ett år før sammenslåingen.
Åpning av Fellesskapet

SOPPTUR - FELLESTUR

Tor 6/9

12.00

Søn 9/9

Åpent på "Bekkestua" m/enkel servering.

11-15

Lør 15/9

Dugnad på Kistefossen kraftverk – se omtale

10.00

Tir 18/9

"Makerspace" på verkstedet med 3D-printing/programmering

17-21

Tor 20/9

Sopptur i Kjekstadmarka. m/Martha Ulland Oppmøte
på utfartsparkeringen på Dikemark kl. 11.00

11-13

Fre 21/9

Barselkafe: DNT forteller om turer for målgruppen

12.00

Fellestur: Sopptur m/Martha Ulland. Ta med kurv og
matpakke, så spanderer
vi kaffe og te. Oppmøte
på utfartsparkeringen ved
Dikemark. Buss 280 fra
Asker/Heggedal.
Torsdag 20. sept. kl 11.00

Man 24/9

Fortellerverksted. Tema: "Vedhogst"

13-14

Tor 27/9

Quiz for voksne på Innbyggertorget

19-21

Fre 28/9

Barselkafé. Brannsikkerhet for småbarnsforeldre
v/forebyggende avdeling i Asker og Bærum Brannvesen

12-13

Fre 28/9

Fårikålmiddag. Påmelding innen fredag 21. sept.

12.30

12-13

Er du hjemme i permisjon og
kunne tenke deg å bli med DNT
på flere turer og arrangement? Da
bør du komme denne dagen.
DNT har en rekke tilbud for deg
som er hjemme i Barselpermisjon.
Fredag 21. sept. kl 12.00

Høstferie. Ferieverksted hver dag
Barnefilm hver dag kl. 12.00
"Makerspace" på verkstedet tirsdag og onsdag 17-21

12.00
17-21

QUIZ for voksne på
Innbyggertorget!

Heggedal Pensjonistforening har åpent møte

18.00

Oktober
Man 1/10

1-5/10
Ons 3/10

Tid
De eldres dag – Fyrlykta viseklubb spiller Prøysen & Bye
og 100-års jubilantene Sandbeck, Børli og Bjercke.

Lør 6/10 12.00: Heidi Marie Vestrheim (NRK/barneTV) formidler
Lørdagsåpent bok- og musikkopplevelser for barn fra 3 år.
"Fyrstikkfestival på innbyggertorget"
mandag 8. – søndag 14. oktober
Man 8/10
Tir 9/10

Barselkafé - DNT

10-14

Se omtale side 17

Quizmastere er Svein
Gundersen. 18 års aldersgrense, da vi har skjenkebevilling disse
kveldene. Øl, vin og enkel matservering.
Torsdag 27. sept., 25. okt. og 29. nov.
kl. 19.00-21.00.

Foredrag om industriarkitektur v/Ivar Stav

Folk i uniform

Vi bygger med fyrstikker

Ons 10/10 Konsert med Dr.Emils Laboratorium

19-21

Tor 11/10

19-20

«Fyrstikk-industrien på Bryn på 1800-tallet" - foredrag

Søn 14/10 Vandring i Heggedal Fabrikker m/Espen Tandberg

18-19

“Folk i uniform” er en serie med arrangementer som passer de største
barna i barnehagen. Formålet med
serien er at barna skal få møte uniformerte arbeidere i fredstid, på en
trygg arena, og de får mulighet til å
lære litt mer og spørre om yrkene.
Man 8. okt og 22. okt. kl 11-12

Folk i uniform. Hva gjør en politi på jobb? Beregnet på
de eldste i barnehagene.

12-13

Oppstart datakurs. Påmelding. 400 kr. 8 ganger

12-14

Fre 12/10

Barselkafé. Babymat med Margit Vea AS.

12-13

Man 22/10

Folk i uniform. Hva gjør en tannlege på jobb? Passer
for de eldste i barnehagen.

12-13

Dugnad på kraftverket

Tir 23/10

Grøtens dag: Vi serverer grøt til glade grøtspisere

12.30

Tor 25/10

Fortellerverksted: Lokale musikere, orkestre og band

19-20

Grunnmuren til Kistefossen kraftverk skal
forsterkes, og det inviteres til dugnad for
å blande og støpe en “krone” av betong.
Dessuten skal det ryddes trær og busker
langs elva ved kraftverket.
Servering av grillmat når jobben er gjort!
Lørdag 15. okt. fra 10.00

Man 8/10
Tir 9/10

Programmet for resten av høsten
annonseres i neste nummer av
bladet. Oppdatert program finnes i
kalenderen på iheggedal.no
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Daglig leder på Innbygger-torget,
Marte Kjølstad, går ut i permisjon fra
10. september. Astrid Grette er vikar
for henne fram til september 2019.

15.08.2018 11:08:58

HEGGEDAL INNBYGGERTORG?
Har du noe du brenner for? Noe du kunne tenke deg å starte opp?
Vi ønsker enda mer aktivitet på Heggedal innbyggertorg.

HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Heggedalsposten

15

Eksempler på aktiviteter som kan passe her er: strikkekafe, lesesirkel,
spillkvelder, verksteder, foredrag, konserter, barseltilbud, seniortilbud, tilbud for
barn, og listen er egentlig utømmelig…
Ta kontakt med heggedal.innbyggertorg@asker.kommune.no, send oss en
melding på facebook #heggedalinnbyggertorg, eller ring 66791222.

Ønsker du å være frivillig på Heggedal innbyggertorg?
Har du noe du brenner for? Noe du kunne
tenke deg å starte opp?
Vi ønsker enda mer aktivitet på Heggedal
innbyggertorg.
Eksempler på aktiviteter som kan passe her er:
strikkekafe, lesesirkel, spillkvelder, verksteder,
foredrag, konserter, barseltilbud, seniortilbud,
tilbud for barn, og listen er egentlig utømmelig…
Ta kontakt med inbyggertorget:
heggedal.innbyggertorg@asker.kommune.no
Facebook: #heggedalinnbyggertorg
- eller ring 66791222.

Faste aktiviteter høstenUkedag
2018

Aktivitet

Tid

Oppstart

Aktivitet
Malegruppen ART

Ukedag
Mandag

Tid
10.00-20.00

Oppstart
24. sept

Malegruppen ART«GladTrimmen»
Stavgang-gruppe

Mandag

10.00-20.00
11.00-12.30

24.
sept
10.
sept
3. sept

Kinomatinè
for voksne
Stavgang-gruppe
«GladTrimmen»

Mandag

13.00-14.00
11.00-12.30

3. sept

Innføring
i Vinyasa
Yoga (3 ganger) se omtale
Kinomatinè
for voksne

Mandag

18.00-19.00
13.00-14.00

10.
sept
3. sept

Trimgruppe
for slagrammede
Innføring i Vinyasa
Yoga (3 ganger) se omtale

Tirsdag
Mandag

10.00-12.00
18.00-19.00

10. sept

Håndarbeidsstue
(like uker)
Trimgruppe for slagrammede

Tirsdag

10.00-12.30
10.00-12.00

21. aug

Gå/
ruslegruppe. Oppmøte
Håndarbeidsstue
(like uker)ved Siam Sushi

Tirsdag

11.00-12.30
10.00-12.30

Hele
året
21. aug

Datakurs,
8 tirsdager.
Kr 400.Gå/ ruslegruppe.
Oppmøte
vedPåmelding!
Siam Sushi

Tirsdag

12.00-14.00
11.00-12.30

9. okt
Hele
året

Livslystkurs
i Asker
og Røyken, 4 ganger
Datakurs, 8 v/Frisklivsentralen
tirsdager. Kr 400.Påmelding!

Tirsdag

12.30-14.30
12.00-14.00

28.
aug
9. okt

Seniornett,
for allei Asker og Røyken, 4 ganger
Livslystkurs PC-hjelp
v/Frisklivsentralen

Tirsdag

14.00-15.30
12.30-14.30

9. okt
28.
aug

Sjakkaktivitet
i bibliotkete
– for alle aldre
Seniornett, PC-hjelp
for alle

Tirsdag

16.30-18.30
14.00-15.30

28. aug

Åpent
verksted/"makerspace"
biblioteket)
Sjakkaktivitet
i bibliotkete – for(over
alle aldre

Tirsdag

17.30-20.30
16.30-18.30

4. sept
28.
aug

Trimgruppe
m/ fysioterapeut (over biblioteket)
Åpent verksted/"makerspace"

Onsdag
Tirsdag

10.00-11.00
17.30-20.30

22.
aug
4. sept

Medisinsk
– for medl. av "Aktiv på dagtid"
TrimgruppeQigong
m/ fysioterapeut

Onsdag

10.30-12.00
10.00-11.00

22. aug

Heggedal
Medisinsk Seniordans
Qigong – for medl. av "Aktiv på dagtid"

Onsdag

12.00-14.30
10.30-12.00

5. sept
22.
aug

Allsang
Heggedal Seniordans

Onsdag

12.00-13.00
12.00-14.30

22.
aug
5. sept

Mindfullness
Yoga - se omtale
Allsang

Onsdag

18.30-20.00
12.00-13.00

22. aug

Lappeteknikk,
søm -(like
uker)
Mindfullness Yoga
se omtale

Torsdag
Onsdag

10.00-14.00
18.30-20.00

23.
22. aug

Bridge
Lappeteknikk, søm (like uker)

Torsdag

11.00-15.00
10.00-14.00

16.
23. aug

Språkkafé
Bridge

Torsdag

18.00-19.30
11.00-15.00

6. sept
16.
aug

Styrketrening
med kiropraktor. For alle. 300,- pr mnd.
Språkkafé

Torsdag

19.00-20.00
18.00-19.30

24.
aug
6. sept

Frokostklubb
Styrketrening med kiropraktor. For alle. 300,- pr mnd.

Fredag
Torsdag

10.00-11.30
19.00-20.00

24. aug

Bingo
(like uker)
Frokostklubb

Fredag

12.00-13.00
10.00-11.30

24. aug

Barselkafé
Bingo (like uker)

Fredag

11.00-15.00
12.00-13.00

Hele
året
24. aug

Barselkafé

Fredag

11.00-15.00

Hele året
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Innføring i Vinyasa Yoga

Vinyasa yoga er en ernergisk form
for yoga hvor ulike stillinger blir linket sammen med flow som starter
rolig, blir så litt mer ernergisk, for så
å avslutte med uttøying og avspenning. Her lærer du grunnleggende
teknikker du kan fortsette med
hjemme. 450 kr for 3 ganger.
Mandag 10., 17. og 24.
sept kl. 18-19.

Mindfullness Yoga

Enkle fysiske øvelser, med hovedfokus på pust og bevegelse. Vi
bruker mantra for å holde konsentrasjonen. De fysiske yogaøvelsene
er hovedsakelig basert på Kundaliniyoga/Medisinsk yoga, men også
øvelser fra andre yogadisipliner!
Det er mange gode øvelser for stiv
rygg, skuldre og nakke, smidigheten øker i ledd og muskler, og du
kan få en bedre balanse mellom
kropp og sinn.
Onsdager 8.30-20.00 fra 22/8.

Medisinsk Qigong

Myke, langsomme og enkle bevegelser som gjøres under konsentrasjon og avspenning. Øvelsene
gir ro og styrker og balanserer
kropp og sinn.
For medlemmer av Aktiv på Dagtid - «Alle fra Asker mellom 18 og
67 år, som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet og som mottar en
ytelse fra NAV”. Medlemskort fås
kjøpt på Servicetorget.
Onsdager 10.30-12.00 fra 22/8.

15.08.2018 11:08:59
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FellesSkapet åpnes torsdag 6. september
6. september kl 12.00 åpnes dørene til FellesSkapet av ordfører
Lene Conradi og Faggruppe gjenvinning på Kommunalteknisk avdeling. FellesSkapet er et kjøleskap for matdeling som skal bidra til
å redusere matsvinn. FellesSkapet er åpent for alle, og kan benyttes av både privatpersoner og bedrifter som har overskuddsmat.
Aktiviteten er underlagt Mattilsynets reglement slik at matsikkerheten er ivaretatt.
Asker kommune er Norges første kommune som starter opp en slik
aktivitet for å redusere matsvinn. Asker kommune har satt seg som
mål å redusere matsvinn med 30% innen 2025. Det er estimert at
det kastes 2400 tonn med spiselig mat i kommunen hvert år.
FellesSkapet i Heggedal skal være et fyrtårnsprosjekt som skaper
oppmerksomhet rundt arbeidet med å kutte matsvinn i kommunen.
I tillegg til deling av mat skal området rundt kjøleskapet benyttes
til aktiviteter som gir informasjon og praktisk veiledning i hvordan
innbyggere i Asker kan redusere matkasting i eget hjem.
Mat som kan legges i FellesSkapet:
- Mat i originalforpakning som ikke er åpnet
- Mat som ikke har passert «siste forbruksdag».
- Mat som du har dyrket i egen hage

Marte Kjølstad foran FellesSkapet

FellesSkapet er sponset av prosjektmidler i kommunen og kjøleskap fra Elkjøp.
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“Fyrstikkfestival” på Innbyggertorget 8. - 14. oktober
Heggedal får egen festival! Innbyggertorget og Historielaget drar i gang en “Fyrstikkfestival”.
I år er de fleste aktivitetene knyttet til fyrstikker – fordi Christiania Tændstikfabrik (1874-1895)
var starten på den industrien som har preget utviklingen av Heggedal, og som kanskje er den
viktigste grunnen til at dette tettstedet finnes.
Men festivalen skal favne mye videre, og ta opp alle temaer som kan knyttes til identitet og tilhørighet. Vi er i gang!
Innbyggertorget skal pyntes
med et par tusen fyrstikkesker.
Barnehagene vil bli invitert til å
lage pynten før festivaluka. Har du

Onsdag 10. okt.
19.00-20.00
Konsert med Dr. Emils
Laboratorium

(tomme) fyrstikkesker, så gi dem til
Innbyggertorget!

Hele uka:
Utstilling i bilioteket/kafeteriaen
på Innbyggertorget, med bilder,
gjenstander og historikk fra
Christiania Tændstikfabrik.

Mandag 8. okt. 19.00
Åpning av utstillingen.
Deretter foredrag ved Ivar Stav:
“Industriarkitektur, med
utgangspunkt i Heggedal
Fabrikker”
Tirsdag 9. okt. 17.30-20.30
Verkstedet på Innbyggertorget er åpent – og vi
bygger med fyrstikker.
Vi holder fyrstikker med
og uten farger, lim og
materialer. Du har hender
og fantasi.

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
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Torsdag 11. okt. 19.00-20.00
«Fyrstikk-industrien på Bryn på 1800-tallet”,
foredrag på Innbyggertorget v/Petter Jansen,
Østensjø Historielag.
Bryn Tændstikfabrik ble anlagt
i 1872, og gikk senere inn i
Nitedals Tændstikfabrikk.

Innbyggertorget har middagsbuffet 16.30-18.00
denne dagen (voksne kr. 135,- / barn kr. 70,-). Fra
18.00 blir det en orientering om utstillingen for de
som ønsker det.

Søndag 14. okt. 18.00-19.00
Omvisning i Heggedal fabrikker v/Espen Tandberg.
I murene finnes fremdeles rester
av den opprinnelige fyrstikkfabrikken, som brant i 1895. Er det
noe igjen fra Viking Kalogefabrik –
som brant i 1905?
Det innholdsrike bygget har huset
Heggedal Ullvarefabrikk og et utall
av bedrifter de siste 100 årene.

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

15.08.2018 11:09:04
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Ønsker å utvikle kulturnæringsklynge

Store planer for Dikemark
Dikemark er deﬁnert som ett av Askers ﬁre lokalsentere. Området skal
utvikles til en lokal møteplass, i et nabolag der det tilrettelegges for inntil
1200 nye boliger.
Kulturnæring
Asker kommune arbeider nå med å
etablere en kulturnæringsklynge på
Dikemark. En klynge av ulike kulturaktører som kan skape aktivitet i
området.
− Når Dikemark skal utvikles til
et tettsted, trenger vi aktiviteter som
gjør området levende og interessant
å ﬂytte til. En næringsklynge med
kunstnere, atelierer, fremvisningslokaler og produksjonslokaler vil positivt bidra i utviklingen av hele området, skriver rådmann Lars Bjerke i
saksfremlegget til Kulturarenaplanen
fra 2017.
Fra sykehus til kulturlokaler
Flere av de gamle sykehusbygningene står tomme. Mange er fredet
utvendig, og noen også innvendig.
Bygningene har stor takhøyde, store
vinduer og god tilgang på vann. Dette
gjør at lokalene kan innredes til egnede kunstatelierer, visningsarenaer
og produksjonslokaler.
Bygningsmassen på Dikemark eies
av Oslo universitetssykehus og Oslo
kommune. Asker kommune har derfor sett på muligheten for å leie eller
kjøpe noen av bygningene.
− Fra 15. august leier Asker kommune tidligere Galleri Izza for å ha
et prosjektrom/visningsrom inntil
videre. Kommunestyrets behandling
i desember av neste års budsjett vil
vise om vi får økonomiske ressurser
til å realisere vedtaket som ble gjort
i kommunestyret i juni, forteller kulturrådgiver Rigmor Stenvik i Asker
kommune.
Egen prosjektleder
Kommunen har vedtatt å engasjere en
prosjektleder for å etablere et variert
miljø med kreative næringer på Dikemark. Kommunen lister opp både
design, graﬁsk, trykkeri, video, foto,
søm, smed, kunsthåndtverk, musikk
og teater som ønskede aktører.

Alle foto fra Asker kommunes “Dikemark utfordringsdokument”.

Dette er områdene:
Byggningen Bjerget
Ca. 2.500 m². Bygget er i god stand.
Brukes i dag som asylmottak.
Rominndeling som vil egne seg godt
til atelierer. Store rom i første etasje.
Dikemark museum
Det er mulig med et samarbeid med
Dikemark museum, som holder til i
bygningen Bjørkeli. I toppetasjen er
det et laboratorium som var i virksomhet for inntil ti år siden, og det er
fortsatt intakt slik det ble forlatt.
Sentrumsområdet
Vaskeribygningen står i dag tom.
Ca. 3.600 m² inkl. kjeller og loft.
Det har tidligere vært gallerivirksomhet her. Store rom i første etasje
som kan egne seg som prosjektrom
av ulike slag. Kan legges til rette for
utleie og gjestekunstnere.

Tekst: Anders Lie Hagen
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Byggeprosjekt i
Åmotåsen satt på vent
Asker kommune solgte i 2017 en tomt på 35 mål i
Åmotåsen. Tomten ble regulert for 130 boenheter,
hvorav 40% av boligene skulle være rimeligere boliger
til førstegangskjøpere.
Ønsker ﬂere små leiligheter
Utbygger Beliggenhet Holding sendte i februar inn et
nytt planforslag med 228 boliger, hvorav 30% er av
enklere standard og tiltenkt førstegangskjøpere.
− Vi har tegnet en bebyggelse vi mener er fornuftig
ut fra tomten, med mange ﬂere små leiligheter enn det
som er lagt til grunn i kommuneplanen, forklarer HansKarsten Myhre hos Boxs Arkitektstudio til Budstikka.
Dette godtok ikke plan- og bygningsavdelingen i Asker
kommune, som mener prosjektet må reduseres.
− Inntil videre er det kommuneplanens boligbyggeprogram og gjeldende regulering som er veiledende,
skriver Gry Eide i plan- og bygningsavdelingen i et
svarbrev til utbygger.
− Vi har likefult sagt at vi muligens vil kunne åpne
for noe ﬂere boliger dersom planforslaget viser at det
kan sikres god bokvalitet og høy kvalitet i løsninger
inne og ute, i planområdet og for omgivelsene. Etter
en faglig vurdering mener vi at fremlagte dokumenter
foreløpig ikke viser at prosjektet innfrir disse kravene,
og vår konklusjon er at prosjektet må vesentlig omarbeides og reduseres, skriver Eide.
− Vi kan bygge færre og større boliger, men det oppfatter vi å være klart i strid med de veiledninger og
forutsetninger som er gitt for dette prosjektet, skriver
Michael Søndberg fra Beliggenhet Holding i et leserinnlegg i Budstikka.
Tekst: Anders Lie Hagen
Illustrasjoner: Boxs Arkitektstudio
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Idylliske Kjekstadmarka
med tur rundt Stordammen

Stordammen er et fint sted å bade
Kjekstadmarka er utrolig vakker og et godt valg for alle som vil ut i skog og mark,
med mange ﬂotte turmuligheter både sommer og vinter. Her er det gode stier i
naturskjønne omgivelser, bademuligheter og ﬂotte utsiktspunkt.
Denne gangen har jeg lyst til å slå et slag for Røykenmila, som har sørget for at det
nå også er en trasé i marka som er tilrettelagt for de som ønsker å sykle, er dårlig til
bens, eller for de som vil gå en skogstur med barnevogn.
Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Vi starter turen vår fra
Kleiver i Røyken
Vi kjører til Røyken sentrum og tar til
høyre ved Kiwi, opp til Kleiver og til
høyre i rundkjøringen på toppen. Der
er det en stor P-plass. Derfra går vi
veien rett frem, opp bakken og inn i
skogen. Der åpenbarer det seg en liten idyll, Vesledammen , med bad- og
rastemulighet - på tilbakeveien kanskje?
Vi går over brua og videre innover
på den flotte hardpakkede grusveien
helt frem til skogsbilveien som går fra
Kjekstad gård og opp til Bertelsmyråsen, og kanskje snart til ROS-hytta
også.
Fra krysset fortsetter vi på sti ved
å krysse veien og følge stien på andre
siden av veien. Vi krysser bekken og
går svabergene oppover mot toppen,
og sveiper inn på Kjekstad Golfbane.

20-22 Tur 2018-4.indd 20

Er det folk på utslagsbanen(Tee) må
vi vente til de har gjort seg ferdige.
Derfra er det flott gruset vei du kan

Helene og bestefar på en av krakkene
som Røykenmila har gitt.

ta videre, runde vannet og videre opp
bakken. Men står det hvite flagget
oppe på greenen foran deg, løft blikket og påse at det ikke står noen på
toppen klare til å slå over vannet mot
flagget. Er flagget tatt bort og det er
folk på greenen, kan du trygt passere.
Du kan gjerne velge å gå ned mot
Stordammen som er et koselig sted å
stoppe opp for en pust i bakken, og

Flott tettpakket rød grusvei.

14.08.2018 18:25:23
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Tømmerlunnene har ligget der
i årevis og begynner å råtne og
er et trist syn.

Helene i en av gapahukene
som Røykenmila har gitt.

Idylliske Vesledammen.

Start

Flott at det er mulig å
komme helt inn til Stordammen med barne
vogner.

I krysset står denne steinen av Røyken-granitt med
inskripsjoner over bidragsyterne.

Stordammen
er et oppdemmet vann som var
vannkilden til Kjekstad Gård fra
gammelt av, og senere brukt som
reservevann. Da sto det skilt om
bading forbudt der, men dette skiltet
er tatt bort for flere år siden.
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Trim og Trening har sine årlige sommeravslutninger ved idylliske Stordammen.
kanskje et bad. Når du skal gå videre,
påse at det ikke står noen på toppen,
evt. vent til de har gjort seg ferdige.
Her har Trim og Trening sin årlige
sommeravslutning i hyggelig lag med
sang og musikk og god mat og drikke.
Dette turvalget er en runde Trim og
Trening bruker mye om sommeren.

På toppen – der golferne slår baller
over Stordammen, og klokken var
riktig.
På toppen er det flott utsikt utover
vannet. Bak utslagstedet tar vi stien
som går ned til høyre, vekk fra golfbanen og kommer frem til en gammel
demning som vi skal gå over.
Vi går hovedstien videre rett frem,

Demningen vi går over.
og kommer opp til skogsbilveien. Her
følger vi veien til høyre og forbi tømmerlunnene som dessverre har ligget
der i veldig mange år. Trist at ikke det
flotte tømmeret har blitt ivaretatt på
bedre måte.
Fra skogsbilveien litt lenger fremme, ser vi Stordammen fra motsatt
side. Fint å ta en liten avstikker og
sitte på fjellknausen og se utover vannet. Den lille hytta ved vannet tilhører
Kjekstad.
Vi går videre og forbi en av de flotte gapahukene som er gitt av Røykenmila. Vi ser den opp til venstre, bare
noen meter fra skogsbilveien. Her er
det ly for regn og uvær med mange
sitteplasser. Bålpanna som står der er

Skiltene for turløpene, både 5 og 10
km. er på plass.
nok meningen å bruke vinterstid.
Vi fortsetter nedover bakken og
kommer frem til et lite vann, Tretjenn.
Her er det alltid noe å se på, alt fra
gjess, ender, frosker og kanskje en
orm som svømmer i vannet.
Rundt neste sving er vi plutselig
tilbake til krysset der stien begynte.
Her står det en bautastein som markerer giverne av denne flotte grusveien.
Da har er ringen sluttet og vi går siste
biten på grusveien tilbake til start.
Turen er på ca. 8 km og er en flott
to-timers tur med litt stopp underveis.
God tur!
Det er fint å starte fra Øvre Hallenskog også (når veien blir farbar
igjen). Da forlenger du turen med ca.
2 km. Det går en fin sti fra P-plassen
innerst i Plankedalsveien (før bakken
opp mot Blåfjellhytta). Stien starter
noe meter innenfor P-plassen. Her
kommer du ned til en gammel kjerrevei og følger denne frem til rundkjøringen på Kleiver-feltet og tur-beskrivelsen derfra.

Røykenmila
har 5 års jubileum i år og er en helt spesiell arrangør av årlige flotte turløp i marka vår, Kjekstadmarka. Årets
turløp går den 2. september. Har du lyst til å bli med, eller bare bli med på moroa, så gå inn på røykenmila.no.
Der finner du alt om arrangementet.
Røykenmila har fått med seg gode sponsorer og hvert år går overskuddet fra løpene til lokale talenter, foreninger i
nærmiljøet, og til prosjekter som er til glede for alle turglade i området.
Røykenmila startet i 2014 og da ble 170.000 kr av overskuddet brukt til turvei i marka. Røyken kommune ga et
tilskudd på 150.000,- og med store dugnader ble denne flotte turveien til. Senere år har de satt opp to flotte gapahuker, en i Kjekstadmarka og en på Herstadhei, og i tillegg
18 koselige hvilebenker. Det var over 4000 besøkende i
Røykenmila 2017, et kjempeflott arrangement med underholdning og moro.
Nå jobber Røykenmila med et nytt stort prosjekt; en oppgradering av en 2 km trasé fra Trangeberga til ROS-hytta. En
kostnad på ca. 900.000 kr.
Når du går på ski fra Dikemark til ROS-hytta, kommer du
til krysset ved Trangeberga. Der tar du til høyre og opp alle
bakkene til Bertelsmyr, for så å kjøre nedover til ROS-hytta.
Nå blir det en fin ny trasé fra Trangeberga.
Her utdeling av overskuddet fra 2017, til stor glede for bygdas lovende talenter og foreninger.
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SENTRUM FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572

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

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
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Dette er status på prosjektet

Ny gang- og sykkelvei lags Røykenveien
Arbeidene langs Røykenveien
er kommet godt i gang, men er
fortsatt i en forberedende fase med
tanke på selve gang- og sykkelveien. Nå gjøres arbeider knyttet
til vann, avløp og høyspentkabler.
Arbeidene merkes likevel. Kabler
ligger ofte langs veiene og det
merkes godt når disse skal ﬂyttes
på. Det er også viktig å sørge for
at ledninger som skal bli liggende
der de er, ikke skades i anleggsgjennomføringen. Enkelte steder
må tiltak gjennomføres for å sikre
eksisterende infrastruktur. Det er
byggeleder Marius Hope som kan
fortelle dette.

Det er stor byggeaktivitet langs Røykenveien. Fortsatt mye arbeid med høyspent, vann, avløp og annet forberedende arbeid.
Foto: Anders Lie Hagen

Foreløpig er det innsnevring av
veien og bortfresing av veimerking som er mest merkbar for
bilistene. Det er ganske trangt
langs anleggsområdet. Det er frest
fra kommunegrensen. Innsnevringen gjennomføres etter hvert som
arbeidet ﬂytter seg fremover. Det
vil komme noe veiomlegging etter
hvert, men akkurat når dette skjer,
kan ikke byggeleder Marius Hope
si noe om i skrivende stund. Han
regner ikke med at det skjer den
første måneden.
Mange små og større skolebarn
skal krysse anleggsområdet og
Røykenveien i denne perioden.
Ved kryssingen av Rustadveien
og Røykenveien ved krysset til
Rustadveien, (markert med røde
sirkler i ﬁguren) har entreprenøren
inngått en avtale om at det daglig
skal være vakter ved skolestart
(mellom kl. 07.30-08.30). Traﬁkksikkerhetsutvalget i Heggedal har
dialog med entreprenøren, så har
du innspill, ta kontakt med Traﬁkksikkerhetsutvalget.
Det blir trangt langs veien når
denne snevres inn. Det er en
midlertidig gangvei inne i boligfeltet som skjuler seg til høyre fra
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Røykenveien - retning Røyken - omtrent fra krysset med Rustadveien.
Her lå blåkiosken. Her skal veien rettes ut og det skal komme en trafo.
Foto: Elisabeth Schjølberg

Midlertidig gang- og sykkelvei er skiltet.
Ved skolestart vil traﬁkkvakter stå ved
overgangene markert med sirkel.
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Heggedalsbakken og de om lag 250 meterne i retning
Røyken til eksisterende fotgjengerkrysning. Fra denne
krysningen og frem til Grodalsåsen, vil det bli etablert
en midlertidig gangvei på høyre side av Røykenveien
frem til ny gang- og sykkelvei er etablert.
Vær obs på skiltingen av midlertidige gang- og sykkelveier. Det er trangt langs Røykenveien og den anbefales ikke for hverken syklende eller gående.
Tekst: Elisabeth Schjølberg
Design: Anders Lie Hagen

Illustrasjon: Statens vegvesen

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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FOKUS: Uønskede planter i vårt nærmiljø

Svartelisting av fremmede arter
Vi hører om det fra tid til annen – «svartelistede» arter og planter. En beryktet art er jo vår alles «kjære»
brunsnegle. Mest kjent av de uønskede plantene er kanskje Lupinen, men det ﬁnnes ﬂer, mange ﬂer. Når man
bare tenker litt på det, så ser vi dem overalt. Heggedalsposten skal i to utgaver ha fokus på uønskede planter,
med utgangspunkt i planter som ﬁnnes i vårt nærmiljø. Hvordan har de kommet hit – og hva kan man gjøre
for å begrense dem.
Tekst: Elisabeth Schjølberg
Illustrasjoner: Elisabeth Schjølberg og
Johnny M. Johansen

BEGREPER OG DEFINISJONER

Design: Anders Lie Hagen

HVORDAN SKJER
SPREDNING AV
UØNSKEDE ARTER?

• Ved at de plantes – fordi man
ønsker det, syns de er ﬁne.
• Ved hageutkast, eksempelvis
ved at man luker litt i eget bed,
krysser veien og hiver det i
skråningen på den andre siden av
veien.

Fremmede arter: Arter som tilsiktet eller utilsiktet ﬂyttes til steder der
de ikke forekommer naturlig.
Skadelige fremmede arter: Navnet er i og for seg selvforklarende.
Det er egne deﬁnisjoner på hva som oppfattes som skadelig. På
verdensbasis regnes skadelige fremmede arter som en av de største
truslene mot naturmangfoldet. Oversikten over fremmede arter omfatter mange hundre planter, mens det er til sammen 135 planter som
er vurdert som potensielt skadelig eller meget skadelig. Av disse er 9
forbudt via forskrift, og ytterligere 11 vil bli forbudt i 2021.
Forskrift om fremmede organismer: Trådte i kraft 1. januar 2016 og
angir forbud mot innførsel, omsetning og utsetting av enkelte fremmede arter, krav om tillatelse ved innførsel og utsetting av en rekke
arter samt bestemmelser som stiller krav til aktsomhet og tiltak knyttet
til virksomhet som kan medføre spredning av fremmede arter.

• Fordi man hiver eksempelvis
frø i komposten – frø som ikke
går dukken i komposteringen.

Forbudte arter: Arter det bla er forbudt å innføre og omsette samt
sette ut.

• Fugler sprer frø/bær ved at de
spiser dem – og de kan komme ut
hele – langt unna kilden.

Svartelista: Fremmedartliste ble tidligere kalt svartelista. Dette navnet
skapte uklarheter, fordi listen som er utarbeidet ved artsdatabanken,
bare inneholder vurderinger av hvor stor risiko det er for at den enkelte
planten brer seg ut på bekostning av de som hører hjemme naturlig.
Det er departementet som på basis av denne lista peker ut de som er
forbudt.

• Ved at urenset jord ﬂyttes til
andre steder, eksempelvis i
forbindelse med anleggsarbeid.

Rødlista: Naturlig hjemmehørende arter som er risiko for at dør ut.

Kilde: Miljødirektoratet

Kanadagullris og kjempegullris
Ganske dekorativ når den står for seg selv,
og den ble introdusert som hageplante. Fin i
buketter kan den også være. Den ble et problem etter 1940 da den begynte å spre seg.
Nå kan du noen steder ﬁnner hele åkre med
planten. Det er for det første ikke like sjarmerende, spesielt når den er ferdig blomstret
og for det andre så fortrenger den effektivt
andre arter og er med dette med på å redusere artsmangfoldet.
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Lupin
Flotte farger og populær som vekst langs norske veier,
inntil det ble full stopp og den ble en fyplante i Statens
vegvesen. Planten ble innført fra Nord-Amerika i 1826,
og hadde begynt å forville seg alt i 1913, siden 1980 har
spredningen eksplodert. Arven lever fortsatt videre, som
her hvor den nokså sikkert ikke er plantet.
Burota – ikke vurdert i artsdatabanken, men likevel
ingen favoritt! Det at den ikke er «svartelistet», betyr ikke

at den er ønsket. Burota er betegnet som ugress og sprer seg
lett langs veiene våre og ﬁnnes i de ﬂeste grøftekanter. Når
vi mener at den gjerne kan bekjempes i nærområdene, så
er det fordi pollenspredningen fra denne planten er tøff for
mange allergikere. Og det er mulig å begrense den! Den kan
lukes, og kappes den ned gjentatte ganger vil rota dø ut.
Kjempeslirekne og parkslirekne er en versting!

Planten vokser vilt i Nordøst-Asia, men har blitt en av
verdens mest problematiske fremmede arter. Selv små biter
av stengler kan vokse opp til nye store individer. Det er
vanskelig å tro det, når man ser hvordan de kan utvikle seg
nærmest til en jungel: de har vært dyrket som prydplante
i Norge. I følge nettstedet Nyttevekster forekommer den i
økende grad langs veier og spres gjennom ﬂytting av jord.

Pumpestasjonen tar form
Når du går fra Heggedal stasjon og retning Nærmiljøsentralen, vil du se at et lite bygg med buede vegger reiser seg
opp helt på kanten ut mot Kistefossdammen. Dette er vår nye pumpestasjon som vi nå ser konturene av. Hvordan er
den videre fremdriften i bygget, når skal den midlertidige gangveien bort og når settes den nye stasjonen i drift? Vi
stilte spørsmålene til Ketil Kahtrud, prosjektleder i Asker kommune.
Fremdrift
Vi som bare passerer forbi, vil se at bygget er ferdig og byggegropa
er gjenfylt i løpet av oktober. Det vil ta enda noen måneder før den
midlertidige pumpestasjonen (gul container) fjernes. Det skjer etter
at de tekniske installasjonene i pumpestasjonen er ferdig oppmontert og testet i slutten av februar neste år. Først da vil vi få tilbake
gangveien vår. Arbeidet med de tekniske installasjonene starter
først når bygget er ferdig, kan Kathrud fortelle. Heggedalsposen
kommer tilbake med mer informasjon om dette i en senere utgave.
Hydrauliske kiler
Arbeidene har jo pågått en god stund, så vi spør Kathrud om det
hadde vært mulig å gjennomføre arbeidene raskere. Den spesielle
utfordringen her har vært nærheten til både Kistefossdammen,
Skithegga og den vernede Trevaren 16, forteller han. For å unngå
uønsket oppsprekking og skader på eksisterende ledninger i byggegropa som sprengning kan gi, har man her valgt å kile ut fjellet med
hydrauliske kiler. Dette tar lengre tid enn sprenging, men er skånsomt på en helt annen måte, det er mindre risiko generelt, men det
tar altså lengre tid, avslutter Kathrud. Tekst og foto: Elisabeth Schjølberg
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NORWAY CUP 2018
Gutter 12 år på
Norway Cup 2018
Heggedal gutter 12 år deltok i år på Norway Cup.
Det ble en fin opplevelse med 5 knalltøffe kamper
i stekende varme på Ekebergsletta. Av lagets 20
spillere, var det 13 som tok pause fra ferielivet,
stod opp grytidlig, og kjempet for Heggedals ære.
Mandagen startet med oppgjør mot Skeid og
Stridskleiv (Telemark). Det ble seiere med 4-2 og
3-2. Kamp to ble snudd i kampens to siste
minutter.
Onsdag fortsatte seiersmarsjen med viktig 3-2
seier over Lyn, og senere 4–1 over Lavangen fra
Troms. Fredag møtte laget hardtarbeidende Stange,
og gutta avsluttet med 1–1.

G12 på premiepodiet: Fv. Oskar Edison, Leo Bytyqi, Henrik Vineshaugen, Marius Garder Aksnes, William Thorsø,
Robin Marken, Robin Sæthre og Eskil Bramer med pokalen, Vetle Refvik, Luca Alten, Adrian Heiertz Dahle,
Andreas Walstad og Øystein Selstad Berg. Fra trenerteamet Morten Dahle, Ragnar Marken og Aasmund Berg.

Ikke noe sluttspill for 12-åringer, men å skilte med ubeseiret i Norway cup er noe laget kan leve på frem mot høstsesongen.
Innimellom slagene ble det tid til å oppsøke ulike aktiviteter og konkurranser på Ekeberg, kjøpe is, slush og popkorn. Enkelte kjendiser ble
også observert på sine kamper. Noen av gutta rakk også å heie J13 til sier i sin semifinale. Takk til foreldre som også var tidlig oppe og var
ivrige supportere på sletta.
Tekst: Aasmund Berg
Foto: Ingrid Langestrand

Sammen er vi gode!
Heggedal J-05 knuste all motstand i B-finalen på
Ekebergsletta fredag ettermiddag (3.8.), og sikret
seg dermed finaleseieren i det som var jentenes
debut i verdens største fotballturnering.
05-kullet er en sammenslåing av Heggedal og Vollen
- et samarbeid som har vist seg å være meget
fruktbart både sportslig men ikke minst sosialt så
langt. For jentene har levert strålende resultater både i
seriespill, men også i Obos-Cup - hvor laget vant sin
kvalifiseringsgruppe mot solid motstand før
sommerferien.
Men: Høydepunktet så langt denne sesongen ble en
hærskare av foreldre vitne til på Ekebergsletta - da
jentene banket Kolbu 5-1 i finalen.
Trener Geir Andersen oppsummerer uka slik:
- Jeg er utrolig imponert over måten de snudde nedturen med å gå glipp av a-sluttspillet på med
knappest mulig margin. De bestemte seg seg for å gi gass og ble bare bedre og bedre for hver kamp som
gikk. Det er utrolig givende og inspirerende å se hvordan jentene backer og motiverer hverandre. Selve
finalekampen styrte de fra første spark på ballen og de stoppet ikke før det stod 5-1.
Andersen hyller også samholdet innad i gjengen etter sammenslåingen:
- Det er en bra gjeng både på og utenfor banen blitt, og det er tydelig at jentene har blitt skikkelig
sammensveiset, avslutter han.
Fotballeder i HIL, fotballpappa og også trener for J13-jentene, Kjell Aksberg, oppsummerer turneringen
slik: - Med ekte vinnervilje, godt spill og ekstremt god lagånd, så gikk vi hele veien i sluttspillet og vant
finalen. Vi er stolte av HIL-jentene!
Tekst og foto: Dag M. Vegel/Kjell Aksberg
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HIL inviterer hele bygda til

Idrettens Dag 2018
Lørdag 22/9 kl 11 - 14 på Gjellum

Vi ønsker alle barn og unge i Heggedal velkommen til en
dag med idrett og lek på Gjellum. Du kan prøve
fotballferdigheter, måle hastighet på skudd, løpe 60
meter på tid, lengde, kulekast , rulleski, og mye mye
mer.
Alle øvelser starter kl. 1100 og avsluttes etter
ønske, senest 1400. Det vil bli loddtrekning
ca 1230. Salg av mat og drikke i kiosken.

Grat
is
innga
ng

Prem
ie

Barna skal gjennomføre så mange øvelser som
mulig, så det oppfordres til å møte tidsnok
for å få med seg alle øvelser.

r til a

lle

Ta med foreldre, tanter, onkler, besteforeldre, søsken og venner til
noen aktive og hyggelige timer på Gjellum.

Heggedal I.L. – Klubben der alle lykkes!

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
28-30 HIL i nr-4-2018.indd 29
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A-lagstrener
Terje R.
Småhaugs´
Corner:
Heggedal A-lag gleder seg
til høstsesongen i «Stikkaligaen» i 4
divisjon! Etter vårsesongen ligger vi på
5.plass med 23 poeng etter 7 seire, 2
uavgjort og 3 tap så langt. Vi er kun 3
poeng fra første plass og opprykk til
3.divisjon! Det er som dere forstår
veldig jevnt.
Heggedal tjuvstartet høstsesongen med
siste kamp før ferien som vi vant 3-1
over Vollen.
Det betyr at vi har slått naboen Vollen 2
ganger i år. Det er alltid veldig gøy å
vinne lokalderbyer.

Av de lokale lagene så har vi i tillegg
vunnet mot Asker 2 og Lommedalen
samt spilt uavgjort mot Holmen.
Det er en tøff serie i 4. divisjon i Oslo i
år med mange gode lag og spillere.
Vi har til tider spilt underholdene fotball
samt vært gode bakover.
I de kampene vi har tapt har vi tapt klart
mot Kjelsås 2, Skeid 2 og Årvoll.
Disse lagene var mye bedre trent enn oss
og kjørte over oss av den grunn.

høstsesong med mange gode kamper
både på Gjellum og på bortebane.
Budstikka fortsetter å sende en rekke
kamper på nettet med de lokale lagene
hvorav flere av våre blir sendt.
«Stikkaligaen» gjør interessen for ligaen
enda større og ekstra morsom.

A-laget arrangerte igjen i sommer Tine
fotballskole for 100 glade barn fra
Heggedal i strålende vær. Med god hjelp
fra våre dyktige, yngre instruktører,
Monica Øverbye og Torill Småhaug ble
det et like vellykket arrangement som
tidligere år.

Hjemmekamper
i høst:

Vi håper å se dere på våre
hjemmekamper!

28.8-Heggedal-Hasle/Løren kl.2015
18.9-Heggedal-Kjelsås 2 kl.2015
02.10-Heggedal-Frigg 2 kl.2015

Vi startet opp igjen med treningene 23.
juli og første kamp er 7. august borte mot
Årvoll. Vi har forhåpninger om en god

TINE FOTBALLSKOLE – UKE 26
A-laget til Heggedal arrangerte Tine fotballskole med hjelp fra
flotte, dyktige ungdomstrenere for 3dje gang i uke 26. Et tilbud
som har blitt veldig populært blant bygdas yngste
fotballspillere.

Autografskriving må til når vi får
besøk av Celine Granli, Daniel
Granli og Mande Sayouba fra
Stabæk.

100 blide og forventningsfulle barn møtte opp mandag morgen
og lykken var stor da de fikk utdelt T-skjorte, sekk og ball som
skulle brukes gjennom uka.
Det ble en flott uke med mye god fotball, mange driblinger,
flotte avslutninger på mål, nye finter ble innøvd og mange
kamper ble spilt.
Onsdagen hadde vi ekstra fokus på keepere. A-lagets
stjernekeeper Simen Brualøkken rullerte rundt på alle gruppene
og gav alle grunnleggende innføring i kontroll og godt grep på
ball, bevegelse, fallteknikk og alle fikk selvfølgelig prøve seg i
mål. Ekstra stas var det at vi fikk besøk av 3 Stabæk spillere på
slutten av dagen. Celine Granli fra damelaget, Daniel Granli og
Mande Sayouba fra A-laget. De skrev autografer og avsluttet
dagen med straffekonk med Mande Sayouba i mål.
Været var helt fantastisk gjennom hele uka og det ble nesten litt
i varmeste laget for både store og små utover dagen. Det var
derfor ekstra stor stas de dagene banemester Otto kom og satt på
vanningsanlegget på banen i pausene sånn at alle som ønsket det
kunne ta seg en kald dusj.
Vi avsluttet uka med konkurranser og pølsefest.
Det var mange slitne barn som takket for seg etter en lang og
varm uke med mye fotball, lek og masse gøy.
Takk til Terje Småhaug og A-laget, alle de dyktige instruktørene
våre, Svein Roar Aandal, Torill Småhaug og til alle de flotte
barna som deltok på årets Tine fotballskole.
Monica Øverbye
Heggedal IL, fotball

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

Ungdomstrenerne:
Øverst til venstre: Andreas Kristoffersen, Fredrik Fredheim, Isak Bjerkem, Henning Haaland, Emmik
Remen og Jonas Sæthre.Midtre rekke fra venstre: Mathias Hop Nes, Aleksander Johnsen, Ingrid Sutterud
Nederste rekke fra venstre: Lotte Øverbye Iversen, Una Bjerkem, Anna Gundersen, Klaudia Fraczkiewicz,
Maya Filippa Sellægg og Terje Småhaug. Ikke til stede: Fredrik Dinger

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

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

Bank fra A til Å
gjellum@heggedalil.no
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Rhododendronhagen på Heggedal Hovedgård
Fikk du med deg blomstringen i Rhododendronhagen på Heggedal Hovedgård?
Som vi tidligere har nevnt, så er det satt ca 130 planter i skogkanten ved hovedgården. Plantene er gitt,
ved bidrag, av privatpersoner, som har fått sine navn
på en tavle ved siden av beplantningen. Tusen takk
til alle bidragsytere.
Når våren / forsommeren kommer er det alltid spennende å se om plantene har klart vinteren. Iår hadde
det gått veldig bra. Før blomstringen måtte det noen
dugnadstimer til for å luke bort ugress før vi la på ny
bark. Vi måtte vanne godt, da det ble litt tørt for plantene. Dette ble gjort før vanningsforbudet ble innført.
Det ble en fin blomstring i år, som vi håper dere fikk
med dere. Husk at vi har laget denne «hagen» for at
vi skal få noe å nyte og glede oss over.
Som dere ser av bildene, tatt av vår lokale fotograf
Terje Gundersen, så er hagen en pryd for øyet. Dette
krever innsats og midler.
Bidraget til innkjøp av planter etc dekket nok ikke
helt kostnadene. I tillegg så kommer jevnlig påfyll av
bark, gjødsel etc. Venneforeningen har derfor diskutert opprettelsen av et «fond» for vedlikehold av Rhododendronhagen, slik at våre andre midler kan gå til
gården, slik det alltid har gjort.

Vi håper på din støtte, som jo vil være til glede for
hele Heggedals innbyggere, samt for andre besøkende til gården.
Bidrag kan innbetales til Heggedal Hovedgårds Venner, konto 7874 05 04702 eller via vår VIPPS 104417.
Vennligst merk innbetalingen med navn og bidrag til
Rhododendronhagen.
Vi takker for alle bidrag.
Heggedal Hovedgårds venner
v/Per Sandbrekke

Alle foto: Terje Reier Gundersen
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Bispevisitas i Heggedal menighet
25. – 30. september 2018
Biskop Kari Veiteberg holder visitas og besøker Heggedal menighet i dagene
25. – 30. september 2018. Biskopen vil denne uken gjøre seg bedre kjent
med menigheten og hvordan kirken lever sitt liv i Heggedals lokalsamfunn.
Formålet med visitasen er at biskopen skal støtte, inspirere og veilede både
menigheten og de ansatte.
Programmet for visitasen inneholder mange programposter; møter med
menighetsråd og kirkelig ansatte, kontakt med de ulike delene av Heggedal
menighets arbeid, møte med ordfører og kommuneledelsen, sykehjemandakt
og gudstjenester. Biskopen vil gjerne møte så mange heggedølinger som mulig under visitasen! Her er en oversikt over arrangementene som er åpne for
alle. Biskop Kari Veiteberg, med følge, vil være til stede ved alle programpostene.
Tirsdag 25. september
08.30-09.15: Åpningsgudstjeneste i Heggedal kirke
09.15-10.00: Kirkekaffe, Heggetun
12.00-12.30: Andakt på Gullhella sykehjem

Biskop Kari Veiteberg

Torsdag 27. september
11.00: «Seniortreff» (fredagstreff) på Heggetun.
SUPER-TORSDAG. (Biskopen er til stede kl. 16.00-17.30)
14.30-17.00
Etter skoletid (5.-7. trinn)
16.30-17.30
Middagsservering
17.30-18.15
Heggetroll. Eget opplegg for barn som ikke vil synge i kor
Søndag 30. september
11.00:
Visitasgudstjeneste Heggedal kirke
12.30: 		
Kirkekaffe med visitasforedrag på Heggedal hovedgård.

Konfirmantmusikal

Søndag 2. september setter årets konfirmanter sammen med ungdomsledere i Team Heggedal opp årets forestilling. I år har vi jobbet
med forestillingen én dag på leir, og vi skal jobbe med den to tirsdager og en helg før vi viser den for familie, venner og andre interesserte. Det vil bli to forestillinger på søndagen, kl. 17 og kl. 19.30, og
disse er åpne for alle. Billetter kan forhåndsbookes på www.teamheggedal.no og mer informasjon om forestillingen vil bli å finne på
hjemmesiden til menigheten og til Team Heggedal. Vi kan love både
en morsom, underholdende og tankevekkende musikal.
Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499 Orgelgaver konto 1503 57 31498
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Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet
Barn og familie
• Familiesamling kl. 17 – et tverrkirkelig samarbeid
med samlinger på Heggetun og i Pinsekirken. Sang,
andakt og måltidsfelleskap. Datoer for høsten:
14.september, 12.oktober, 9.november og 7.desember
• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, torsdager
kl 17.30-18.15. Første øvelse etter sommeren er 13.
september
• Etter skoletid! For 5.-7. trinn utvalgte torsdager fra
kl. 14.30 -17.00: 13. september, 27. september, 10.
oktober, 25. oktober, 8. november, 22. november, 6.
desember, 13. desember
• SUPER-TORSDAG utvalgte torsdager med middagsservering på Heggetun fra kl. 16.30-17.30: 27.
september, 25. oktober, 22. november, 13. desember
• Søndagsskole for barn i alle aldre utvalgte søndager kl. 11-12: 30. september, 21. oktober og 18.
november
Kontaktperson barn: Marianne Solheim,
epost: ms885@kirken.no, 66907187

Seniorarbeid
• Kirkefrokost kl. 11.30, se menighetens hjemmeside
for datoer denne høsten.
• Mandag 27. august – Seniortur til Gamle Aker kirke
og Lygnasæter
• Fredagstreff NB! Torsdag 27. september kl. 11 i
forbindelse med bispevisitas

Gudstjenester
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

26.08 kl. 11.00 Gudstjeneste v/vikar
02.09 kl. 17.00 og 19.30
Konfirmantmusikal
08.09 kl. 11, 13 og 15 Konfirmasjon
09.09 kl. 11 og 13
Konfirmasjon
16.09 kl. 11.00 Gudstjeneste v/vikar
23.09 kl. 11.00 Countrymesse v/Magnus Kjellin
30.09 kl. 11.00 Visistasgudstjeneste v/Magnus
Kjellin
07.10 kl. 11.00 Gudstjeneste v/vikar
14.10 kl. 11.00 Jazzmesse v/Magnus Kjellin
21.10 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Kirkens Feltarbeid
28. 10 kl. 19.00 Kveldsmesse v/Magnus Kjellin

Ungdom og konfirmanter

• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 18.30-21.
Første samling etter sommeren er 14. august.
• Øvelseshelg før forestilling 2018 31. august kl. 17-21
og 1. september kl. 10-18
• Forestilling 2018 2. september kl. 17 og 19.30
• Kappeprøving, fotografering og øving til konfirmasjonsdagen 4. september kl. 17-21
• Konfirmasjon 8. september kl. 11, 13 og 15 og 2.
september kl. 11 og 13
• MILK-kurs for konfirmant 2018 utvalgte tirsdager kl.
17-18.30: 9. oktober, 30. oktober og 13. november
• Bli-kjent-dag Konfirmant 2019 28. oktober kl. 16-21
Kontaktperson ungdom: Kristofer Mathias Staxrud,
epost: ks824@kirken.no, 97143981

COUNTRYMESSE

Nytt orgel 2019
488 947 kr!
Det er så langt
samlet inn

Søndag 23. september blir det Countrymesse i Heggedal
kirke kl. 11.00. Ta på
deg cowboyhatten og
bootsene og gjør deg
klar til en gudstjeneste som du blir svett
av. Det blir band og
forsangere. Prest er
Magnus
Pettersen
Kjellin.

Konfirmant 2019

Påmeldingen til konfirmasjon 2019 er i gang, men det er ennå ikke for sent
å melde seg på! Vi ser frem til å bli kjent med våre nye konfirmanter, og
søndag 28. oktober vil vi ha en Bli-kjent-samling fra kl. 16 med alle som har
meldt seg opp til konfirmasjon. Samlingen avsluttes med Kveldsmesse kl.
19.00 og kaffe, saft og kake på Heggetun. For mer informasjon om konfirmasjon, gå inn på hjemmesiden vår eller ta kontakt med Marianne Solheim,
ms885@kirken.no, 66907187.
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Heggedalsbakken 8
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BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS
FACEBOOK-GRUPPE

Heggedalsposten

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

Heggedal fra et «morrabad-perspektiv».
Foto: Frode Auset (27. juli 2018)

Kveldsbad.

Sjekke bunnen i Gjellumvannet.

Ingen storfangst i Gjellumvannet.

Foto: Tonje Husby (24. juli 2018)

Foto: Jelrik Nylund-van Berkel (9. aug. 2018)

Foto: Terje Bø (29. juli 2018)

“Blåbærskogen” langs Rødsåsen.
Nesten all lyngen var tørket inn.

Vannlilje; Gjellumvannets
“ egen “ blomst.

Badetemperatur på
Gjellumstranda kl. 21.20.

Foto: Kari Skyberg (6. aug. 2018)

Foto: Terje R. Gundersen (26. juli 2018)

Foto: Frode Berg (13. juli 2018)

Hengefossen er helt tørr.

Heggedal sett fra 4000 fot.

Foto: Terje Reier Gundersen (26. juli 2018)

Foto: Odd-Gunnar Flatebø (13. juli 2018)
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SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN
Vi utfører arbeider med ny gangog sykkelvei langs Røykenveien.
I den forbindelse vil det bli en del
tømmer som kan brukes til ved.
Om noen i nærheten ønsker noe
av dette - ta kontakt med gutta i
Røykenveien 322F (riggen vår).
Stein Inge Eriksen

Det er håp i hengende snøre. Står
det i et ordtak. Lurer på hvor lenge
Asker kommune håper på at treet
på bildet, pluss noen andre på
stedet, skal få grønne blader.
Erik Underland

Heggedalsposten
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KisteDammen (ikke noe foss
lenge). Tørt og trist uten vann.
Be for regn!
Ian Spink

Sitte over en kaffe, en avis, se på
gravemaskiner og lastebiler er helt
ok. Innbyggertorget har utsikten
og ﬂott service.
Sverre Aae
Soloppgangen over Oslo kl. 04.50
Sjeldent besøk på Heggeodden.
fra Torpmarka. Utrolige 23,5 gr.
En skarv som tørker vingene.
Nina Maria Westberg
Anbjørg Olsen

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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SMÅNYTT

Heggedal
Pensjonistforening
Høstprogrammet 2018
5. september		
3. oktober			
7. november		
5. desember

kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 18.00
kl. 18.00

Ingen ledig sykkelparkering, sa du?
I sommer har det blitt bygget enda en sykkelparkering ved Heggedal stasjon, langs
spor 2 på østsiden. Denne har kapasitet til
30 vanlige sykler og 4 stativer for lastesykler. Mens dette prosjektet var under
planlegging, ble det i revidert nasjonalbudsjett 2017 bevilget ytterligere 2 millioner
til et sykkelhotell ved Heggedal stasjon.
Hvordan disse midlene skal disponeres,
har Jernbanedirektoratet imidlertid ikke
svart på...

ll

Medlemsmøtene er på Innbyggertorget - og er åpne for alle.
Ta gjerne med en gevinst til
utlodning. Underholdning på
møtene - se Budstikka.
Hjertelig velkommen!

Ny rektor på Heggedal skole
Anne Havik har vært rektor ved Heggedal
skole siden 2008. 1. august overtok Bjørn
Torgersen som ny rektor.
– Det blir en spennende tid fremover.
Skolen vil videreføre Asker kommune sine
satsningsområder innenfor digitalt løft,
realfag, tidlig innsats og videre utvikle
SFO. En forutsetning for å lykkes i dette
arbeidet er et trygt og godt læringsmiljø,
og godt samarbeid mellom hjem og skole.
Heggedal skole har dyktige og erfarne
pedagoger, som jeg gleder meg til å jobbe
sammen med og utvikle skolen videre, forteller Bjørn Torgersen til Heggedalsposten.
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Gjerde rundt skatebowl
Asker kommune har planer om å lage et
gjerde rundt skatebowlen på Heggedal
skole.
– Dette gjør vi for at den ikke skal
brukes i vinterhalvåret. Erfaring viser at
den blir fryktelig glatt og er ikke egnet
som lekeplass da. Det er også risikabelt
når den fylles med snø om vinteren.
Utrykningskjøretøy o.l. kan kjøre seg fast i
den, forklarer Christian Goderstad i Asker
kommune.
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SMÅNYTT
Status for nye Heggedal sentrum
Som vi ser er entreprenøren i full gang med graveog sprengningsarbeider i «sentrumstomten». Det har
vært omfattende diskusjoner om utvidelser mot syd,
mot nord, mot øst og til slutt mot Kina. (Eller U2 underetasje 2 i huset som Innbyggertorget skal inn i).
Parkeringskjeller

Den «nye» parkeringskjelleren medfører at det nå
skal bygges kjeller under Rustad meieri. Denne
bygningen skal flyttes, mellomlagres og settes
tilbake ovenpå ny parkeringskjeller. Flyttingen
vil finne sted  i løpet av høsten.
Energibrønner

Det skal hentes energi fra energibrønner som
etableres under bunnplaten i kjelleren. Det skal
etableres 100 energibrønner som bores 300 meter
ned i fjellet. Dette gir mye energi som skal benyttes
til det nye torget inne som ute, varme og snø smelt
om vinteren, dumpe varme om sommeren (for
kjøling) som lader brønnene til neste vinter osv.

Heggedalsposten
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Elbilplasser til besvær
Heggedal stasjon har oppmerkede elbilplasser. Dog uten strømtilgang.
– Vi har ikke noen løsning på hvordan
man skal betale for strømmen, sier Jørgen Nordhagen i Bane NOR eiendom.
Han forteller at dette ikke kan bli en
utgift for Bane NOR, så løsningen blir
at hver enkelt eier må betale for sin egen
strøm.
– Det har nå kommet flere løsninger
der man kan betale for den strømmen
man bruker. Arbeidet med å velge
løsning er i gang, men vi har ikke satt
noen dato for når dette skal bestemmes,
avslutter Nordhagen.

Pæling i fjell

Videre er det et felt med løsmasser som krever
pæling til fjell - denne jobben starter i august/
september. Når det er etablert et stort nok område
med disse aktivitetene vil det bli oppstart for
betongarbeider, foreløpig planlagt til senhøsten.
Dette markerer starten på selve byggingen. Prefabrikert
bæresystem er foreløpig planlagt med start uke 4/19.
Entreprenøren presiserer at det vil kunne komme
endringer da både offentlige godkjenninger og økonomi skal løses løpende i dette store prosjektet.
PerS, (kilde: entreprenøren)
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BUA Heggedal
BUA er en gratis utlånsordning for
sports- og fritidsutstyr. Alle kan låne
fra våre lokaler på Heggedal skole.
Siden oppstarten i begynnelsen av mars
har vi hatt jevnt med utlån hver uke.
Vi har registrert nesten 100 låntagere
og ca. 250 utlån i denne perioden.
– Fra mars til mai var det mye
langrennski, skøyter, randoneeski og
alpint som ble lånt ut. Fra mai har det
var SUP-brett, kano, friluftsutstyr og
ulike ting på hjul som kickbike, skateboard, rulleskøyter, sparkesykler og
vanlig sykler, forteller Heidi Merete
Johansen i BUA Heggedal.

14.08.2018 17:05:25

38

Heggedalsposten

Kaliber ungdomsklubb
Åpningstider på Kaliber ungdomsklubb
Mandag kl. 14 – 16
Kulturkontor: Planlegging og møtevirksomhet.
Onsdag kl. 14 – 19
Åpen kafè: Gratis middag, musikk og diverse
spill om man vil.
Eventuelle aktiviteter bestemmes av ungdom
og annonseres på Facebook og Snapchat
fortløpende. Denne høsten planlegges det spa,
mindfullness, retrospillkveld, LAN og tegnekurs.
Det vil også arrangeres kurs og aktiviteter som
bordtennis, 3D-print og lydteknikk. For mer
informasjon, ta kontakt eller hold deg oppdatert
på vår Facebook: @UngKultur Heggedal
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NM-sølv til Asker Innebandy
I vår deltok G15-klassen i Asker Innebandyklubb i Norgesmesterskap. Laget, der de ﬂeste er fra Heggedalområdet, kvaliﬁserte seg til NM etter å ha gjort det meget godt i seriespillet. I NM ﬁkk Asker-laget sølv
mot motstanderaget fra Greåker Innebandyklubb. – Dette er det første året vårt i Eliteserien. Vi har følt oss
som underdogs hele veien. Greåker var jo favoritter før kampen. Vi kan ikke være annet enn fornøyde med
prestasjonen vår, sa kaptein Robert Andreas Kyllo (15) fra Heggedal til Budstikka etter kampen.
Innebandylaget var opprinnelig et tilnærmet rent Heggedalslag basert på lokale gutter født i 2002, som startet
når gutta gikk 1. klasse på Heggedal skole. – Åraken til at vi ble et såpass stort og aktivt kull, skal tillegges en
lokal ildsjel i foreldregruppen vår, Jørgen Tjelle. Etterhvert har det kommet til en del spillere fra andre deler
av Asker, og nå også fra Bærum, forteller lagleder Erik Kyllo.
Laget har Heggedalshallen som
sin treningsarena og hjemmebane.
– Vi betrakter oss selv som
hjemmehørende i Heggedal,
selv om klubbnavnet vårt dekker hele kommunen, sier Kyllo,
som legger til at laget jobber
hardt og målrettet med fysisk
trening, ferdigheter, teknikk og
taktikk i laget.
– Vi reiser på turer, samlinger og cuper i regi av både
laget og klubben, for det er
utrolig viktig at absolutt alle
som er med har det moro og
selv har lyst og ønsker å prioritere å være med, avslutter
laglederen.
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Bak fra venstre: Nicklas Gabrielsson (trener), Jerker Carlquist (trener), Magnus Gulliksen, Jonas Holm Slettmyr, Gard Vilsvik, Even Sandbakk, Emil Tjelle,
Jonathan Carlquist, Vetle Korslund, Ole Andreas Aarøen, Peter Meyer Vevatne,
Jørgen Tjelle (trener). Foran fra venstre: Arvid Falck-Ytter, Robert Andreas Kyllo, Philip Coquelin, Mattis Daasvand Solli, Robin Gabrielsson, Nicklas Rustand,
Erik Kyllo (lagleder).
Foto: Henning Truslew Gulliksen
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I HJERTET AV HEGGEDAL SENTRUM
16 HELT NYE OG MODERNE, NØKKELFERDIGE SELVEIERLEILIGHETER!
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OVER 65% SOLGT
VISNING HVER TIRSDAG KL. 18-19

Prosjektet har vært en salgssuksess. Det er fortsatt townhouse tilg jengelig. Townhousene er på ca. 125 kvm bruksareal og strekker seg over to plan med stor takterrasse
på rundt 55 kvm. Her er det flotte solforhold og utsikt til vakre Gjellumvannet. Gjennomgående moderne og pen standard med delvis åpen stue- og kjøkkenløsning
med direkte utgang til balkong i hovedetasjen. Sjarmerende forhage og egen inngang. Hjørnebygget ligger midt i «nye» urbane Heggedal sentrum med bare 3 minutters
gåavstand til toget. Her flytter man rett inn i en splitter ny og moderne bolig med forretninger i 1.etasje. Velkommen til visning!

Priser fra kr. 3 300 000 - 7 300 000
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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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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