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Heggedal innbyggertorg 
- et hyggelig møtested med gode tilbud
På en helt vanlig onsdag hadde jeg ekstra god tid før senior-dan-
sen, og stakk innom kafeen først.  Der var det nesten helt fullt.  
Det summet av god stemning og hyggelig prat, og på kjøkkenet 
hadde de det veldig travelt. Her får du kjøpt velsmakende middag 
og gode supper til  en rimelig pris. Hver onsdag serverer de fiske-
retter, som gjestene skryter veldig av. Torsdager tilbyr de spen-
nende og smaksrik middagsbuffet, og hver fredag frokostbuffet 
med friske diskusjonstemaer.
Det er mye som skjer på Innbyggertorget, både for barn, unge og 
eldre.  Du kan nyte gode filmer på formiddagen en gang i måne-
den - helt gratis.  Det er lurt å ta vare på Innbyggertorgets pro-
gram, som du finner i Heggedalsposten. Programmet frem til 1. 
juni står på side 28-30 i dette nummeret.
Det er ikke bare aktivitetene som er interessante. Her kan du 
også knytte nye vennskap og være med i et fellesskap.  Hvorfor 
sitte alene når man har så flotte muligheter i nærmiljøet? Daglige 
turer er sunt, og av og er det hyggelig å ha et mål med turen. Da 
er det jo supert å la turen gå innom Innbyggertorget. Her kan du 
kose deg med en god kopp kaffe og dagens avis, og kanskje låne 
en god bok på biblioteket. Da slår du to fluer i en smekk: både fin 
tur som gir god samvittighet og et hyggelig besøk på Innbygger-
torget. GladTrimmen går turer hver mandag kl. 11, så bli gjerne 
med oss på tur.
Vi er utrolig heldige som har så mange flotte tilbud rett rundt hjør-
net. Stadig flere melder seg på faste aktiviteter, er på kafeen og 
plukker fra programmet som settes opp.  Men det er plass til man-
ge flere!      
Vi sees!              Laila

Heggedalsposten er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad som tilbyr seg å være medlemsblad/meldings-
blad for organisasjoner i Heggedal. Organisasjonene er redaksjonelt ansvarlige for sine egne sider. Heggedalsposten er 
et prosjekt innenfor Heggedal nærmiljøsentral. Bladet trykkes av UnitedPress Tipografija i Latvia, og distribueres i Heg-
gedal, Hallenskog, Askerbørskogen, Gullhella, samt deler av Blakstad og Vollen. 
Opplag: 5600 eks. Adresse: Heggedalsposten, Postboks 96, 1380 Heggedal.
E-post kan sendes til et av medlemmene i redaksjonen, eller til: post@heggedalsposten.no.
Alle nummer av Heggedalsposten kan leses og lastes ned fra nett: www.heggedalsposten.no.
Du kan også bli medlem av Heggedalspostens Facebook-gruppe.

Redaksjonen for bladet ble avsluttet 12. mars

Annonsepriser 2019:
Ingen økning i annonseprisene fra 2018.
Prisene gjelder for ferdigmateriell. Hvis 
Heggedalsposten skal produsere annon-
sen, må vi beregne et produksjonstillegg 
avhengig av arbeidets omfang.
1/8 side   kr.  1.050,-
1/4 side   kr.  1.800,-
1/2 side   kr.  3.000,-
1/1 side   kr.  6.300,-
Ved årsavtale og 6 innrykk gis 20 % rabatt. 
NB! Vi ønsker å begrense mengden av 
annonser i bladet, og må derfor i enkelte 
tilfeller avvise annonsører.

Abonnere?   Du kan abonnere på Heggedalsposten, og få den tilsendt pr. 
post. Det koster kr. 300,- pr. år, som kan innbetales til bladets konto 6215 05 92467.  
Husk å oppgi navn og adresse!

INNHOLD NR. 2/2019
19. - 24. mars
Isen fra Gjellumvannet var gull verdt  3
Heggedal Hovedgårds venner   6
Skisser for nye Gjellum senter   8
Heggedal Idrettslag   10
Frivillighetens mann: Arne Sæther  14
Heggedal Menighet   16
TV-aksjonen trenger ny områdeleder  18
Lions Club Heggedal   19
Tur: Fra Vesledammen til ROS-hytta 20
Heggedal og omegn Historielag  23
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 24
Heggedal og Blakstad skolekorps  26
Gammelt og nytt bilde   27
Heggedal innbyggertorg   28
Omattatt - ombruksverksted på Friheim 31
Prioriteringer i grenseland   32
Byggeledelsen med skryt til prosjektets naboer  33
Kulturbedriften “80’s”   34
Smånytt     37

Har du ikke fått bladet i postkassa? Du finner det på Heggedal Bibliotek!
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Redaksjonen for Heggedalsposten er:
Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral (post@iheggedal.no)
Ole-Herman Bjor, Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
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Elisabeth Schjølberg (elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no)
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Visste du at ferskvanns-is var en betydelig næringsvei her i distriktet gjennom hundre år? Dette 
var før kjøleskapenes tid. Byveksten både her til lands og særlig i England krevde nye måter å 
oppbevare maten på.  

Fra midten av 1800-tallet og i nær-
mere hundre år skulle derfor arbeid 
med naturis gi arbeid til svært mange. 
Fra tjern og kunstige dammer ble det 
skåret isblokker. De skulle være 60 x 
60 cm og minst 30 cm tykke - og «fri 
for tobakksaus» som det het i kontrak-
tene. Mannfolka tygde nemlig skråto-
bakk og sendte tobakkstråler ut over 
isen. Fra nabobygda Røyken vet vi 
at det blant annet ble eksportert is til 
Buckingham Palace, og da sier det seg 
selv at kvaliteten måtte være prima. 
Det ble sagt - kanskje litt spøkefullt - 
at isen skulle være så klar at du kunne 
lese Financial Times gjennom 12 tom-
mer tykk stålis.

Isblokka ble lagt på ei hylle øverst 
i et skap som var godt isolert. På hyl-
lene under ble matvarer oppbevart, og 

nederst var det en vanntett skuff som 
samlet opp vannet etter hvert som is-
blokka tinte. Isen ble også brukt til 
å kjøle ned melka på gårdene. Mel-
kespannet ble satt opp i en kum med 
kaldt vann og isblokker. Jeg husker is-
blokkene på Østern - både isskapet til 
matoppbevaring i huset og isblokkene 
pakket i sagfl is like nord ved fjøsinn-
gangen. Sagfl isa og skyggen gjorde 
at isen kunne holde seg til langt utpå 
sommeren.

Det kunne være store penger å 
tjene på is-trafi kken, men også stor 
risiko for tap. Prisene kunne variere 
fra kr. 2 til kr. 30 per tonn, avhengig 
av vinterkulda og etterspørselen. Der-
med varierte også fortjenesten. Det 
fortelles fra nabobygda Røyken at pri-
sen en gang var så stor at fortjenesten 

Tekst: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Isskjæring under ”Isfestivalen” på Værkensvannet 2. mars i år. 
(Foto: Terje Reier Gundersen)

Isskapet hadde plass til isblokk øverst.
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fra ei islast var nok til å kjøpe et helt gårdsbruk.
Det var nok utsikter til store fortjenester som fikk gård-

bruker Martin Blakstad til å sikre seg rettigheten til is-
skjæring både på Bondivann og Gjellumvannet. Men han 
var ikke alene. Også Knut Asker og Lars Poverud hadde 
interesser i Gjellumvannet. De samarbeidet med firmaet 
M.E.Nord som drev is-magasin på Sagene i Oslo. Nord 
hadde for øvrig sin egen eiendom «Island» i Heggedal sen-
trum, der Guriby senere bygde Elvelygården. Isblokkene 
ble stablet på tomta før de ble fraktet videre. Det var yt-
terligere to eiendommer som ble brukt til is-stabler, nemlig 
«Spitsbergen» og «Grønland». Den siste hadde Andreas 
Underland solgt i 1898 til Georg Dahll som drev is-forret-
ning i Oslo. Den lå nær jernbanen.

Det ble bygd kunstige dammer nær fjorden, for ek-
sempel ved Bjerkås der Yggeseth Iscompagni hadde fire 
dammer: Stordammen (der idrettsplassen ligger i dag), 
Deledammen, Plassedammen, og Bjønnhølsdammen. Isen 
fra disse dammene ble skipet ut fra Sjøstrand – eller Yg-
gesetstrand som den het fra gammelt av fordi det lå en hus-
mannsplass under Yggeset der nede.

Så sent som i 1930-åra kunne 60 -70 hester være i sving 
med kjøring fra Gjellumvannet og ned til Vollen. Dette var 

ekstrainntekter for bøndene i distriktet. Men det kunne 
være farlig å ferdes på vannet med åpne råk eller bare et 
tynt islag. Gårdbruker Andreas Stokker på Vestre Skjelle-
stad var heldig. Hesten og slådden (=sleden) gikk gjennom 
isen. Han fikk spent fra slik at hesten ble berget. Verre gikk 
det med naboen hans, Kolbjørn Wang. Også han havnet i 
en råk, men hesten hans klarte de ikke å berge.

En tristere hending skjedde omkring 1930. En del gut-
ter spilte bandy og merket ikke at en liten gutt på 5-6 år falt 
i råken og druknet. De oppdaget det ikke før moren ropte 
på ham. Denne tragiske hendingen gjorde at Heggedal vel 
henvendte seg til lensmannen og påpekte at det ble for dår-
lig sikret rundt råkene etter isskjæringen.

I forbindelse med at det gamle huset på Lauvhaugen 
skulle rives i år 2000, dukket det opp en protokoll fra be-
gynnelsen av 1920-åra. Regnskapet viser at det mellom 2. 
og 6. mars 1923 ble fraktet i alt 4289 isblokker fra Gjel-
lumvannet til Vollen. Kjørekarene fikk kr. 0,50 per blokk. 
Hver blokk kunne veie et par hundre kilo. De som skar, 
fikk 12 øre per blokk. Kravet til isen var at det skulle være 
klar stålis. Derfor måtte snøen kjøres vekk. Vi ser at snø-
kjører Kristen Hansen fikk kr. 15 per dag for den jobben. 
Guttungen Torbjørn Bergerø fikk kr. 5 per dag for måking, 
mens den voksne Kristoffer Fossum fikk kr. 12 per dag. 
Hvor mye «Asbjørn Gisles Skjærelag» og «Jørgen Petter-

Hestevogn for levering av isblokker.

Innerst i Leangbukta lå det et ishus. Renna, som ble brukt 
for å transportere isen til båtene, gikk fra Dalendammen, 
«Dæladammen» og krysset den gamle Slemmestadveien. 
Fotografiet er trolig fra omkring 1880. (Asker bibliotek).

Isskjæring under ”Isfestivalen” på Værkensvannet 2. mars 
i år. (Foto: Terje Reier Gundersen)

Isen ble losset i England og fraktet videre med hestekjærre.
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sens skjærelag» tjente vet vi ikke. De hadde akkord. Men 
vi kjenner til at 30 år tidligere kunne en dyktig is-skjærer 
klare ei daglønn på fem kroner. Det var den gang man fikk 
seks brød for ei krone.

Man skulle kanskje tro at is-trafikken bare var vinterar-
beid. Det var det ikke. Isen ble selvsagt skåret vinterstid. 
Men for å få god kvalitet og god pris, måtte tjern og kun-
stige dammer holdes rene for vekster av alle slag. I enkelte 
dammer ble det satt ut karpefisk som beitet på vekstene. 
Utover høsten kunne en også se karer i båt eller på flåte 
med langskaftede ljåer. De rensket dammene før frosten 
kom. Og når isen hadde lagt seg, var det viktig å holde den 
ren for snø – slik at den raskt ble tykkere. Nede ved sjøen 
skulle ishus, redskaper og is-renner vedlikeholdes. I som-
merhalvåret seilte mange fra distriktet med is til England 

og havner på Kontinentet. Vi kan derfor si at arbeidet med 
isen var helårs-arbeid.

For å holde kunnskapen om denne viktige næringsveien 
ved like, har Asker Museum i senere år arrangert «Is-festi-
val» på flere av bygdas vann, blant annet på Gjellumvan-
net.

Isskjæring på Gjellumvannet ca. 1930. Bildet er tatt mot Sætresiden med Vardåsen i bakgrunnen. Skøyteløperne i 
bakgrunnen satte nok pris på at isarbeiderne måkte isen fri for snø. (Asker bibliotek).

Det ble også eksportert is fra USA til England. Tegninger 
fra Illustrated London News viser isskjæring på Hudson 
River. På grunn av kortere transport ble isen fra Norge 
billigere.

Tradisjonelle redskaper ble brukt under Is-festivalen 2019 
på Værkensvannet. Ofte ble det spøkt med at den som holdt 
i sagen i den andre enden – den som var under vann – 
hadde den tyngste jobben. (Foto: Terje Reier Gundersen)
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        HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER        &  STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD

Billetter og kaffesalg fra kl 18.30
Entrè kr  250,-  ved inngangen.

Heggedal Hovedgårds Venner ønsker velkommen til
JAZZ-KAFÈ PÅ HEGGEDAL HOVEDGÅRD

ONSDAG 24. APRIL 2019

Odeon Jazz Quintet
New Orleans Jazz og choros fra Brasil 

spiller fra kl 19.30

Heggedal Hovedgårds Venner inviterer medlemmer og interesserte til 

ÅRSMØTE
torsdag 26. mars 2019 kl. 19.00 på Heggedal Hovedgård

  Dagsorden:  Godkjennelse av innkalling 
    Valg av møteleder og referent 
    Informasjon (årsberetning) og regnskap 
    Innkomne saker 
    Valg 

Er du ikke allerede medlem, så ønsker vi deg hjertelig velkommen.  
Hjelp oss å ta vare på gården og området omkring.  
Medlemskontingent minimum Kr 100,- pr. husstand.                                               

E-post:    p-sandbr@online.no

Odeon Jazz Quintet består av en ragtimepianist i verdensklasse,  
Morten Gunnar Larsen, klarinettisten Øistein Isachsen og trombonisten 

Gunnar Gotaas.  Børre Frydenlund trakterer mandola/banjo og vokal, 
mens Svein Aarbostad spiller bass.

HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNERHeggedalsposten6
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Heggedal Apotek
Heggedalsveien 304, 1389  Heggedal
Tlf 66 69 63 69, fax 66 69 63 70
E-post: heggedal@dittapotek.no
Åpningstider: man-fre 9-17, lør 10-15

Tilbudene gjelder i perioden 1.-22.4.19, eller så langt beholdningen rekker. 

Påsketilbud fra
Heggedal apotek!

Heggedalsveien 304, 1389  Heggedal

Utvalgt solpleie

Pleiende hudvask
Nyhet!
Avène solpleieAvène solpleieAvène solpleieAvène solpleie

-50%

Utvalgt solpleie

-30%
Kjøp 2 eller flere, få

Før fra 9990  

Nå fra 6950

Før fra 12990  

Nå fra 6450

Før fra 5990  

Nå fra 2950fra 295050
Før fra 59

Nå
Før fra 59

Nå

-50%
på en mengde hudvask

-50%
Alt fra Cosmica

unntatt solprodukter

Før fra 8490

Nå fra 42,-
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Skisser for nye Gjellum senter

I 1975 overtok Gunnar Gravalid dagligvareforretningen  
på Gjellum. Siden den gang har lokalet huset fl ere ulike 
dagligvarekjeder og bedrifter. Nå vil grunneier Gravalid 
utvikle nærsenteret på Gjellum.

– I 2016/17 utarbeidet vi en prosjektplan for utviklingen av 
senteret. Jeg har jobbet med dette et par år, forteller Gravalid. 
 Familien har fl ere tanker om utvikling av eiendommen på 
Gjellum, mellom Røykenveien og Heggedalsveien. For det før-
ste skal utformingen av bygget gi fremkommelighet tilpasset 
alle brukergrupper. Fasiliteter skal bli tilrettelagt for bevegel-
seshemmede.
 – Vi ønsker at Gjellum senter skal være en langsiktig tjenes-
te for nærområdet. Vi ønsker tilbud som apotek, lege, en kafé  
og hyggelig uteplass, i tillegg til tjenestene som allerede er i 
dag; tannlege, naprapat, fotpleie, frisør, dagligvare og arkitekt-
kontor. Det er også viktig med gode fasiliteter for dagligvare, 
med god plass mellom reoler og ett godt vareutvalg, forteller 
Gravalid.
 I bygget er det foreslått ti leiligheter. Skissene viser dagens 
parkeringsområde som parkeringskjeller, med leiligheter 
ovenfor. Tegningene viser grøntområder med uteplass, trær og 
sittebenker. Det er foreslått ladestasjon for biler og sykkelpar-
kering med lademuligheter.

MULIGHET FOR BRO
– Oppgraderingen skal gi området et nærsenter som er tuftet 
på trygg ferdsel til skole og idrettsanlegg, forteller Gravalid. 

Foreldre og nærmiljø har lenge uttrykt bekymring for tra-
fi kksituasjonen i lyskrysset på Gjellum. Mange skolebarn må 
krysse overgangen på sin skolevei. Flere nestenulykker er ob-
servert det siste året. Nå foreslår Gravalid å kombinere senteret 
med bygging av en bro, som kan gi planfri kryssing over både 
Røykenveien og Heggedalsveien.

Røykenveien fra Asker mot Heggedal. Det kan være 
mulighet med gangbro over Røykenveien.
På høyre side ligger Gjellum senter.

Grunneier ønsker å utvikle Gjellum senter til en lang-
siktig tjeneste for nærområdet, med både næringsvirk-
somhet og leiligheter.

Leiligheter, butikk og planfri kryssing av Røykenveien.
Grunneier Gravalid presenterer tanker for nye Gjellum senter.

← RØYKENVEIEN →

8-9 Gravalid 2-2019.indd   8 12.03.2019   22:39:29



FAKSIMILE: Spennende lesing i Budstikka 26. januar.

Fra 2. etasje er det mulig å lage gang- og sykkelbro. 
Ved å bygge broa fra 2. etasje, vil man komme høyt nok 
opp for at rampen ikke trenger å bli slak og lang. Prosjek-
tet med planfri kryssing kan være et samarbeid mellom 
grunneier, kommunen og Statens vegvesen.

ENDA PÅ TEGNEBRETTET
Sommeren 2018 tok Gravalid kontakt med sivilarkitekt 
Randi Slåtten som holder til i senteret. 
 – Vi la inn noen føringer, men ellers fi kk arkitekten 
frie tøyler til å utarbeide forslag, forteller Gravalid, som 
understreker at prosjektet kun er en idé foreløpig.
 – Vi er tidlig på skissestadiet. Det er enda en lang vei 
å gå, men vi bestreber oss på å løfte eiendommen for 
kommende år og være med på utvikling av ett moderne 
Heggedal for fremtiden, forteller Gravalid.

Fremover venter formell reguleringsprosess og avklaring 
med Statens vegvesen (fra 1. januar 2020; den nye fylkes-
kommunen). Finansiering må også avklares. 

Tekst: Anders Lie Hagen
Tegninger: Randi Slåtten

Grunneier ønsker å utvikle Gjellum senter til en lang-
siktig tjeneste for nærområdet, med både næringsvirk-
somhet og leiligheter.

I DAG: Gjellum senter ble sist oppgradert 2007/2008.

NYE PLANER: Sivilarkitekt Randi Slåtten har laget et forslag på hvordan fremtidens Gjellum senter kan se ut.

9Heggedalsposten

NYHET

6 Lørdag 26. januar 2019

Vei. Får Gunnar 
Gravalid det som han vil, kan Heggedal få en gangbro over det 

vanskelige lyskrysset Røykenveien/Hegge-
dalsveien. Som en del av løsningen inngår en heis.

– Jeg har jobbet med dette et par år, sier Gravalid. 
Hans familie eier nærings-bygget på hjørnet mellom Røy-kenveien og Heggedalsveien på Gjellum. 

Som nærmeste nabo til lyskrys-set kjenner han godt til den van-skelige trafikksituasjonen særlig skolebarn opplever når de skal for-sere krysset på vei til skolen. Siden høsten 2017 har foreldre og andre frivillige holdt vakt for å passe på barna når de krysser. At svingende bilister får grønt lys mens barna er midt i overgangen, har skapt mange farlige situasjo-ner, noe også politiet bekrefter.
Mange på banen
Foreldre og nærmiljø har ønsket en planfri krysning, men det har vist seg vanskelig. Siden Røykenveien er en fylkesvei, må fylket på banen. Politikere fra både kommune og fylke har vært på befaring. Forsla-gene og ønskene er mange, men ennå er problemet uløst.
Nå mener Gravalid han har 

svaret. Han kan nemlig bruke sin egen eiendom til en heis.– Heisen sørger for at man kom-mer høyt nok opp, og rampen på denne siden trenger ikke bli så slak og lang, sier han.
Broen er bare en del av Grava-lids prosjekt. Hele eiendommen skal utvikles til et nærsenter med flere tilbud, kafé og ti leiligheter tilrettelagt for funksjonshemmede.– I vår lagde vi en strategiplan, som jeg tok med til arkitekt Randi Slåtten som holder til her i bygget. Men jeg må presisere at vi bare er på skissestadiet, det er mye som gjenstår, sier Gravalid.

Presentert for politikerneSå konkret er imidlertid ideen blitt at den ble presentert både for formannskapet og bygningsrådet denne uken. 
Kommuneplansjef Tor Arne Midtbø understreket at det er mye som må avklares før det nærmer seg en plan. Også det finansielle. Det kan være aktuelt med et splei-selag mellom Statens vegvesen, kommunen og grunneieren.– Jeg vil uansett jobbe videre med å utvikle eiendommen, bro eller ikke, sier Gravalid.

Marit H. Meyer (V) i bygnings-rådet bor selv i Heggedal, og kjenner godt til utfordringene i Røykenveien. Så tidlig i prosessen vil hun ikke forskuttere noe stand-punkt, men negativ er hun ikke.– Det er fantastisk om vi kan få løst trafikksikkerhetssituasjonen i området, særlig for skolebarna. Men vi må uansett fortsatt jobbe med trafikksikkerheten langs Røy-kenveien flere steder, sier Meyer.
Alle tiltak velkomne
Rolf Kristiansen, FAU-leder på Heggedal skole, hadde ikke hørt om Gravelids planer da Budstikka tok kontakt – men sier FAU er glade for alle tiltak som gjør at man slipper å krysse Røykenveien på gateplan.
– Det kan høres ut som en heis er en god løsning for å komme høyt nok, men nå uttaler jeg meg om noe jeg ennå ikke har sett, sier han.I juni i fjor la Frp frem et forslag i kommunestyret om en gangbro ved det samme krysset, men fikk ikke flertall for det. 

Eira Kjernlie
eira.kjernlie@budstikka.no

Grunneier vil utvikle et nærsenter på Gjellum

Kan få gangbro over krysset

GRUNNEIER: Gunnar Gravalid vil utvikle eiendommen på Gjellum til et moderne nærsenter og bygge en heis på hjørnet. – Den kan gi nødvendig høyde til en gangbro over Røykenveien, mener han.  
FOTO: KARL BRAANAAS

PORTEN: Gunnar Gravalid synes navnet «porten til nye Asker» passer godt 
til gangbroen.  

TEGNING: RANDI SLÅTTEN

NÆRSENTER: Sett fra Heggedalsveien, kan det fremtidige nærsenteret på Gjel-

lum bli slik – med innbygget gangbro over Røykenveien.   TEGNING: RANDI SLÅTTEN

fakta

 ■ Jobbe tett med administrasjonen i fyl-keskommunen for en helhetlig plan for tryggere skolevei i Heggedal. ■ Be om at Røykenveien og Heggedalsveien raskest mulig omarbei-des til miljøgate ved skolen. ■ Be om at Røykenveien fra fylkesgrensen til etter krysset ved Vollenveien settes ned til 40 km/t.
 ■ Lysregulering på Røykenveien følges opp for å sikre de til enhver tid beste løsninger for sikker skolevei. ■ Utarbeide plan for planfrie krysninger sammen med fylkeskommunen. ■ Be om halvårige målinger for trafikk på Røykenveien.

 ■ Følge opp med forsterket dialog mot fylke sammen med nærmiljøsentralen. ■ Kommunen er villig til å forskuttere finansiering av tiltak.

Dette vil kommunestyret

Bærum kommune har en fast av-tale for gravferder når den som dør ikke har noen pårørende. Nå vurderer Asker samme ordning.

I både Asker og Bærum tar kom-munen ansvar når mennesker som dør ikke har noen pårørende som kan sørge for gravferden. I Asker gjelder det én til fire personer i året, i Bærum to til seks personer.

– Tallet vil være et økende i nye Asker. Det er viktig å ha ens praksis for slike gravferder, under-streker Ragnar Sand Fuglum, som er direktør for kultur, teknikk og eiendom i Asker kommune.Han vurder å innføre samme ordning som Bærum. De har en fast avtale for slike gravferder.Bærum kommune er en av få i landet som har kommunal forvalt-

ning av gravplassene etter grav-ferdslovens paragraf 23.

Refunderes av Nav
Bærum gjennomførte i 2016–2017 en anskaffelsesprosess for kommu-nal gravferd, som endte i en ram-meavtale med ett byrå, gjeldende fra mai 2017 til 1. juni 2019, med mulighet for forlengelse totalt inntil fem år.

– I mange av tilfellene får vi dekket utgiftene fra boet etter hvert, eller refunderes av Nav, for-klarer Kaia Gunby Berger, som er avdelingsleder i gravplassforvalt-ningen i Bærum kommune. Hun opplyser at avtalen som utløper 1. juni, antagelig vil bli forlenget.

Jens Svenningsen
jens.svenningsen@budstikka.no

Asker vurderer å kopiere Bærum

TAR ANSVAR: Ragnar Sand Fuglum, som er direktør for kultur, teknikk og eiendom i Asker kommune.
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Friidrett
Trening for ungdom, 
Athletix i Heggedal.
Friidrettsgruppa i Heggedal inviterer nå ungdom 
som ikke ønsker å delta i konkurranser til Athletix. 

Dette er trening 1 time 2 ganger i uken i 
styrkerommet på barneskolen. Treningen vil gi deg 
både styrke, spenst og utholdenhet, og ikke minst 
gode venner. Du trenger hverken være sterk eller 
sprek for å være med, men du må ha litt lyst til å bli 
i bedre form frem mot sommeren. 

Treningene vil bestå av basisøvelser, og vil være 
veldig bra for ungdom som driver med annen idrett. 
Vi vil fokusere på skadeforebyggende øvelser. For 
de som lurer litt på hva dette er, kan man lese litt om 
dette under friidrett.no, og også se øvelsesutvalget 
man vil få.

Foreløpig er det trening for ungdom født 2004 
tirsdag og fredag kl 18 – 19. Er du født i 2004, og 
har lyst å prøve kan du bare møte opp på treningen.

Dersom det er utøvere fra 8. eller 10. klasse som 
ønsker å få denne treningen kan dere kontakte meg 
på berimar@online.no, så setter vi i gang grupper 
for dere.

Kostnad våren 2019 er kr 300 pr halvår. Man må 
være medlem i Heggedal IL friidrett.

     

Tekst og foto: Berit Marstein

Medlem i Heggedal Idrettslag?
Vi håper at alle Heggedøler vil være med å støtte idretten i bygda ved å bli støttemedlem i Heggedal 
Idrettslag.

Støttemedlemskapet koster 220,- og kan fornyes hvert år. Vi er glade for hvert eneste år du vil bidra.

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. 

Dersom du ønsker fullt medlemsskap så koster det 250,- som junior, 300,- som senior mens 
familiemedlemskap koster 550,- pr år.

Ved spørsmål, ta kontakt på: post@heggedalil.no
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VI MINNER OM  ÅRSMØTE 
I HEGGEDAL IDRETTSLAG 

  Tirsdag 26. mars er det årsmøte i    
Heggedal idrettslag på Gjellum grendehus kl 19:00. 

Vi håper flest mulig av idrettslagets medlemmer (alle som er fylt 15 år har stemmerett) vil 
være med å påvirke idrettslagets utvikling. I år er det to store hovedsaker, og det er våre 

planer om et nytt Gjellum idrettsanlegg og spørsmålet om hvorvidt Heggedal IL og Vollen UL 
skal slå seg sammen til en klubb. Det er derfor viktig at idrettslagets medlemmer stiller opp 

slik at vi får et best mulig grunnlag for veien videre i Heggedal IL.

 Endelig agenda og sakspapirer vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.heggedalil.no en uke 
før årsmøtet.

Velkommen til alle dere som er opptatt av bygdas idrettslag!

Torgeir Kroken
Styreleder

Følg oss på nett!

Heggedalsposten10
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Daglig leder:   Svein Roar Aandal 934 47 017 sveinroar10@gmail.com
Leder:  Torgeir Kroken 913 40 310 t-bjarne@online.no
Nestleder:  Bente Nordli 982 28 461 bente.nordli@gmail.com
Leder fotball:  Kjell Aksberg 905 19174 kjell.aksberg@telenor.com
Friidrett:  Berit Marstein 971 81 309 berimar@online.no
Langrenn:  Vidar Johansen 414 66 400 vidar73@gmail.com
Trim og trening:  Laila Samuelsen 915 66 932 Lssamuel@online.no
Sykkel:  Anders Kroken 480 35 109 anders.kroken91@gmail.com
Karate:   Håkon S. Windsland 917 57 255 post@heggedalkarate.no
Blåfjellhytta:  Bente Nordli 982 28 461 bente.nordli@gmail.com
Utleie Gjellum:  gjellum@heggedalil.no

Bank fra A til Å

Historier fra Blåfjellhytta
4 tyske turister fikk store utfordringer i Kjekstadmarka.
For noen år tilbake i en kald og forblåst vinterkveld gikk 4 tyske 
unge mennesker ut på skitur fra Røyken.  De skulle følge skiløypa 
fra Kjekstad i Røyken og gå innover mot Trangeberg, Småvannene 
og opp på Verkensmåsan (Breimåsan) og videre mot Blåfjellhytta. 
De startet sent en lørdagskveld og været var ufyselig, tett snødrev, 
iskald vind og mange minusgrader.

Liten skierfaring, ukjente og dårlig kledd og lite egnet utstyr.

På veg hjem etter kveldsvakt i Drammen ca. kl. 2245 ble jeg ringt 
opp av en mann, som hadde hatt kontakt med disse tyske 
skituristene.  Han var meget bekymret for at de hadde rotet seg bort 
og var slitne og kalde.
Hva skulle vi gjøre?  Varsle politiet? Sende ut letemannskaper?

Jeg ble enig med innringer å møte ham på Blåfjellhytta. I tillegg ble Søndre Buskerud politidistrikt 
orientert. Så også ble gjort ca. klokken 2400.  Vi fyrte opp i peisen og i vedovnen og satte over kaffen.
Vi prøvde så å få kontakt med tyskerne på telefon, men kombinasjonen av dårlig dekning og litt 
språkproblemer ble dette en utfordring.
Det viste seg raskt at de hadde klart å karre seg opp fra Småvann og forbi Småvannsbu og var i området 
Breimåsan, ca 2 km fra Blåfjellhytta. Vi øynet håp om å klare å lose de i retning Blåfjellet.

Jeg tok med meg en god del fakler og vasset i snø på skisporene fra Blåfjellhytta retning Blåfjellet. Fakkel 
ble tent og nesten helte oppe på selve Blåfjellet fikk jeg kontakt med skituristene med skrik & rop.  
Mobilbruk var ikke egnet.
Det var en glad gjeng jeg møtte på toppen. , 
og 15 minutter senere var gjengen inne på 
Blåfjellhytta.
Sultne, tørste, kalde og urolige – endelig var 
de trygge. Etter hvert ønsket de å leie 
overnatting, noe de fikk til rabattert pris.

En takknemlig gjeng sov nok godt den natten 
i varmen inne på Blåfjellhytta!

Tekst: Morten Eriksson

Heggedalsposten12

10-12 HIL i nr 2-2019.indd   12 12.03.2019   18:38:03



DITT LOKALE HANDELSTED

Vårdag i sentrum 

23.mars

DITT LOKALE HANDELSTED

Heggedal sentrum helside.indd   1 12.03.2019   19:04:31



Heggedalsposten14

Frivillighetens mann
Arne Sæther (87) har skrevet sin livshistorie mellom to permer – en bok dedikert til oldebarna.  
– Jeg synes jeg har hatt et rikt liv på så mange måter, skriver Sæther i sitt forord. 
Han har vært frivillig hele livet. Engasjementene og initiativene er grenseløse. Hva har motivert han?

Jeg møter Arne en fredag formid-
dag på Heggedal innbyggertorg. Et 
sted Arne tilbringer mye tid; han er 
innom stort sett hver dag. Samme 
morgen på innbyggertorget har han 
formidlet krigshistorie til elever på 
Heggedal barneskole. 
 
Oppveksten 
Arne vokste opp i tettstedet Svene i 
Numedal sammen med 7 søsken. Her 
gikk han på folkeskole. 
 – Jeg syklet med posten under 
krigen. En morgen var det 38 kulde-
grader, mimrer Arne – som på denne 
tiden var 11 år. I maidagene 1945 – 
samtidig som freden kom –  
leverte han avsluttende eksamener.   
 På høsten begynte han på real-
skolen på Kongsberg, men ble syk og 
måtte avbryte.  
 – Jeg begynte å trene våren 1946. I 
gummistøvler og snøslaps støtet jeg 
kule på en gresslette, forteller Arne. 
Friidretten tok mer og mer fokus. 
Året etter deltok han i et nasjonalt 
stevne for første gang. 
 – Personlig rekord i kulestøt gikk 
fra 12,40 meter til 13,80 meter. 
Lengehopp hadde jeg plutselig vun-
net, minnes Arne. For første gang 
konkurrerte han utenfor Numedal. På 
den tiden hørte man lite om resultater 
fra andre deler av landet. Først de 
senere årene har det blitt rekonstru-
ert nasjonale resultater, som viser at 
Arne hevdet seg godt.  
 
Veien til Heggedal 
Arne utdannet seg i postverket. 
Familien bygde hus på Steglet i 
Kongsberg, mens Arne jobbet som 
feltpoståpner på Heistadmoen. I 1961 
gjennomførte han siste trinn ved 
Postskolen. Dagen etter siste eksa-

men, startet han i jobb som lærer og 
kursleder ved Postskolen i Oslo. 
 Reiseveien fra Kongsberg til Oslo 
ble lang. Familien så etter et sted 
nærmere hovedstaden. Valget falt på 
Heggedal. 
  – Jeg fikk tilbud om tomt på 
Rustadgrenda i 1962. Vi bygde hus 
og flyttet hit. Heggedal var bakevja i 
Asker og få hadde høyere utdanning. 
Men familien, som etterhvert bestod 
av 5 barn, hadde det veldig fint her.   
 Familien ble engasjert i 
Rustadgrenda Vel og Heggedal skole-
korps. Interessen for idrett fortsatte. 
 
Friidrett 
– Da vi kom til Heggedal, var det 
i grunnen bare to-tre idretter i 
Heggedal idrettslag. Det var først og 
fremst skihopp, langrenn og fotball. 
Jeg ble spurt om jeg kunne starte opp 
friidrettsgruppa, som hadde ligget 
nede siden 1955. 
 Arne startet å arrangere fridretts-
stevner og beskriver utviklingen som 
et eventyr. 
 – Midtsommer 1967 startet vi opp 
en friidrettsgruppe i idrettslaget. 
Oppslutningen var formidabel. De 
fire første åra deltok 328 jenter og 
gutter i treningsstevner på Gjellum, 

til tross for elendig bane og stor 
konkurranse fra fotball, sier Arne.  
 – Friidrettsgruppa organiserte 
mange store friidrettstevner. Gjellum 
ble et eldorado for friidrettvetera-
nene i hele Norge. Asker kommune 
investerte mange millioner i anlegget 
på Gjellum, forteller Arne – som på 
denne tiden var leder av idrettslaget. 
Arne var også dommer i friidrett og 
sto for «Sølvkula», en invitasjons- 
konkurranse i kule for veteraner som 
ble arrangert på plenen i Rustad-
grenda fra 1985 til 2009.     
 Friidretten ble imidlertid lite  
verdsatt i Heggedal idrettslag. 
 – Vi ble dårlig behandlet av hoved-
styret. Fotballen dominerte klubben. 
Friidrettgruppa meldte derfor over-
gang til Asker Skiklubb friidrett, før 
vi ett år senere ble selvstendig klubb, 
forteller Arne.  
 Han har drevet med idrett i 70 år og 
leder i dag Heggedal friidrettsklubb. 
Arne har imponerende resultater i 
veteranfriidrett fra både norske og 
nordiske mesterskap. Deltatt i 15 
europamesterskap og 9 verdens-
mesterskap. Øvelsene var opprin-
nelig kulestøt, senere diskos. Sist 
i 2016, 84 år, tok han gull i slegge 
og 5-kamp i veteranverdensmester-
skapet i Australia.

PORTRETT
ARNE SÆTHER

14-15 Frivillighet 2-2019-v2.indd   14 13.03.2019   07:04:50



15Heggedalsposten

Inn i politikken
Arne ble med i Heggedal kretslag av 
Asker Arbeiderparti. Ved kommune-
valget i 1967 forventet kretslaget å få 
med Heggedølen i kommunestyret. 
Fra en 7. plass på Aps liste, ble Arne 
kumulert til 1. plass. Dermed ble det 
både kommunestyre og varaplass 
i formannskapet. Han var aktiv i 
politikken i tre valgperioder. På det 
meste satt han i 9 politiske utvalg. 
 EF-kampen i 1972 var en viktig 
sak for Arne. Han ledet Arbeider-
bevegelsens Informasjonskomité mot 
norsk medlemskap i EF i Asker. Da 
Asker Arbeiderparti skulle ta stilling 
til EF-medlemskap, stemte flertallet 
nei. Den utvalgte representanten fra 
Asker trosset imidlertid mandatet fra 
lokalpartiet og stemte allikevel JA til 
medlemskap på Aps landsmøte. Det 
ble reaksjoner. Konflikten endte med 
at 43 EF-motstandere meldte seg ut 
av Aps lokallag.  
 
Arne har fortsatt engasjement for 
politikk. 
 – Fylkeskommunene skulle vært 
nedlagt for lengst og blitt erstattet av 
regioner. I Norge virker det som man 
ønsker like regioner for alle tjenester. 
Jeg har sans for den finske modellen, 
der man lager forskjellige regioner 
for ulike tjenestebehov. Kommune-
sammenslåingen mener jeg er helt 
meningsløs, forteller Arne. 
 
Fra arbeidsliv til pensjonist 
Arne har jobbet med organisasjons-
utvikling – størstedelen av livet i 
offentlig sektor. Etter 21 år i Post-
verket, ledet han omorganiseringen 
av det politiske systemet i Drammen 
kommune. Deretter eget firma som 
organisasjonskonsulent med mange 
ulike prosjekter. Noen år i akademia 
hos Norges Allmennvitenskapelige 
Forskningsråd, etterfulgt av stilling 
hos både Oslo Likningskontor og 
Skattedirektoratet.  
 Som 64 åring gikk han av med 
pensjon. Han mente utviklingen i 
offentlig sektor gikk feil vei. Han har 
ikke angret på valget. 
 – Det ble fokus på effektivisering, 
innsparing og rasjonalisering i all 
organisasjonsutvikling. Jeg kunne 

ikke tenke meg å skulle bruke det jeg 
hadde lært og erfart innafor organ-
isasjonsutvikling til å hjelpe politik-
ere og toppsjefer med å maksimere 
ytelsene med alt for små ressurser, 
forteller Arne.  
 Heggedal pensjonistforening 
hadde han vært med å stifte 30 år 
tidligere, allerede som 37-åring. 
 – Her kan man samles, prate og 
hygge seg. I år markerer foreningen 
50 år. Det er få som får muligheten 
til å feire 50 års medlemskap i en 
pensjonistforening, smiler Arne, som 
pleier å spille trekkspill på møtene. 
 Pensjonisttilværelsen blir fylt med 
engasjement i blant annet helselag, 
historielag, gammaldans, treskjæring 
og allsang. Arne var også med å 
etablere Heggedal Nærmiljøsentral i 
2010. 
 
– Du har engasjert deg frivillig i hele 
ditt liv. Hva tenker du om frivillighet-
ens posisjon i dag? 
 – Jeg blir litt forbanna når jeg 
hører politikere i Asker roser alt 
frivillig arbeid som legges ned i ulike 
sammenhenger. Idrettens barne- og 
ungdomsaktiviteter er alltid det 
klassiske eksempelet. Hvem andre 
skulle ta seg av fritidsaktivitetene 
for barn og ungdom hvis det ikke var 
foreldrene? Når ungene slutter, slutter 
også foreldrene. Hva har det med 
frivillig arbeid å gjøre, spør Arne, 
som mener Helselagene er eksempler 
på virkelig frivillig innsats. 
 – Folk støtter gjerne organisasjon-
er med medlemskap og kontingent. 
Å få folk til å møte opp og engasjere 
seg er vanskeligere. Det er vanskelig 
å få folk til å binde seg til verv eller 
oppgaver. I dag vil folk ha frihet til 
å gjøre det man vil hele tiden, sier 
Arne – som nesten aldri har hatt et 
lønnet tillitsverv. 
 
Klokken nærmer seg 12. Arne må gå. 
Det er tid for bingo på Heggedal  
innbyggertorg. 
 
 
Tekst: Anders Lie Hagen

Budstikkas fotograf avbildet Arne Sæther 
på Gjellum stadion på 1990-tallet.

Trekkspillet er ofte med.

EF-kampen delte Asker Ap i to.  
Her på stand i Heggedal sentrum.

I 2016 tok Arne sitt første VM-gull 
i øvelsen slegge.
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HEGGEDAL MENIGHET

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

Nytt orgel 2019Nytt orgel 2019Nytt orgel 2019
og avskjed med det gamleog avskjed med det gamleog avskjed med det gamle

Arr: Østenstad Y’s Men’s Club

LOPPE-
MARKED

i Østenstad kirke ønsker lopper
Her er vi igjen med anmodning om å få overta brukbare ting som dere 
kan tenke dere å bli kvitt.

Ring enten 66 78 46 16 eller 66 78 32 59 eller send e-post til  
aeeimh@gmail.com og en av våre kjørepatruljer vil hente loppene 
onsdag 24. eller torsdag 25. april etter kl. 18.00.

Aller best er det om dere har anledning til å levere loppene 
direkte ved Østenstad kirke onsdag 24. eller torsdag 25. april 
etter kl 18.00.  

Vi kan ikke ta imot TVer, hvitevarer, sofaer, veggseksjoner, madrasser, dyner/
puter eller trimapparater.

Selve loppemarkedet holdes i Østenstad kirke
  fredag 26. april kl. 18.00 - 21.00
  lørdag 27. april kl. 10.00 - 14.00

Pengene kommer godt med til barne- og ungdomsarbeide i Østenstad menighet, 
til Y’s Men’s internasjonale hjelpearbeid og til nytt orgel i Heggedal kirke.

For en organist er påsken alltid spesiell. 
Nå forkynnes budskapet som den kristne 
kirke er tuftet på. Det holdes fl ere guds-
tjenester  i løpet av påsken og dramaet 
fra Skjærtorsdag til 2. Påskedag rommer 
alt fra svik, tilgivelse, smerte og død til 
glede, forundring og optimisme.

I år blir påsken ekstra spesiell for 
meg, og kanskje for mange av dere 
også. Rett etter at lovsangen toner ut 1. 
Påskedag demonteres det gamle orgelet i Heggedal kirke. Orgelet jeg har 
spilt på siden jeg var i 12 års alderen.

Jeg er selvfølgelig utrolig glad og takknemlig, både på egne, og hele Heg-
gedals vegne for at vi endelig får et velfungerende instrument som vil fylle 
hele kirkerommet med vidunderlig klang både i sorg og glede. Og jeg teller 
ned dagene til vi skal innvie det nye instrumentet vårt 25. August 2019.

Men det blir også rart og skilles ad med en gammel, og brysom venn.
Den gode nyheten er at orgelet gjenoppstår ved Svartehavet. Nærmere 

bestemt i Russland i en by som heter Anapa. Her ligger det en liten katolsk 
kirke. De har ikke penger til orgel og orgelet fra Heggedal vil for dem bety at 
de endelig får orgelmusikk til sang og liturgi.

Denne påsken blir altså den siste muligheten til å høre det gamle orgelet 
i Heggedal kirke.

Vel møtt til gudstjeneste på Skjærtorsdag kl 19.00 og 1.Påskedag kl 11.00
Fra nå av, og inntil det nye orgelet er på plass vil vi vi fremdeles ha guds-

tjenester i kirken men da med pianomusikk. 
Grethe Laugerud

Hvorfor feirer vi påske 
egentlig? Hva skjedde 
disse påskedagene som 
gjør at vi mange år et-
terpå regner dette som 
en av de viktigste krist-
ne høytidene?

Du kan gjennom å 
besøke din nærkirke få 
følge Jesus dag for dag i den dramatiske 
påskeuken:

Palmesøndag, dagen da Jesus rir inn 
i Jerusalem på et esel for å feire jødisk 
påske, er det gudstjeneste i Heggedal 
kirke kl 11. Allerede kl. 9.30 inviteres 
du til frokost for store og små. Velkom-
men dit også.

Skjærtorsdag, dagen da Jesus og 
disiplene var samlet til påskemåltid og 
han innstifter nattverden, er det kvelds-
gudstjeneste med nattverd i Heggedal 
kirke kl 18.

Langfredag, den dagen Jesus dør og 
alt blir mørkt, er det pasjonsgudstjenes-
te i Østenstad kirke kl 11.

Påskeaften, dagen og natten da Je-
sus lå i graven, kan du få med deg en 
gudstjeneste i Asker kirke kl. 11.00

 1. påskedag feirer vi Jesu oppstan-
delse med høytidsgudstjeneste i Hegge-
dal kirke kl 11

Første mandag 
hver måned er det 
mandagsfrokost på 
Heggetun fra kl. 11.30 
til 13.30

På kirkefrokosten 
samles en sosial og 
trivelig gjeng seniorer 
til lunsj, allsang, mat-
pakkespising, kaffe og 
kake. I løpet av samlingen er det gode muligheter 
til å dele noe, enten muntert eller alvorlig, med 
fellesskapet.

Søndag 7. april kl. 13.00-15.30 er det årsmøte 
og årsfest for Heggedal og Østenstad seniorar-
beid. Møtet er åpent for alle.

En gang i semesteret inviteres det til senior-
treff på Heggetun. Samlingen består stort sett av 
et foredrag, nydelig lunsj, kake og kaffe, andakt 
og utlodning. Til seniortreffet har vi frivillige 
som kjører bil og henter eldre fra institusjonene 
i nærheten.

Neste seniortreff: Fredag 12. april kl. 11.00 
til 14.00. Vi får besøk av forteller Claus Dahl med 
temaet ”Tilblivelsen av tekst og melodi til vår 
nasjonalsang Ja, vi elsker”.

Påsken i Heggedal

SENIORARBEID I HEGGEDAL
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HEGGEDAL MENIGHET

Nytt orgel 2019
540 485 kr!Det er så langt 

samlet inn

600400300200100 55045035025015050 500
Oppdatert: 11.03.2019

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

Seniorarbeid
• Kirkefrokost kl. 11.30: 1. april, 6. mai og 27. mai
• Fredagstreff kl. 11.00 på Heggetun 12. april

DEN NORSKE KIRKE  
Heggedal menighet

Heggedalsbakken 8 
1389 Heggedal

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

www.kirken.no/heggedal

Barn og familie
• Familiesamling kl. 17 – et tverrkirkelig samarbeid 

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

• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, torsdager kl 
17.30-18.15.

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

• SUPER-TORSDAG utvalgte torsdager med mid-
dagsservering på Heggetun fra kl. 16.30-17.30: 25. 
april og 9. mai

• Teater for 5-åringer i Østenstad kirke 5. april kl. 
17.00: Oi se – Jula varer helt til påske med middags-
servering og eggejakt!

• Babysang i Østenstad onsdager kl. 13-14.30 (følger 
skoleruten). 

• Utegudstjeneste og konsert med Heggetroll 5. mai kl. 
11.00

Kontaktperson barn: Marianne Solheim,  
epost: ms885@kirken.no, 66907187

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

Noen av samlingene er konfirmantsamlinger. Se www.
teamheggedal.no

• Lederweekend/MILK-weekend på Nordmarkskapellet 
15.-17. mars

• Fasteaksjon 7. april kl. 12-15.
• Påskeovernatting 12-14. april
Kontaktperson ungdom: Kristofer Mathias Staxrud, epost: 
ks824@kirken.no, 97143981

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

frokost kl. 9.30
• 18.04 kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste v/Magnus Kjellin. 

Skjærtorsdag
• 19.04 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Audun V. Petersson. 

Østenstad Kirke 
• 21.04 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Magnus Kjellin
• 28.04 kl. 19.00 Kveldsgudstjeneste v/Anne Beate 

Tjentland
• 05.05 kl. 11.00 Utegudstjeneste v/Magnus Kjellin
• 12.05 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Magnus Kjellin
• 19.05 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Trond Arne Hauge
• 26.05 kl. 11.00 Jazzmesse v/Magnus Kjellin

Også i år skal frivillige over hele Nor-
ge være med på å samle inn penger til 
brønnboring, latrinebygging og andre 
tiltak som redder liv rundt om i verden. 

I årets aksjon har vi besøkt et av 
Kirkens Nødhjelps prosjekter i Soma-
lia. Brønnene til Kirkens Nødhjelp gir 

rent vann til over 25.000 i Puntland. Her 
er nomadebefolkningen særlig hardt ram-
met av klimaendringene, tørken har tatt 
fra dem livsgrunnlaget og tvunget stadig 
flere på flukt. 

Også du kan bidra når Heggedal me-
nighet skal gjennomføre årets aksjon 7. 
april, enten ved å være bøssebærer eller 
å støtte aksjonen. I hovedsak er det årets 
konfirmanter som er bøssebærere, men 
om du har lyst på en søndagstur med me-
ning, så ta kontakt med menighetskon-
toret eller Marianne Solheim, ms885@
kirken.no

FASTEAKSJONEN 2019
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Team Heggedal: Laila Samuelsen med Rolf Nybø (svigersønn), 
Mona Nybø (datter) og Oskar Nybø (barnebarn).     Foto: Privat

Heggedalsposten18

Nå går stafettpinnen videre - kan du ta jobben?
Familien til Laila har en fast tradisjon med å 
organisere NRK TV-aksjonen i Heggedal. Hun 
har vært områdeleder for Heggedal i 23 år. 

– Vi har vært et familieteam alle årene, med vel-
dig god hjelp av barn og barnebarn som både har 
sittet i panelet og vært bøssebærere.  Mitt eldste 
barnebarn, Oskar, blir nå 20 år og har vært med 
på TV-aksjonen i 20 år, fra han lå i mors mage, 
forteller Laila.

I Heggedalspostens 5. utgave i 2018 skrev vi 
om Laila Samuelsens frivillige engasjement i 
nærmiljøet. Hun er instruktør for to seniordan-
segrupper og leder idrettslagets gruppe for trim 
og trening. I tillegg leder hun turgruppa ”Glad-
Trimmen” i Heggedal. Laila er også  medlem 
av redaksjonen i Heggedalsposten der hun gir 
turforslag i nærmiljøet. 

– TV-aksjonen har vært en fi n måte å hjelpe de 
som trenger det mest. Det er alltid gode formål, 
og for å få inn mest mulig penger, så er det jo 
viktig å prøve å nå fl est mulig. Det har vært en 
stor inspirasjon å være med på verdens største 
dugnad. Jeg har fått møte masse hyggelige og 
engasjerte bøssebærere som etter turen kommer 
tilbake med smil om munnen og mange positive 
tilbakemeldinger,  men av og til også noen små, 
ikke så hyggelige episoder.  Arbeidet i forkant 
viskes bort av stolte bøssebærere, takknemlighet 
og glede. Det er virkelig lønn for strevet og føles 
utrolig godt.  Hyggelig å da kunne tilby vinner-
sjanser, en god kopp kaffe eller saft, deilige boller 
og en koselig prat, sier Laila.
 Etter 23 år som områdeleder for Heggedal slip-
per nå Laila taket og lar stafettpinnen gå videre.
 – Min datter og hennes familie har også mange 
jern i ilden. Vi har derfor blitt enige om å avlutte 
vårt engasjement i TV-aksjonen, og vil heretter 
med giverglede ta imot bøssebærerne som ringer 
på døren vår.

Heggedal trenger nå en ny person til å lede 
organiseringen av TV-aksjonen i bygda. Interesse 
eller tips til ny områdeleder kan meldes til 
frivillighetskoordinator i Asker kommune, Heidi 
Thommessen ( frivillighet@asker.kommune.no, 
eller mob. 488 93 418)
 – Jeg hjelper selvfølgelig gjerne til med infor-
masjon og tips til den nye områdelederen og det 
nye teamet i Heggedal, avslutter Laila.

Laila Samuelsen har ledet NRK TV-aksjonen i Heggedal i 23 år

Liste over TV-aksjonens formål siste 23 år1996 - Miljø for livet (samarbeidsprosjekt)1997 - Kreftforeningen1998 - Flyktningerådet1999 - Amnesty International2000 - SOS-barnebyer2001 - Kirkens Nødhjellp2002 - Atlas-alliansen2003 - Redd Barna2004 - Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse2005 - FOKUS2006 - Leger Uten Grenser2007- UNICEF, NIF,  RTP («Sammen for barn»)2008 - Blå Kors Norge2009 - Care Norge2010 - Flyktninghjelpen2011 - Norsk Folkehjelp («Vi rydder for livet»)
2012 - Amnesty International Norge («Stå opp mot urett»)

2013 - Nationalforeningen for folkehelsen («Dagene som forsvinner»)
2014 - Kirkens Nødhjelp («Vann forandrer alt»)

2015 - Regnskogfondet («Vi kan fortsatt redde regnskogen»)
2016 - Norges Røde Kors («De usynlige ofrene»)2017 - UNICEF-komiteen2018 - Kirkens Bymisjon («Kom inn»)

Tekst: Anders Lie Hagen
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LIONS CLUB HEGGEDAL

Onsdag, 13.februar arrangerte Heggedal Lions Club i 
god tradisjon en hyggekveld for pensjonistene i Hegge-
dal m/omegn.

I alt 52 gjester som er ny rekord møtte.  Gjestene fi kk 
servert fl otte smørbrød og kringle. Under maten spilte 
Genek & Egil lette toner.

Etter litt mat fi kk gjestene prøvd seg på en lokal 
quiz, her ble det spennende helt inn. To lag stod likt 
etter ordinære runder og forsøk på å kåre et vinnerlag 
gjennom ” sudden death” var ikke mulig, så vi stod 
igjen med delt ” gull”.

Danseoppvisning i spisesalen stod så på agenda, før 
Genek & Egil igjen spilte opp til dans.  Flere pensjonis-
ter fi kk prøvd ” dansefoten”.

Kvelden  ble avsluttet med litt ” godt i glasset”.
Etter tilbakemeldinger ble kvelden en suksess.

Foto & tekst. Morten Eriksson

Heggedal Lions Club står utenfor Kiwi, Coop Extra, Rema 
1000og mellom Heggedal apotek og Bye & Beck.

Vi håper du støtter vårt arbeid i kampen for en bedre 
hverdag for våre barn og barnebarn. Gi kr. 100,- for en 
bukett tulipaner med mening!

Heggedal Lions Club gir kr. 10.000,- til nytt orgel i Heg-
gedal kirke.

Vi mener et nytt orgel er særdeles viktig for hele 
bygda uansett trosretning, sier President Bjørn Roger 
Andersen i Heggedal Lions Club.

Å R E T S  T U L I PA N  A K S J O N 
G J E N N O M F Ø R E S 
L Ø R DA G  27.  A P R I L  2 019

bedre å bygge barn enn å reparere voksne

Vålerenga fotball mottar ca. 3 millioner i støtte fra 
Grasrotandelen til Norsk Tipping,

Heggedal Lions Club trenger din støtte i lokalmil-
jøet, slik at vi fortsatt kan hjelpe andre som trenger en 
pengestøtte.

Heggedal Lions Club er der for de som trenger oss.
Takk for din støtte!

Hyggekveld for pensjonistene

Husk Grasrotandelen!

Gave til nytt orgel
i Heggedal kirke

Heggedalsposten 19
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Det er vår i luften og snøen smelter, men mars kan være lunefull.  Plutselig kan det 
komme påfyll av snø så det blir fi nt skiføre igjen.  Og hva er vel bedre enn påskeføre 
med mat og drikke i sekken og lang god rast, mens solen varmer i kinnene. 

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

Skitur fra Vesledammen i Røyken, Skitur fra Vesledammen i Røyken, Skitur fra Vesledammen i Røyken, Skitur fra Vesledammen i Røyken, Skitur fra Vesledammen i Røyken, 
over golfbanen, Trangeberga, over golfbanen, Trangeberga, over golfbanen, Trangeberga, over golfbanen, Trangeberga, over golfbanen, Trangeberga, 
Bertelsmyr og til ROS-hyttaBertelsmyr og til ROS-hyttaBertelsmyr og til ROS-hyttaBertelsmyr og til ROS-hyttaBertelsmyr og til ROS-hytta

Skituren denne gang starter fra Kleiver og Vesledammen 
i Røyken.

For å komme dit kjører du til Røyken sentrum og tar 
opp til høyre ved Kiwi, til Kleiver.  Der er det en stor par-
keringsplass.  Vi går rett over veien og videre opp den lille 
bakken til Vesledammen.

Derfra går det fi ne løyper i den fl otte traseen mot 
skogsbilveien som kommer fra Kjekstad Gård.  Det er ikke 
preparert løye langs skogsbilveien, men krysser denne.  
Løypa fører oss til Stordammen.  Derfra svinger løypa til 
venstre over golfbanen.  Her er det åpent og solrikt før det 
bærer nedover gjennom skogen.  

Nederst i bakken kommer vi til et godt skiltet løype-
kryss, og stikryss.  Tar du ned til venstre her kommer du 
til den store golfbane-parkeringen som mange benytter seg 
av som start på skituren.  Absolutt et fi nt alternativ for ski-
tur i Kjekstadmarka og til ROS-hytta.  

Vi tar løypa inn til høyre, skiltet ROS-hytta og følger 
denne.  Vi kommer frem ved nordenden av Stordammen 
og går videre opp mot Trangeberga.  Der går det en løype 
til Dikemark over små-vanna, men ved små-vanna er det 

Vesledammen i vinterdrakt - her starter turen!

På Golfbanen - Skjult bak trærne ligger Stordammen

dessverre vanskelig å komme frem med store løypemaski-
ner.  Håper det løser seg for dette er en veldig fi n trasse, og 
fl ott runde fra Dikemark.  
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Kartdata: Skiforeningen

START
Kleiver

Heggsjø
Her starter 
Skitthegga

ROS-hytta

Bertelsmyr

Stordammen

Trangeberga

Alternativ rute

Alternativ rute
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i den flotte gapahuken.  På benkene 
der er det til og med sitteputer.  Dette 
er en av gapahukene som Røykenmila 
har gitt, til glede for alle turgåere i 
Kjekstadmarka og Villingstadåsen.

På hjemturen fra ROS-hytta kan 
du velge å ta nedre løype-trasse. Du 
følger da løypa tilbake bare noen me-
ter, og holder til høyre før stigningen 

På Golfbanen - i nypreparerte  
løyper.

Løype- og stikryss - Vi følger Skifor-
eningens skilt til ROS-hytta.

Fra Trangeberga - Nesten på toppen 
- Utsikt mot Drammen

Flott utstikt i bakkene opp mot Ber-
telsmyr

Bertelsmyr

ROS-hytta

ROS-hytta fra solsiden

Gapahuken med grillpanne

På vei ned fra Bertelsmyr

Tilbake på Bertelsmyr -  i lett tåkedis

Fra Trangeberga gjelder det å ta bak-
kene stykkevis og delt.  Ved å ta noen 
pust og bakken og nyt utsikten un-

derveis som bare blir flottere og flot-
tere jo høyere opp vi kommer, så er 
bakken plutselig tilbakelagt og vi er 
på Bertelsmyr, en stor åpen og solrik 
myr. 

Midt på myra, inn til venstre, går ski-
løypa til ROS-hytta.  Da gjenstår det 
bare ca. 1 km gjennom skogen for å 
komme dit.  

Men ønsker du å forlenge turen, 
kan du fortsette rett frem.   Da kom-
mer du til Fuglemyr og videre ned til 
Heggsjø.  Der kan du runde vannet og 
følge løypa i dalsøkket til skiltet som 
peker inn mot vestre og ta fiskebeins-
bakkene opp til ROS-hytta.  Da for-
lenger du turen med nesten 7 km.

Vi tar løypa til venstre på Ber-
telsmyr og får fine utforkjøringer ned 
til ROS-hytta.  Hytta er åpen i skise-
songen lørdager og søndager fra kl. 
11 – kl. 15, og kan by på fyr i peisen, 
nystekte vafler og annet godt å spise 
og drikke.

Velger du å kose deg med egen 
mat og drikke er det også helt OK, el-
ler om du ønsker å sitte ute å kose deg 

begynner.   Da slipper du bakkene opp 
igjen til Bertelsmyr.  Traseen er små-
kupert og kommer frem ved Trange-
berga.  Men du mister da også de fine 
utforkjøringene fra Bertelsmyr ned til 
Trangeberga.  Ved nordenden av Stor-
dammen går det ofte løyper over van-
net, men Obs!, Obs!  Velges bort når 
isen er utrygg!  Dessuten kan det være 
overvann, så la vær og føreforhold av-
gjøre den snarveien.  Veldig kjedelig 
med is under skiene som må skrapes.  

Derfor er det å anbefale å følge den 
samme løypa tilbake, ned til løype-
delet, opp gjennom skogen og over 
Golfbanen og videre til Kleiver.

Turen er på ca. 12 km.                                                                              
 God tur! 
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

I anledning historielagets 
10-årsjubileum i 2019

har vi tilbud på årbøker og medlemsskap:

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

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

Heggedal og
omegn Historielag

Program mars-mai 2019
Torsdag 21. mars kl. 19.00: Årsmøte se omtale

Mandag 25. mars kl. 13.00: 
Fortellerverksted med lokalhistorisk quiz
på innbyggertorget.

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

Mandag 29. april kl. 11-13: Åpent på Bekkestua, 
med servering av kaffe fra den nye bålplassen (med 
kull). Ta med niste. Vil du ha turfølge, er det felles 
avmarsj fra Innbyggertorget 10.00.

Søndag 26. mai kl. 12.00: Lokalhistorisk vand-
ring fra Blåfjellhytta, over Persbu til Bekkestua. Vi 
organisererfelles-kjøring fra Heggedal stasjon til 
Blåfjellhytta.

Mandag 27. mai kl. 13.00: Fortellerverksted på 
innbyggertorget med tema ”Hyttene som ble boliger”, 
i Rødsåsen, Nyborgåsen og Hallenskog.

Husk årsmøtet
Heggedal innbyggertorg torsdag 21. mars kl. 19.00

Kl. 19.00: Årsmøte med vanlige årsmøtesaker.
Kl.19.30: “Norske stas- og brukskniver”,

foredrag ved knivsmed og historiker Harald Kolstad.

Kjerratmuséet ligger i Åsa, noen kilometer innafor Sundvolden. 
Kjerrat er en vanndrevet transportør for tømmer (se omtale i Hegge-
dalsposten nr 1-2019).
Det blir foredrag om virksomheten på ca 45 min., omvisning i mu-
séumsbygget med kjerratmodeller, mølle som kjøres, oppgangs-
sag og motorsagmuseum. Dessuten blir det mulighet for å se 
”hjulhus nr. 5”, som ligger ca. 2 km fra anlegget. På hjemveien blir 
det stopp på nyåpna/gjenoppståtte Sollihøgda tursenter for lunsj. 

Oppmøte på P-plassen vis á vis Heggedal jernbanestasjon (der 
gangbrua går opp) Avreise med buss kl. 09.30. 
Pris for turen er kr. 500,-  som som dekker transport med 
behagelig buss, inngang, guiding og lunsjtallerken m kaffe.
Vi tar forbehold om antall påmeldte. Ved for liten påmelding vil vi 
organisere felleskjøring med bil. (Da blir også prisen lavere).

Tur til Kjerratmuseet i Åsa søndag 9. juni

Mandag 25. mars kl. 13.00 på Innbyggertorget:

”Fortellerverksted med 
lokalhistorisk quiz”

Terje Martinsen 
fi nner fram mulige

 og umulige spørsmål 
fra vår lokale historie.

Påmelding til: Marit Fugleberg Flåto, 
maritff@hotmail.com / tlf 93 05 34 34 
- innen 24. mai

Torsdag 25. april kl. 19.00 på Innbyggertorget, 
fortellerverksted med tema:
”Bensinstasjonene i Heggedal”
- i Guibekken og Kloppedalen – og i Grodalen, 
utenfor Kværna og på Engelsrud”.
Bensinstasjonen og 
verkstedet i Guibekken 
ble startet i 1937, av 
Leif og Finn Bøhmer. 
I 1964 bygde Gulf ny 
stasjon, seinere ble 
det Shell, før Hotvedt 
overtok i 2015.
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Heggedalsposten24 BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS 
FACEBOOK-GRUPPE

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

Gui, en fl ott gård.
Foto: Terje Reier Gundersen (28. feb. 2019)

Sola kommer nok til alle snart.
Foto: Solveig Høiland (24. feb. 2019)

Sett i sentrum i dag.
Foto: Terje Reier Gundersen (3. mars 2019)

Fra Gjellumvannet. Foto: Karl Einar Fjellheim (27. februar 2019)

Skiløyper i Heggedal holder stand.
Foto: Joanna M. Szybiak (24. feb. 2019)

Fine, fargerike fjærkre nyter 
varmen fra dagens solgløtt.
Foto: Tonje Husby (24. feb. 2019)

Fantastiske skispor og skøytetrasé
på Eidjordet og videre mot Røyken. 

Foto: Jan Erik Skjønsberg (2. mars 2019)

Naturens vakre kunstverk 
på Skjellestad.

Foto: Mona Solberg Westengen (20. feb. 2019)

Fyrhuset.
Foto: Terje Reier Gundersen (25. feb. 2019)
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Heggedalsposten 25SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN 

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

Naturens vakre kunstverk 
på Skjellestad.

Foto: Mona Solberg Westengen (20. feb. 2019)

Onsdag 13. februar hadde Lions 
Heggedal invitert heggedals-
pensjonister til fest. Denne gangen 
var det visstnok 51 gjester! 
 God mat og godt drikke 
som vanlig. Underholdning av 
Heggedal Seniordans, og selvføl-
gelig med Genek og Egil. Stor 
takk til Lions som gjør dette for 
oss av den eldre garde.            

Øistein Yggeseth

Hver fredag er det samling rundt 
frokostbordet på Innbyggertorget. 
Alle glade og og vennlige heg-
gedøler er velkommen til å prate 
sammen og kose seg over kaffe-
kopp og god mat fra kaféen. 
Vi starter kl.10.00.

Tom Brunsell

Flott gjort av Statens vegvesen å 
anlegge en serie fiskedammer ca 
to meter utenfor huset vårt. Tenker 
vi kan ha tryte i den første, ørret i 
den andre og gjedde i den tredje.

Petter Lystad

Bra med informasjon fra hele den 
nye kommunen Asker. Det er bare 
9. minutter med toget fra Hegge-
dal til Spikkestad, prøv du også!

Leif Sigmund Hole

Ting skjer raskt i Heggedal sen-
trum. Etasjeskiller i det som skal 
bli kjelleren har delvis kommet 
opp, og flere er på vei opp. 
 Legg merke til at de allerede 
bruker det nye gulvet til å stå på. 
En del nye vegger er også kom-
met opp. Bortover mot meieriet er 
veien borte og fjellet er blottlagt 
til fjerning.

Bjørn Ryan Johansen

Film og Videokonvertering I hjertet av Heggedal
gjennom  30 år

Har du smalfilmer-video-lysbilder,
 kan vi overføre disse til Dvd/harddisk.

Beøk oss I 4. Etg I Sentrumsgården og se samtidig vår
filmutstilling I Heggedalsbakken 6 (over Kiwi)

Kunnskap gjennom 30 år 

Tlf: 66 79 45 45
Eller gå inn på våre nettsider:

www.jadu.no

Heggedalsbakken 6
1389 Heggedal

SMALFILM-VIDEO
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Tekst: Stina Langlo Ørdal  Foto: Privat 

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

hbs.skolemusikk.no Stort loppemarked 
i Askerhallen 

25. og 26. mai 2019

På denne tiden av året er det for-
beredelser til distriktsmester- 
skapet i Asker som gjelder for 
både juniorkorps og hovedkorps. 

Det har vært fast tradisjon med 
seminar i februar, men i fjor gjorde 
vi en vri på dette da dirigenten for 
hovedkorpset ønsket et seminar 
nærmere DM.
Dette viste seg å være vellykket 
og i år som i fjor gjennomførte 
aspiranter og juniorer sitt seminar 
første helgen i februar. Flere av de 
eldre i hovedkorpset var med på 
undervisningen og ledet gruppe-
øvelsene. Dette er veldig populært 
for både små og store, et skikkelig 
vinn-vinn-opplegg som vi ønsker å 
fortsette med. De yngste musikan-
tene blir bedre kjent med, sett og 
ivaretatt av eldre musikanter, noe 
vi håper vil bidra til økt trivsel og 
inkludering i korpset.

Samme helg arrangerte vi en sosial 
happening med overnatting for 
hovedkorpset. Arrangementet 

startet med en samspill-økt.  Det 
ble servert pizza i cafeen og etterpå 
hadde de ulike sosiale aktiviteter i 
hallen. Soving sto ikke i høysetet 
denne helgen og det er ikke alle 
som er like våkne på siste samspill-
økt søndag morgen. 

Tidlig i mars gjennomførte vi 
nok et seminar for hovedkorp-
set der de spisset formen mot 
distriktsmesterskapet. Lørdagen 
jobbet musikantene gruppevis 
med instruktører. Det er viktig at 
hver instrumentgruppe får jobbet 
sammen på det som er utfordrende 
for akkurat deres stemmer. Og søn-
dag er det samspill hele dagen og 
helheten står i fokus.

Å delta i konkurranser som DM 
er viktig for Heggedal og Blakstad 
skolekorps. De siste 3 årene har vi 
gjort det svært godt, og kan skilte 
med en førsteplass og to andreplas-
ser. Vi håper at vi vil gjøre en god 
prestasjon også dette året.

DET ER MARS;
VI FINPUSSER 
KORPSFORMEN
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Vinter i Heggedal
ÅR: 1910-1920
Heggedal sentrum med Kverna-
bygningen (midten) og Trevar’n (til 
høyre). Kverna brant omkring 1930. 
Trevar’n brant i 1943. Til venstre 
skimtes Heggedal Meieri med side-
bygningen hvor det var bakeri, stall 
og leilighet i 2. etasje.
Foto: Askersamlingens bilder

ÅR: 2019
Kvernabygningen ble revet i 2017. 
Til venstre skimtes det gule huset, 
der det i dag er frisør og blomster-
forretning. I bakgrunnen er Heg-
geodden, som ble bygget i 2014. 
Til høyre, Heggedalsenteret som 
sto ferdig i 1985. Området lags 
Kistefossdammen er planlagt som 
parkområder i Heggedal sentrum.
Foto: Terje Reier Gundersen

27Heggedalsposten

66 79 68 18
901 24 432

HEGGEDAL ELEKTRO
ALT INNEN ELEKTROINSTALLASJON

* Servicebiler
* Gulvvarme

* Nyanlegg
* Downlights

* Sikringsskap
* El-kontroll

Ladeanlegg for EL-bil.

Andersdammen 35, 1389 Heggedal


heggedal.el@getmail.no
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Innbyggertorgets program 
mars-mai 2019

Torsdag 28. mars 19-21

Filmmatiné for voksne

Mandag 1. april  kl. 13-15

Hva er
nærdemokrati?
Åpent diskusjonsmøte.

Ordfører, rådmann og kom-
munaldirektør stiller til møte 
og diskusjon på innbygger-
torget om den nye ordnin-

gen med nærdemokrati i nye 
Asker kommune.

Mandag 25. mars  kl. 18-20

Aksjer - et orienterings-
løp, eller bare fl aks?
Investor Alex Laan (fra 

Heggedal) gir en innføring i 
Aksjer og aksjemarkedet.

Torsdag 28. mars  kl. 18-19

Påskeferie: Innbyggertorget har ferie fra 15. til og med 22. april
POSTEN I PÅSKEN
Onsdag 17. april er posten åpen 08.00 - 12.00.
Posten er stengt alle påskedager, 18. - 22. april.

“Den gode melodi”
Leif Blix og Lars Nygaard spiller 

og synger på påskelunsjen

Onsdag 10. april  kl. 12-14

Heggedalsposten28
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

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

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

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

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

Torsdagsbuffet 16.30 - 18.00
Velkommen til vår Torsdagbuffet for hele familien! 
Det serveres ulike varmretter, salater og dessert.

Torsdager kl 16.30-18.00
Voksen kl 150,-   
Barn 75,-
Vi sees!

Lørdagsåpent bibliotek 10-14
Første lørdag i hver måned. Vi 
snurrer barnefi lm kl 10, og 
legger ut lego til stor og små.
Enkel servering i kafeen.

Lørdag 6. april:
barnefi lmen ”Syng” kl. 10.00

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

Barselkafé - babybæring 
med Marte
Marte Kjølstad viser hvordan du 
kan bære barnet ditt med forskjel-
lige typer sjal. 
Fredag 22. mars kl 12.00

Barselkafé - økonomi for 
småbarnsforeldre
v/investor Alex Laan
Fredag 5. april kl 12.00

Barselkafe med DNT.
DNT kommer til innbyggertor-
get og deler smarte tips om 
turer med de minste.
Fredag 26. april kl 11.00

Forfatter Gro Dahle til Heggedal bibliotek
Gro Dahle er født i 1962 og bor på Tjøme i Vestfold. Hun har skrevet bøker i 
mange sjangre og vunnet en rekke litterære priser, bl.a. Brageprisen for beste 
barnebok 2002, Kulturdepartementets pris for barne- og ungdomslitteratur i 
2004 og Kulturdepartementets pris for barne- og ungdomslitteratur, beste illus-
trasjon, for boken Håpe sa gåsa, i 2011. Sistnevnte er illustrert av Gro Dahles 
datter Kaia Linnea Dahle Nyhus. 

Flere av Gros øvrige bøker er illustrert av hennes 
mann, Svein Nyhus. Sammen ble de tildelt Kri-

tikerprisen for beste barne- og ungdomsbok i 2014 for bildeboka Akvarium. I 1998 
mottok Dahle Aschehoug-prisen for sitt samlede forfatterskap. I 2015 ble hun tildelt 
Triztan Vindtorns poesipris for sin innsats for norsk poesi.

Gro Dahles bøker er oversatt til en rekke språk. Hun har holdt mange populære 
skrivekurs og utgitt bøker om å skrive. Denne torsdagen er hun her med sine fan-
tastiske barnebøker. Passer fra 5 år.
Torsdag 11. april  kl. 17.00

Drop-in møte med sosionom og 
demensteam
Har du spørsmål angående dine rettigheter om 
helse og livssituasjon?  
Asker kommune stiller med sosionom og demen-
steam til drop-in møte på innbyggertorget.
Onsdag 27. mars, 24. april og 22. mai 10.45-11.45
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Faste aktiviteter våren 2019 

Torsdag 23. mai kl. 13.00
Konsert med Håkon Ellingsen og 
Gaute Storsve på Innbyggertorget.
Haakon Ellingsen slapp sitt 7. soloalbum i fjor. 
Seks av låtene er tonesettinger av Inger Hagerups 
dikt, og disse får dere høre på denne konserten 
I tillegg blir det også et par nye låter!
Diktene er fylt med barndom, lys og glede, men 
også mørke, angst og ensomhet. 

Inger Hagerups dikt har kan-
skje aldri før blitt løftet frem 
akkurat slik? 
Haakon synger og spiller gitar 
sammen med Gaute Storsve 
på lapsteel og el-gitar.

Lørdag 26. mai kl. 16.00-17.00(ca)
ASKER GRAND PRIX 2019 – OLABILLØP
I Gjellum terrasse i Heggedal 
Alle olabiler er velkommen, og vi har også biler til utlån. 
Påmelding fra kl. 15.00. 
Gjerne forhåndspåmelding til 
d-hen-sa@online.no eller tlf: 97740617.
Sted: Gjellum terrasse 31. Gratis
NB! Alle velger selv om de vil kjøre på tid, og hvor 
lang løype de ønsker å kjøre.
Olabilverksted på Friheim - bygg olabil!
(Ombruksverkstedet “Omattatt”, se omtale side 31) 
Verkstedet er åpent for bygging følgende dager:
Onsdag 15. og torsdag 16. mai
Onsdag 22. og torsdag 23. mai
Alle dager 17.30 – 21.00
Hjul (fra Yggeset) og materialer 
står til disposisjon.
Ratt-styringer selges rimelig.

To av de lokale arrangementene i Asker Kulturfestival (22.-26. mai). Nærmere omtale i neste nummer:
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OMATTATT = Det kreativte ombruksverksted i Heggedal.                       
Det er et tilbud for barn, ungdom og voksne i Heggedal, og i resten 
av kommunen.  Her er det et snekkerrom med alt av maskiner og 
utstyr, og et stort allrom. Det er syrom fylt med garn, symaskiner og 
tekstilmoro, et elektronikkrom der man for eksempel kan bygge om 
fjernstyrte biler, og et papirrom der man kan fordype seg i origami og 
pappmaterialer.  Verkstedet er på 120 m2.  Her kan du utfolde deg, og 
ha det moro, sammen med (dine) barn, ungdomer og voksne.  Bildene 
gir deg ideer.  Tilgangen på ”råstoff” fra Yggeset er mangfoldig.  

Ombru
k

”OMATTATT”, i Friheims underetasje  
Ombruk

Tekst og design Stein Dyre Berge, prosjektleder for BL-Heggedal og Asker  

En benk laget av vedkubber.

postenHeggedals 31

Friheim ligger rett syd for Hegge-
dal stasjon, på høyre side opp mot 
Rødsåsen. Gå gjennom porten for 

å komme ned til underetasjen. 

Per Sletaune er daglig leder 
for Heggedal Nærmiljø- 
sentral, og medskaper  

av OMATTATT

Anja Østerli er prosjekt- 
leder for ombruk  i Asker  

kommune, og initiativtager 
av OMATTATT 

Laget av gl. bestikk

Det er tradisjon for å lage 
Ola-biler i Heggedal, og det 
vil fortsette på OMOTTATT

Halsdekorasjon laget av garn

Laget av gl. flasker

Dette bildet er laget av en 
haug med knapper. 

Laget av sokker

Du finner mye i mammas 
smykkeskrin + noe mer. Laget av vinkorker.Gamle lamper får nytt liv.

 Vi planlegger å åpne OMATTATT etter påske. 
Det legges opp til å dele inn i interessegrupper, hvor noen 
kreerer, andre bygger, og egne grupper reparerer.  Vi er 
også avhengig av at noen blir faste innen ulike områder 
som kan samarbeide med husverten(e).  Hvis du får lyst til 
å være med, eller bare er nysgjerrig på hva OMATTATT 
har å tilby, så send e-post til:  
Anja.Osterli@asker.kommune.no, (kreasjon), og  
Stein; sdb@crust.no, (bygge og reparere).    

OMATTATT er et samarbeid mellom Asker kommune 
(Anja) og Heggedal Nærmiljøsentral (Per).  Den er regis-
trert som en forening i Brønnøysund.  Styret består av 

Anja Østerli (leder), med styremedlemmene; Per Sletaune,  
Sven Moe Bjørnson og Stein D Berge.  Ved å være en fritt-
stående forening, åpnes mulighetene for å få penger fra de 
store fondene.  Til nå har Anja og Per stått for søknadene 
om støtte, som har gitt noe handlefrihet.  Asker kommune 

har også bidratt.  Et mål er å få midler til et årsverk,  i 
tillegg til driftsmideler.  Årsverket skal dekke ansvarlige 
veiledere og husverter som passer verkstedene og lokalet.        
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Prioriteringer i grenseland
KOMMENTAR: Hit og ikke lenger...?

Vil det gjøre en forskjell for Heggedal når området 
endres fra å være en ytterkant i kommunen, til 
faktisk å være nokså midt i? Hvem vil det i såfall 
gjøre en forskjell for? Noen få eller mange? 
Vi har gjort et par tankeeksperimenter. 

For barnefamilier i Hallenskog kan det innebære 
en stor endring. Plutselig vil man kunne ha krav på 
plass i skole og barnehage i Heggedal. Bussing til 
Midtbygda kan bli historie. For alle de som allerede 
går på skole i Heggedal vil forskjellen knapt merkes, 
annet enn at man kanskje kan få helt nye venner fra 
Hallenskog. 

Kommunesammenslåingen vil kunne gi mange, 
nye boligutbygginger i vårt område. Områdene på 
Røykensiden er en ytterkant i Røyken og ikke særlig 
prioritert. Det samme området har til gjengjeld nett-
opp vært et satsingsområde for Asker. Nå blir det en-
klere å enes om utbyggingsområder i det som tidligere 
var grenseområdene mellom kommunene. Med stort 
press på utbygging, vil det bare være et tidsspørsmål 
før man vil merke endringer. 

En «pussig» historie belyser spesielt godt hva 
endringene i kommunegrenser og fylkesgrenser 
innebærer. Det handler om gang- og sykkelveien 
langs Røykenveien. I et brev fra Lene Conradi til 
Buskerud fylkeskommune på nyåret 2019 sier Asker 
kommunes ordfører: «Gang- og sykkelanleggene 
burde selvfølgelig vært planlagt og etablert samtidig 
for å knytte sammen bebyggelsen i Bøveien og Heg-
gedal sentrum». I det sammen brevet ber hun Buske-
rud fylkeskommune starte reguleringsprosessen for å 
kunne bygge strekningen så snart som mulig. Hvorfor 
i all verden skjedde ikke dette da planleggingen av de 
pågående byggearbeidene startet?

Her fi nnes det mange detaljer som man kan gå seg 
vill i, og de skal vi komme tilbake til i senere numre 
av Heggedalsposten. Dette handler om penger og 
prioriteringer som er i utakt. Gang- og sykkelvei langs 
Røykenveien har vært viktig for Asker kommune, 
men ikke like viktig for Røyken kommune. Når kom-
munene prioriterer ulikt, vil fylkene også prioritere 
ulikt. Det hadde sikkert gått fi nt dersom Asker hadde 
sagt at de ville betale for strekningen i Røyken, men 
hvorfor skulle de det? Da prosjektet ble besluttet, så 
visste ingen at Røyken, Hurum og Asker skulle bli én 
kommuen fra 2020.
 Nå blir alt dette annerledes. Ikke bare slås kommu-
nene sammen. I tillegg skal både Akershus og Buske-
rud nå høre hjemme i sammen region, nemlig Viken. 
 Hadde regionreformen blitt gjennomført for 6-8 år 
siden, ville resultatet blitt annerledes. Hadde prosjek-
tet først blitt realisert om 3-4 år, ville sannsynligvis
også resultatet blitt annerledes. Kanskje en helhetlig
utbygging, men også med en mulighet for en forsin-
kelse fordi midlene skal prioriteres i et veldig stort 
område.

De som bor i Øvre Hallenskog er nå spente på 
om ny vei blir høyere prioritert i Asker. Veiene er 
kommunale, og fra 2020 i samme kommune. Planene 
ligger der og er godkjent, men Asker kommune har 
til nå ikke ønsket å betale for en vei i Asker som kun 
kommer beboere i Røyken til gode. Forståelig nok.

Politikk handler mye om hvordan samfunnet orga-
niseres, ikke «bare» om fordeling av penger til gode 
formål. Disse eksemplene viser altså hvordan kom-
mune- og fylkesgrenser kan påvirke vår hverdag.

Tekst og research: Anders Lie Hagen og Elisabeth Schjølberg
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Det gjør inntrykk å kjøre strekningen 
Gjellum – «blåkiosken» når det nærmer seg 
skolestart. Det er mange barn som har Røy-
kenveien som skolevei. Det betyr at det også er 
mange barn som også skal passere et anleggs-
område som er uoversiktlig. Heldigvis er folk 
fl inke til å si ifra når de oppdager noe som ikke 
fungerer som det skal, forteller Shen Shengjie, 
byggeleder på prosjektet. Enten rett til prosjek-
tet, eller via Nærmiljøsentralen eller kommunen, 
som har møte om prosjektet og trafi kale forhold 
hver 14. dag. Tiltak som gjør hverdagen litt 
sikrere er gjennomført, nettopp fordi folk følger 
med og kommer med innspill. Eksempler på 
dette er den midlertidig belysning ved krysnin-
gen ved «blåkiosken» – og gangtunnelen litt 
lenger ut langs Røykenveien. Og, legger hun til: 
det er tålmodige naboer som viser stor forståelse 
for arbeidets karakter. 

Prosjektet skal etter planen være ferdig i ok-
tober, og det er spesielt alt koordineringsarbei-
det knyttet til kabelomlegging og omlegging av 
vann- og avløpssystemet samtidig som trafi kken 
skal gå, som er årsaker til at dette tar sin tid. Det 
er også et poeng at det er en trang anleggsplass 
og mange støttemurer, i tillegg til at det må 
spuntes enkelte steder for at Røykenveien ikke 
skal gli ut mens anleggsarbeidene pågår.
Når det graves, dukker det ikke sjelden opp 
overraskelser – og dette prosjektet har ikke vært 
noe unntak, kan Shen fortelle. Hun var nok litt 
overrasket over den ukjente oljetanken som kom 
frem da blåkiosken ble revet og ellers over rester 
etter gamle bildeler.

Prosjektet følger fremdriftsplanen, og når det 
er noe spesielt som skal foregå, er det entrepre-
nøren som informerer naboene. Når det gjelder 
støytiltak på private eiendommer, skal disse i 
følge Henning Bendtsen, byggeleder for entre-
prisen med støytiltak, være ferdig ca. 1. juni. 
Ca. 2/3 av disse arbeidene er ferdige. 

Tekst: Elisabeth Schjølberg

Byggeledelsen med skryt til prosjektets naboer
Gang og sykkelveien – status for utbyggingsprosjektet

Shen Shengjie er byggeleder for 
Statens vegvesen.

Omlegging av vann- og avløpssystemet tar tid.
Foto: Terje Reier Gundersen

Enkelt steder må en midlertidig 
gang- og sykkelvei gå tett inntil 
Røykenveien. Gangtunnel skjermer 
trafi kantene på denne strekningen.

Det er trangt mange steder langs den 
nye gang- og sykkelveien. Mange 
steder må den bygges opp.  Det gir 
støttemurer tett inntil enkelte bygg.

Når kabelomleggingen er ferdig, 
skal alle luftledninger med unntak 
av 3-4 stolper ligge i bakken.

Ca. 2/3 av disse arbeidene er ferdige. 

Tekst: Elisabeth Schjølberg

Enkelt steder må en midlertidig 
gang- og sykkelvei gå tett inntil 
Røykenveien. Gangtunnel skjermer 
trafi kantene på denne strekningen.
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Kulturbedriften har en lang tradisjon her på Hovedgården 
ungdomsskole. Hvert år i over 20 år har elever på 9. trinn 
satt opp sin egen forestilling så selvstendig som mulig, 
med litt hjelp av lærerne da, selvfølgelig. 
 Gjennom disse årene har vi sett forestillinger som 
tar opp ting som politikk, dagens trender, ideer om hva 
fremtiden vil bringe og hvordan livet vårt som ungdom 
er. Forrige års forestilling fokuserte veldig på hvordan 
livet som ungdom i det 21. århundre er og føles, og ga 
nok de voksne et større innblikk i akkurat det. Vi derimot 
har valgt en litt annen retning. Vi har valgt å lage en fore-
stilling basert på foreldrene våres barndoms/ungdomsår, 
nemlig 80 tallet. Og det kanskje største målet vi satt oss 
da vi startet arbeidet var å få publikummet til å kjenne seg 
igjen, i en eller fl ere av scenene i forestillingen. Vi har 
derfor valgt oss ut noen kjente hendelser fra 80-tallet som 
vi har gjenskapt med vår egen vri da.

Mange jobber som skal gjøres
Det er mange oppgaver som skal gjøres under kulturbe-
driften og alle er på sitt vis like viktige for å holde bedrif-
ten på skinnene. Samarbeid mellom avdelingene er også 
viktig for at denne bedriften skal bli så bra som mulig. 
Det å fi nne seg en stilling under kulturbedriften var noe 
av det aller første vi gjorde. Vi fi kk utdelt et søknads-
skjema der vi måtte skrive ned topp 3 stillinger vi kunne 
ønsket oss, og begrunne hvorfor vi passet akkurat denne 
jobben. Det er 12 avdelinger. Disse er manus, sponsor 
og reklame, økonomi, dansere, skuespillere, musikere, 
sangere, kulisse og rekvisita, kostyme og sminke, lyd og 
lys og sist men ikke minst kjøkken og servering, to helt 
nye avdelinger!

Den første avdelingen som ble satt i arbeid var manus-
gruppa. De startet allerede med arbeidet sitt i uke 2, seks 
uker før den offi sielle åpningen av bedriften. De ble 
fortalt hva temaet var, men ikke mer. Resten skulle de 
bestemme.
 De neste som startet var sponsor og reklameavde-
lingen. De startet bare litt i det små med å begynne å lete 
etter sponsorer og tenke på hvordan de skulle reklamere 
for bedriften. Kjøkkenavdelingen startet også med noen 
møter ganske så tidlig for å sette opp meny osv. 
 Tiden frem til uke 7 var ganske så normal for de fl este 
elevene på skolen, men så kom dagen. Torsdag den 14. i 
uke 7 var den offi sielle åpningen, og starten på 3 unorma-
le skoleuker. Nå hadde alle avdelingene startet arbeidet 
sitt, og noen hadde dårligere tid enn andre. Manusgruppa 
derimot var ferdig med sitt arbeid og hadde fl yttet seg 
over til andre avdelinger.

Åpner for første gang opp restaurant
9. trinn i år er et trinn på opptil 92 elever, og lærerne fant 
fort ut at dette kunne gjøre det trangt på forestillingen. De 
kom derfor opp med ideen om å sette opp en restaurant 
ved siden av forestillingen. Dette vil jeg si var et svært 
godt valg, og gjorde at enda fl ere elever kunne bidra med 
noe under kulturbedriften.

Restauranten er delt opp i to deler. Kjøkkenavdelingen og 
serveringsavdelingen. Kjøkkenavdelingen står for mat-
lagingen og menyoppsettet. De har de siste to ukene øvd 
og øvd på å lage mat, sånn at det som vil bli servert på 
restauranten er så bra som det kan bli.
 Serveringsavdelingen står for serveringen av maten un-
der de tre dagene restauranten er åpen. De har også vært 
på besøk på Holmen fjordhotell og fått litt trening og tips 
av folk som faktisk jobber med å servere.

Erfaringer
Det er mye å lære av denne bedriften. Vi har møtt på 
mange utfordringer de siste to ukene og det å løse de er 
ikke alltid så lett. Det krever både godt samarbeid og litt 
tålmodighet. Jeg tror disse ukene har lært oss at proble-
mer dukker opp hele tiden og at man ikke burde stresse 
så mye over det heller. Det å stresse gjør det som oftest 
verre.

KULTURBEDRIFTEN
Elevbedrift på Hovedgården ungdomsskole

OM OSS
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Kaliber - ungdomsklubben i Heggedal
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Åpningstider på Kaliber 
ungdomsklubb:
Mandag kl. 14.45-16
Mandag kl. 17-20: 
Bordtenniskurs
Onsdag kl. 14.15-19
Torsdag kl 14.15-19

Informasjon om arrangementer
kommer fortløpende på våre 
Facebook-sider:
@UngKultur Heggedal
@UngKultur Asker

       

Men denne kulturbedriften har nok også brakt fram litt 
tanker om fremtiden hos fl ere av oss. Det at noen har blitt 
påvirket av arbeidet skulle ikke forundret meg. På restau-
ranten kan det fi nnes fremtidige kokker eller servitører. 
Hos skuespillerne en fremtidige skuespillere. Hos øko-
nomi gjengen en fremtidig gründer eller regnskapsfører. 
Hos manus en fremtidig manusforfatter eller forfatter. Og 
om det ikke har brakt fram noen sånne tanker, så har vi nå 
fortsatt fått litt erfaring om ting og tang som kan bli nyttig 
en gang senere.

Forestillingen og restauranten var åpen 
den 12., 13. og 14. mars. 

Tekst: Magnus Strand-Gjernes
9. trinn på Hovedgården ungdomsskole.

OM OSS

UngKultur Heggedal jobber 

med å utvikle tilbudet for 

ungdommer. Vi hjelper til å 

utvikle idéer og prosjekter 

som kommer fra ungdom.

I Heggedal sørger vi for mye 

aktivitet på Kaliber 

ungdomsklubb.

UNGDOMSREDAKSJONEN
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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

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

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

frisørkjelleren

Frisør
Anne Grethe Thune

48 47 65 47

Frisør
Anne Grethe Thune

SENTRUM FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572

Vi sees i AskerFølg oss på facebook og
@askersentrum på instagram.

DESIGN SOM GLEDER
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.

ASK
Designkampanje

Blown Lamp liten -20% Inbetween chair fra 2.575,-

Harbour Chair seks for fem Over me lamp -20%

&tradition

Kampanjen gjelder til og med 30. april.

Heggedal

askinterior.no

Vi sees i AskerFølg oss på facebook og
@askersentrum på instagram.

DESIGN SOM GLEDER
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.

ASK
Designkampanje

Blown Lamp liten -20% Inbetween chair fra 2.575,-

Harbour Chair seks for fem Over me lamp -20%

&tradition

Kampanjen gjelder til og med 30. april.

telf: 66797000@askinterior

Følg med! Vi åpner snart!

Vi sees i AskerFølg oss på facebook og
@askersentrum på instagram.

DESIGN SOM GLEDER
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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Blown Lamp liten -20% Inbetween chair fra 2.575,-

Harbour Chair seks for fem Over me lamp -20%

&tradition

Kampanjen gjelder til og med 30. april.

Heggedal

askinterior.no

Vi sees i AskerFølg oss på facebook og
@askersentrum på instagram.

DESIGN SOM GLEDER
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.

ASK
Designkampanje

Blown Lamp liten -20% Inbetween chair fra 2.575,-

Harbour Chair seks for fem Over me lamp -20%

&tradition

Kampanjen gjelder til og med 30. april.

telf: 66797000@askinterior

Følg med! Vi åpner snart!

String
Tidløst design siden 1949.
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Rehabilitering av 
Kistefossdammen
Rehabiliteringen av Kistefossdammen skrider jevnt 
og trutt fremover, og til sommeren kan de som er 
romantisk anlagt skue utover et vannspeil. Skal du 
gå en rundtur om dammen må du nok vente til siste 
del av sommeren. 
 Da Heggedalsposten besøkte anlegget, var det 
forskaling for bruplaten som ble satt opp.  Men fort-
satt gjenstår det å bygge opp et segment av dam-
men og når bruplatene er ferdig skal det legges på 
membran og det skal asfalteres, det skal settes opp 
gjerder og ryddes. Men, som Jan Richard Eriksen, 
prosjekt- og byggeleder i Asker kommune sier:  
 – Fremdriften forutsetter at det  ikke oppstår 
langvarige, ugunstige værforhold som medfører 
ytterligere forsinket fremdrift.

Nytt utstyr på Heggedal skole
FAU ved Heggedal barneskole har kjøpt inn utstyr til 
trimrommet i Heggedal fl erbrukshall. Blant utstyret er 
medisinballer, matter og stepkasser. På bildet trener 
friidrettsgruppa i Heggedal idrettslag styrke.

HUS delte erfaringer 
fra kantineordningen
Hovedgården ungdomsskole (HUS) har en kantine-
ordning der elevene kan kjøpe mat. Utdannings-
forbundet inviterte i februar til et frokostseminar om 
skolemat. Rektor på Hovedgården ungdomsskole, 
Inga-May Grimsrud, delte skolens erfaringer med 
politikere og forskere.

Blant deltagerne var Jonas Gahr Støre (Ap), Mathilde 
Tybring-Gjedde (H) og Roy Steffensen (FrP). 
 Arbeiderpartiet vil ha skolemat i hele grunnskolen 
som et spleiselag mellom stat, kommune og foreldre. 
Høyre skal behandle et forslag om skolemat på årets 
landsmøte. FrP er mot en nasjonal skolematordning, 
men støtter lokale initiativer.

Rektor forklarte hvordan Hovedgården ungdoms-
skole tidligere har hatt mistrivsel, hærverk og svake 
resultater. Ungdomsskolen startet en snuoperasjon 
med besøksforbud på Kiwi, totalforbud mot snus og 
røyk og etablering av kantine. Grimsrud mener dette 
er noe av årsaken til at Hovedgården ungdomsskole 
i dag ligger over landsgjennomsnittet på alle mål i 
elevundersøkelsen (årlig undersøkelse der elever får 
si sin mening om læring og trivsel i skolen).
 – Skolen ansatte kokk i 80 % stilling for å drifte 
kantinen. Samtidig er kantinen en elevbedrift, der 
elevene selv er med å lage mat, selge og rydde. I 
dag har 1/3 av skolens elever et abonnement på mat 
i kantinen hver dag. Hver elev betaler kr 1800,- hvert 
halvår. Disse pengene går utelukkende til mat, mens 
skolen dekker personalkostnadene for tilberedning av 
maten, sa Grimsrud til forsamlingen.
 Inga-May Grimsrud har vært rektor på 
Hovedgården ungdomsskole i snart 2 år. 

Ikke vært innom BUA 
Heggedal ennå? Lån utstyr 
til idrett, friluft og tur helt 
gratis. Kom og prøv noe nytt, 
da vel! Hva med truger eller 
snowskate? Besøk oss ved 
Heggedal skole.

På Solberg gård har du mulighet til å dyrke alskens 
grønnsaker på økologisk vis. Med litt dugnadsinnsats, 
kan man dyrke et bredt grønnsakssortement.
Les mer på solbergandelsgaard.no

Andelslandbruk på Solberg

BUA Heggedal

Elevrådsrep. Vilde Hemmingsen (t.v.) og rektor Inga-May Grimsrud
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Med rockefoten løs
Tradisjonen tro ble det atter en gang rock ’n’ roll på 
Gjellum grendehus en lørdag før jul. Oppvarmings-
bandet var ”Båndtvang” fra Dikemark, som atter en 
gang gjentok suksessen fra tidligere med egen-
komponerte låter. Selve trekkplasteret ”Dr. Emils 
laboratorium” dundret løs med drivende rock ’n’ 
roll, for det meste kjente låter fra både 60-, 70- og 
80-tallet. Stor applaus til dere, fra et godt ”voksent” 
publikum!

– Knut Berg, rock-entusiast fra Dikemark

SMÅNYTT

I desember 2017 sendte Martin Rønning AS søk-
nad til Asker kommune om tillatelse til mellom-
lagring og knusing av steinmasser på Yggeset. 
Området er ikke regulert for dette, og virksomheten 
krever dispensasjon fra reguleringsplanen. 
 August 2018 avslo bygningsrådet i Asker kom-
mune søknaden, begrunnet i reguleringsplanen og 
hensynet til jordvern. September 2018 ble det levert 
klage på kommunens vedtak.
 Bygningsrådet har nå omgjort vedtaket og gitt 
midlertid dispensasjon fra reguleringsplanen for 
Yggeset avfallspark. Dette begrunnes med at ulem-
pen for at arealet ikke kan benyttes til landbruks-
drift er liten, sett i forhold til de samfunnsmessige 
fordelene ved masseforvaltning. Dispensasjonen 
gis midlertidig for to år, frem til januar 2021.

Dispensasjon fra regulerings-
plan for Yggeset avfallspark

26 Annonse CUT.indd   9 03.05.2017   23:26:20
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Anders Winther
Leder Nybygg 
Mob: 97 97 96 96 
E-post: aw@bnbolig.no

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

FINN DIN NYE BOLIG PÅ HEGGEDALTORG.NO

I HJERTET AV HEGGEDAL SENTRUM

Alle illustrasjoner: Endringer vil forekomme

HEGGEDALTORG.NOMELD DIN 
INTERESSE:

Ønsker du deg flere pustepauser og litt lavere skuldre? På Heggedal Torg bor du midt 
i Heggedal sentrum og har alt du trenger for en lettvint hverdag, rett i nærheten. 
Samtidig lever du tilbaketrukket nok til å kunne nyte livet med familie og venner i fred 
og ro. Heggedal er et viktig utviklingsområde for Asker kommune, og «byen» er under 
stadig utvikling. Heggedal har fått ny togstasjon, barnehage, barneskole, sykkelpark 

samt nytt veisystem rundt togstasjonen. Utviklingen fortsetter for fullt. Heggedal Torg 
bygges ut med et 20-talls butikker, nærmere 120 boliger, Kommunalt Innbyggertorg, 
stort parkeringsanlegg og mange flotte og spennende uteareal. Heggedal vil tilby et 
bredt spekter av servicefunksjoner som blant annet dagligvarebutikk, kafé, frisør, 
restauranter og togstasjon. 

Med sentral beliggenhet i Heggedal sentrum vil Heggedal Torg ha gangavstand til det meste en måtte trenge i hverdagen.

58 nye og moderne selveierleiligheter fra ca. 44-140 m2 – kommer for salg våren 2019

Buss/Tog – 3 min. gange Asker sentrum/stasjon – 10 min. med bil Oslo/Drammen sentrum – 30 min. med bil

Buss/Tog – 3 min. gange Asker sentrum/stasjon – 10 min. med bil Oslo/Drammen sentrum – 30 min. med bil

Heggedal er i ferd med å bli et mangfoldig handelssentrum

Byggingen av Heggedal Torg er allerede satt i gang, og forventet ferdigstillelse er julen 2020
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Er du lei annonser med  
30% rabatt?

Det er sluttsummen  
som teller! 

SOLSKJERMING
FASADE & BOLIGTEKNIKK ASFASADE & BOLIGTEKNIKK AS

ASFASADE & BOLIGTEKNIKK ASFASADE & BOLIGTEKNIKK

FONTOBJEKT

Prisen inkluderer MVA,  
SOMFY RTS motor

og fjernkontroll!
*Monteringspris tilkommer

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

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

 KR. 9.820,-

KONTAKT OSS 
 I  DAG!

Send SMS med  
BEFARING til 2229
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