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Historien om å ta vare på historien

I dette nummer av Heggedalsposten omtales redningen av Heggedal hovedgård fra rivningsvedtak og brannøvinger. Når en ser
bygget i dag, er det ikke lett å forestille seg hvor vanskelig det var
å se verdien før restaureringen begynte. Men jeg må innrømme
at da jeg selv kom til Heggedal i 1973, trodde jeg det manglet en
pyroman her.
I dag kan vi glede oss over et bygg vi er stolte over og som er med
å gi Heggedal identitet. Det har blitt et samlingspunkt og festsal
både for lokalområdet vårt og bygdene rundt. Da redningsprosjektet startet var det sannsynligvis ikke et prosjekt som flertallet
så verdien av, men var basert på at enkelte ildsjeler så verdien og
var villige til å ofre av kunnskap og arbeidsevne for å få bygget
restaurert innfor et umulig budsjett. Også her passer ordene som
ble benyttet da Heggdal kirke ble bygd: «Der hvor ikke pengene
strakk til, kom man med egen arbeidskraft».
Takk til de som bidro til at Heggedalsområdet har fått beholde en
slik skatt. Den beste måten å bevare bygningen på videre er ved
aktivt å bruke den når våre egne stuer blir for små.
Ole-Herman Bjor

Redaksjonen for Heggedalsposten er:
Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral (post@iheggedal.no)
Ole-Herman Bjor, Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Terje Martinsen, historiker (te-m4@online.no)
Laila Samuelsen (Lssamuel@online.no)
Dag Henning Sæther (d-hen-sa@online.no)
Stein D. Berge (sdb@crust.no)
Anders Lie Hagen, ungdomsred. (anderslhag@hotmail.com)
Marit Røgeberg, annonseansvarlig (marit.rogeberg@gmail.com)
Elisabeth Schjølberg (elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no)

Abonnere? Du kan abonnere på Heggedalsposten, og få den tilsendt pr.
post. Det koster kr. 300,- pr. år, som kan innbetales til bladets konto 6215 05 92467.
Husk å oppgi navn og adresse!
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Heggedal Hovedgård
Tekst: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Fra fordums storhet via forfall til gjenoppstandelse og ny storhet
Yngre folk i Heggedal tror kanskje at gården alltid har den skulle rives. Dette førte til mobilisering av Hovedgårdsett slik ut som den gjør i dag. Det har den ikke. Skjønt – tilhengere og hektisk «korridorpolitikk» og avisinnlegg.
for et par hundre år siden lå den også der, i all sin prakt. Blant annet het det at «Hvis Asker kommunestyre vedtar
Det var omtrent på den tida major Hagemann residerte der formannskapets anbefaling, påføres det en skamplett som
sammen med kone og de fire døtrene som han sleit med vanskelig lar seg utviske». Noe endelig vedtak ble ikke fatå få giftet bort. De var visstnok ikke særlig vakre. Derfor tet, og diskusjonen fortsatte, ikke bare i Heggedal, men i
holdt han fine selskaper i håp om at friere skulle dukke hele Asker. Vellet uttalte seg og mente at bygningene var
opp. Historien vil ha det til at når flotte selskaper slutter falleferdige og skjemmende. De kunne bli en farlig lekei sene nattetimer, kan man fremdeles
høre tunge skritt på loftet. Det er majorens gjenferd som vandrer hvileløst
omkring og akker seg over utgiftene…
Utover på 1800-tallet og helt fram til
1950 var gården i full drift, dels av selveiende bønder og dels av forpaktere.
Da låven brant i 1950, ble det slutt på
gårdsdriften. Etter hvert flyttet beboerne ut og bygningene begynte å forfalle.
På begynnelsen av 1960-tallet var forfallet kommet så langt at både kommunen og mange i Heggedal mente at de
burde rives. Det skulle bli et stridstema
av dimensjoner.
Sommeren 1969 anbefalte et flertall
i formannskapet i Asker at Hovedgår- Heggedal hovedgård før resaureringen begynte. Hovedbygningen til venstre.
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Lek på tunet, 1948.
plass for barn og tilholdssted for uønskede elementer. Men ikke alle i vellet
var enige i det. Høsten 1969 redegjorde Hans Wennevold for situasjonen,
noe som fikk styret til å anbefale restaurering. Men først måtte det holdes
allmannamøte på Gjellum. Her møtte
90 personer, blant dem riksantikvaren
og ordfører Jon Fossum. Men det var
også mange Hovedgårdstilhengere fra
andre kanter som hadde funnet veien
til Heggedal denne kvelden. Under
avstemmingen viste det seg at 65 var
for restaurering og eventuell utsettelse, 5 stemte for riving og 10 stemte
blankt. Fjorten dager senere ringte
Randi Hamborg til formannen i vellet og foreslo at det burde dannes en
venneforening. Bevaringsstriden fikk
oppmerksomhet langt ut over Heggedals grenser. En artikkel i Aftenposten
hadde for eksempel tittelen «Håndsrekning i ellevte time». Bakgrunnen
var at Norsk Kulturråd hadde bevilget
kr. 100.000 til restaureringen. Bevilgningen var gitt selv om Asker kommune ikke hadde vedtatt å bevare gården. Kommunevalget i 1971 kom til
å bli avgjørende. Det såkalte «kvinnkuppet» førte til at 27 av de 47 representantene var kvinner. Blant dem
var mange tverrpolitisk enige om at
Hovedgården måtte bevares. Av de tre
representantene fra Heggedal, Alette
Buttingsrud (SP), Thorleif Pettersen

(AP) og Mikael Haremo (SV) var det
bare Buttingsrud som gikk helhjertet
inn for bevaring. Sammen med Kari
Bjerke Andersen (V) fremmet hun
12. november i 1974 forslag om fredning. Men det dukket opp to forslag
til i samme møte, ett fra Arne Thyssen (AP) og ett fra partiet Høyre. Det
siste fikk flertall. Her het det blant annet at det skulle opptas forhandlinger
med Heggedal Hovedgårds Venner
med tanke på å opprette en stiftelse
og at kommunen skulle garantere for
et lån på kr. 400.000, og gi fremtidige
bidrag på samme måte som til andre
organisasjoner i kommunen. Mange
trodde at dette var det endelige vedtaket i saken, men i kommunestyremøtet 4. desember 1974 heter det:
«Kommunestyret vil etter omstendighetene ikke ha noe å bemerke til
at Hovedgårdens hovedbygning blir
fredet.
Istandsettelse av hovedbygningen
slik at ytterligere forfall hindres foretas innenfor rammen av det statlige
tilskudd som er gitt.
På grunn av den økonomiske situasjon tas det nå ikke standpunkt til
innstillingen fra hovedgårdsutvalget.
Saken forutsettes tatt opp til behandling ved behandlingen av budsjett 1976.»
Hele prosessen synliggjorde sterk
motstand mot bevaring, og etter hvert
lunken støtte til bevaring. Det er interessant å merke seg at blant de mest
«bevaringsivrige» var 16 av de 27
kvinnene i kommunestyret.
Avslutningsvis leser vi hva Riksantikvaren uttalte: «På bakgrunn av at
det finnes lite antikvarisk verdifull bebyggelse i distriktet, vil Riksantikvaren fremheve redningen av Heggedal
Hovedgård som en sak av største betydning. Verdiene er vurdert i landsmålestokk. Det må være et tungt an-

Far Otto og Terje med ny spark som han fikk av bestemor og
bestefar Yggeseth til jul i 1946.
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Jentebesøk tidlig på 1940-tallet.

Margot og Otto Martinsen med Turid
i barnevogna, 1948.

Terje og fetter Øistein (t.h.) på besøk
i 1949.
svar ikke å gripe den utstrakte hånd».
Også kunstnere engasjerte seg i
debatten. Blant dem var billedkunstneren Karl Erik Harr. Han skrev allerede i 1973 i Dagbladet: «Spørsmålet
er ikke hvor mange steder vi har råd
til å sette i stand. Spørsmålet er hvor
mange vi har råd til å miste. Har noen
noengang gjort noe galt ved å ville bevare? Hva skyldes rivingsraseriet som
herjer over landet? Kanskje beror det
på mangel på forestillingsevne.»
Da gården endelig var berget,
startet et møysommelig og langvarig
dugnadsarbeid fram til 30. november
1976 da bestyrerparet Borghild og
Gunnar Hagen kunne åpne dørene.
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Dugnadsarbeidet på Heggedal Hovedgård
Allerede før vi var helt sikre på at gården ville bli vernet,
begynte litt ryddearbeid ute og inne. Og da vedtaket var
fattet, startet det for alvor. Innvendige lettvegger ble revet.
Nyere panel på tømmerveggene ble fjernet. Gulvborda ble
revet opp og stubbloftleira ble spadd ut gjennom vindusåpningene. Under den østre delen av huset var det ikke kjeller. Solide bjelker av rundtømmer lå rett på leirebakken.
Bortsett fra den grå fargen på det ytre laget var de like fine
som for 200 år siden. Jeg slo på dem med en hammer – det
hørtes ut som ei kirkeklokke. Det utvendige panelet ble
fjernet. På sørveggen var den solsvidd og grå, men egentlig i brukbar stand. Og her hadde enkelte fagfolk fortalt
oss at det meste var pill råttent! Jeg har fortsatt en del av
de gamle borda liggende. Vi trengte en god del nye materialer. Det ble løst ved at vi fikk hugge tømmer i det som
senere ble boligfeltet i Heggedalsmarka. Dette ble gjort
blant annet av brannmenn som hadde frivakt. Tømmeret
ble fraktet til saga på Nærsnes som fremdeles var i drift.
Det måtte lages ny grunnmur under østre del av huset. Derfor ble det jekket såpass opp at vi fikk lagt lunnekjettinger
rundt de gamle granittsteinene slik at vi fikk dratt dem ut
og plassert dem borte ved Bjerkelunden. Arbeidet ble utført dels med traktor og vinsj fra Stokker og dels med lånt
traktor med lassbærer fra Sivilforsvaret. Det skulle legges
nytt tak. Derfor måtte takstein midlertidig fjernes. To av
de fire pipene ble fjernet. Til tømrerarbeidet, murarbeidet,
elektrisk installasjon og vann- og avløpsarbeid ble det engasjert fagfolk. Alt malearbeid ble gjort på dugnad. For å
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fylle sprekkene i de innvendige tømmerveggene, brukte
vi en blanding av lim og pussestøv. Det ble for hel ved å
regne. Rådet fikk jeg av Per Pedersen på Trevar’n – der jeg
hentet sekkevis med fint pussestøv.
Vi som utgjorde den faste dugnadsgjengen kom ofte
hjem til de som spøkefullt ble kalt «hovedgårdsenkene»
- nærmest ugjenkjennelige av skitt og støv. Mange var
innom og gjorde en innsats. Den harde kjernen var kanskje Kristian Mæhlum, Gunnar Hagen, Peter Påske, Svein
Erik Wilhelmsen, Per Sandbrekke, Åge Martinsen og Terje Martinsen – og Randi Hamborg som kom med nybakte
boller og kaffe når vi hadde pauser.
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Streik for
klimaet
Fredag 22. mars streiket ungdommer over hele landet for et bedre
klima. Selma Baalerud (15) og
Karoline Wiken (15) fra Hovedgården ungdomsskole var med på
å arrangere aksjonen i Oslo.
– Fra Hovedgården ungdomsskole
var vi over 20 personer som streiket.
Vi har fått godkjent fravær, forteller
Selma.
– Hvorfor var det riktig å streike?
– Vi får stadig kortere tid til å
gjøre noe med klimaet. Endringene
kommer fort. Politikerne sier at
omstilling til klimavennlig politikk
må skje gradvis. Det har de sagt i
mange år. Denne streiken handlet
om å få politikerne til å forstå alvoret, forklarer Karoline.
– Politikerne vet konsekvensene
av klimapolitikken som føres. Allikevel gjør de ingen endring, undrer
Selma.
Krav om utslippskutt, stans i utdelingen av oljelisenser og klimafinansering i u-land var blant kravene
som ble fremmet under streiken.
Internasjonal bevegelse
Initiativet er en del av den internasjonale bevegelsen ”Fridays for
Future”, startet av den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16).
– En venn av oss, Tina Voje,
sendte oss en melding på Instagram
og lurte på om vi ville være med på
å arrangere klimastreik i Oslo. Vi
ble lagt til i en Messenger-gruppe
sammen med 39 andre ungdommer,
forteller jentene.
Sammen med miljøvernorganisasjon Natur og Ungdom planla
ungdomsgjengen skolestreiken.
– Mange politikere sa etter streiken
at det var bra at ungdom engasjerte
seg. Men det hjelper jo ikke bare å
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Selma Baalerud (i gul jakke) og Karoline Wiken (til høyre for Selma) streiket
for klimaet. De er lei av at voksne ikke tar tak i problemene som kommer til å
ramme den yngre generasjonen hardest.
Foto: Andrea Gjestvang
si det, fortviler Karoline.
– Er det ikke det som kalles hersketeknikk? spør Selma, og fortsetter:
– Jeg tror politikerne vil høre på
oss, men vi ungdom er ikke klimaeksperter. Det er ikke politikerne
heller. Vi må lytte til klimaforskere.
– Initiativet førte til en klimastreik
over hele Norge denne dagen. Ble
det større enn dere så for dere?
– Det er helt sykt. Da vi planla aksjonen tenkte vi at det ville komme
rundt 50 personer. Hvert fall ikke
mer enn 100 personer, forteller
jentene.
– Mange har kritisert ungdom
for å delta i streik bare for å få fri
fra skolen. Noen gjør sikkert det
også, men vi er mange som virkelig
mener alvor, forteller Karoline, som
holdt appell under demonstrasjonen
i mars:
– Da jeg var liten bekymret jeg
meg litt for miljøet. I dag er jeg livredd og illsint. Jeg får ikke lov til å
bestemme om jeg skal ha en framtid
eller ikke. Jeg er sint, fordi uansett
hvor mye vi skriker og hyler, hører
ikke politikerne etter, sa Karoline i
sin appell til 40.000 ungdommer på
Eidsvolls plass i Oslo.
– Hvis vi skal greie dette her, bør vi
ikke bare være sinte på politikerne.
Vi må få dem til å forstå hvorfor

klima er viktig, supplerer Selma.
Etter appellen til Karoline, dro
Selma i gang demonstrantene på
”We Will Rock You” med tekstfrasen ”Vi skal redde jorda”.
– Tror dere det nytter?
– Det er vanskelig å si. De voksne
har mulighet til å påvirke mer enn
oss. De har stemmerett og kan velge
miljøvennlige løsninger. Derfor må
vi ungdom påvirke der vi har mulighet.
– Hva gjør dere selv for å være
miljøvennlige?
– Jeg sykler til skolen, selv om jeg
bor ganske langt unna. Hvis man
blir med i en organisasjon er det
lettere å påvirke. Man får mer kunnskap og treffer nye mennesker, sier
Karoline, som vurderer å melde seg
inn i Natur og Ungdom.
– Spis mindre kjøtt. Det er faktisk
ganske sunt, sier Selma, som selv
har vært pescetarianer i to år (spiser
fisk, ikke kjøtt).
– Og jeg er flexitarianer, som spiser
av og til kjøtt, men ikke så ofte, sier
Karoline.
Fredag 24. mai er det planlagt ny
skolestreik. Selma og Karoline er
klare.
Tekst: Anders Lie Hagen

07.05.2019 19:37:10

8

Heggedalsposten

FAU-leder
år etter år
Rolf Kristiansen har sørget for
kontinuitet og stabilitet i
Foreldrerådets arbeidsutvalg
(FAU) på Heggedal skole. Nå har
han vært FAU-leder på Heggedal
barneskole i snart 9 år.
– Hvordan var din vei inn i FAU?
– Jeg meldte meg som vanlig representant når sønnen min gikk i 1.
klasse. Arbeidet i FAU var spennende
og viktig. Året etter ble jeg valgt inn
som leder for to år, forteller Rolf,
som flyttet til Heggedal i 2003.
– Men det ble mer enn to år i
ledervervet…?
– Arbeidet med nye Heggedal skole
har vært hovedårsaken. I 2012 kom
mulighetsstudien som vurderte ulike
utbyggingsalternativer av Heggedal
skole. Det var ønskelig at noen i FAU

08-09 Frivillighet 3-2019.indd 8

kjente prosessen, forteller Rolf.
Bygging av ny skole
Et av alternativene var å gjøre en
større ombygging av skolen. Et annet
alternativ var å lage et frittstående,
modulbasert skolebygg. Politikerne
ble anbefalt sistnevnte, fremfor å
bygge nytt.
– Samtidig som kommunen bygde
ny skole på Nesøya, diskuterte man
rehabilitering og brakkeløsning på
Heggedal skole. For FAU var det
viktig at kapasitetsutfordringen ved
barneskolen skulle løses med bygging av gode, permanente skolebygg,
sier Rolf.
Der kunne historien om nye
Heggedal skole ha endt. Det gjør den
ikke. Når prosjektet ble startet, ble
bygging av ny Heggedal skole og
flerbrukshall langt dyrere enn først
antatt. For å spare penger ble det
planlagte parkeringsanlegget under
flerbrukshallen tatt ut av planene.
Parkeringsplassene ble flyttet opp på
bakkeplan, og erstattet lekeareal og
grøntområder.

– Vi gikk med målebånd og markerte områdene som var foreslått som
parkeringsplasser. Konsekvensen av
det nye forslaget var at utearealene
ble borte. Flere kommunepolitikere kom på befaring til skolen. De
folkevalgte besluttet å skrinlegge
kuttforslagene og parkeringskjelleren
kom igjen inn i planene, forteller
Rolf.
Også når skolebygget sto nesten
klart, ble det foreslått kutt på 2
millioner kroner i utomhusanlegg.
– Elevrådet hadde fått være med
å velge lekeapparater og utforme
uteområdet. Plutselig ble alt strøket
fra planene, for å spare inn en knapp
prosent av totalkostnaden i prosjektet. Heldigvis fikk vi dette inn i
planene igjen, forklarer Rolf.
– Hvordan opplevde FAU prosessen
med bygging av nye Heggedal skole?
– Jeg har erfart at det tar tid å få
gjennomført noe fra en mulighetsstudie til et ferdig resultat. Prosessen
var kompleks med store endringer
underveis.

07.05.2019 19:40:37

Heggedalsposten

Hva gjør FAU?
– Hva slags andre saker jobber FAU
med?
– FAU arrangerer storforeldremøter,
der foreldrene i løpet av årene på
barneskolen får informasjonsforedrag
om aktuelle temaer. FAU står også
for organiseringen av 17. maifeiringen på skolen sammen med 5.
trinnsforeldrene. De seneste årene
har trinnet også fått hjelp fra 4. trinn,
dersom det er behov.
– Vi har også hatt stort fokus på
arbeidet med sikker skolevei. I FAU
har vi et eget trafikkutvalg som
arbeider med dette. Vi er også med i
Heggedal Trafikksikkerhetsutvalg og
følger utbyggingen i Heggedal sentrum med tanke på trafikksikkerhet.
Traﬁkksikkerhet
– På Røykenveien kan vi nå se traﬁkkvakter hver morgen. Hvorfor har
dette vært en viktig sak?
– Det har vært mange nestenulykker. Ordningen med trafikkvakter
ble startet når vi kom tilbake til
Heggedal skole etter flere år på den
midlertidige skolen på Drengsrud.
Mange elever fikk ny skolevei. I
perioder har ordningen med trafikkvakter fra firmaet Gammel Nok
vært finansiert med støtte fra entreprenørene som bygger i sentrum. Nå
finansierer Asker kommune trafikkvaktene inntill varige trafikksikringstiltak er på plass, forteller Rolf.
– Hva mener du skal til for å gjøre
Røykenveien til en trygg skolevei?
– FAU har fått utført fartsmålinger
på Røykenveien som viser at 36 %
ligger over fartsgrensen ved overgangen ved Østliveien. Til sammenligning har miljøgaten i Vollen
med fartsgrense på 40 km/t svært få
tilfeller av biler over fartsgrensen.
Løsningen er redusert hastighet til 40
km/t og i tillegg få opphøyd gangfelt.
For meg virker det som om at Statens
Vegvesen er mer opptatt av hensynet
til bilistene enn de myke trafikantene, sier Rolf.

Godt foreldreengasjement
– Mange forbinder vel valg av
FAU-representant som kampen om
å ikke rekke opp hånda først på
foreldremøtet. Hvordan opplever du
foreldreengasjementet på Heggedal
skole?
– Jeg opplever at vi har veldig engasjerte foreldre ved Heggedal skole. Vi
har én representant fra hvert trinn.
Det har ikke vært et problem å få
foreldre som represenanter til FAU.
Samarbeidet med skolen fungerer
også veldig bra.
– Til høsten har du ikke lenger barn
på Heggedal skole. Blir det vemodig
å slutte som leder av FAU?
– Jeg er stolt av hva vi har arbeidet
med og fått til disse årene. Vi har
også registrert FAU som en egen organisasjon i Brønnøysundregistrene.
Når du ser tilbake på dine år som
leder, hva har vært den viktigste
saken FAU har bidratt med?
Rolf lener seg bakover og tenker. Ser
ut av vinduet i Skoleveien og bort på
den nye barneskolen.
– Jeg er glad vi fikk en ny, flott
Heggedal skole. Det var ingen
selvfølge.

– Det kommunen foreslår er å gi elevene i

Heggedal en stor, stygg, toetasjes
monsterbrakke, sa Rolf Kristiansen til
Budstikka i 2012. FAUs engasjement var
avgjørende for at politikerne gikk imot
rådmannens anbefaling og vedtok bygging
av ny Heggedal skole.
6
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Tirsdag 22. juli 2014

SLIPPER: Dette var skoleveien 160 elever skulle gå hver dag for å komme seg til skolebussene. FAU-leder Rolf Kristiansen er nå svært fornøyd med at kommunen betaler Ruter for at det blir satt
opp separate busser for elevene fra området Heggedalsskogen og Østliveien slik at den farefulle veien langs Røykenveien kan unngås.
FOTO: HAKON HOLTAN

Tekst og foto: Anders Lie Hagen

FAKTA __

Hva er FAU?
• FAU er forkortelse for Foreldrerådets Arbeidsutvalg.
• Alle foreldre som har barn i
skolen, er medlemmer av
skolens foreldreråd.
• Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrenes
stemme overfor skolen.
• FAU skal representere alle
foreldre ved skolen og bidra til
godt samarbeid mellom skole
og hjem.
Heggedal skole har hatt seks nestenulykker langs skoleveiene de siste
årene. FAU engasjerer seg i debatten
for å få en tryggere skolevei.

08-09 Frivillighet 3-2019.indd 9
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Asker betaler Ruter for ekstra skolebusser fra Heggedal

Foreldrene vant frem

Enighet. Ruter og Asker
kommune er nå enige
om å kjøre ekstra
skolebusser for at
elever skal slippe å gå
langs Røykenveien.

Asker kommune har sagt seg villing til å betale Ruter rundt 2 millioner kroner for å kjøre separate
busser til Drengsrud for elevene
som bor på østsiden av Røykenveien.
Dermed slipper de 160 elevene
å komme seg ned til Hovedgården skole der bussene til Drengsrud skal gå fra under byggingen
av ny Heggedal skole.
– Vi er svært fornøyde med at

dette nå går i orden. Det var helt
uakseptabelt at barn i småskolen
skulle dele skolevei med tungtrafikken på Røykenveien for å
komme seg til skolebussene, sier
FAU-leder Rolf Kristiansen.
400 Heggedals-elever skal fra
skolestart 18. august ha skole på
Drengsrud frem til ny skole er ferdig rundt påsketider 2016.

Flere busser koster
– Bussene skal få stoppested ved
H. Stordalens vei, men de må
kjøre helt ned til Rustadgrenda
for å snu. Dette innebærer tre
kilometer ekstra distanse, og vi må
sette inn flere busser og flere sjåfører, sier områdesjef Per Thorsby
i Ruter.
Ruter har regnet ut at dette vil

innebære en ekstra kostnad på
minimum 1,4 millioner årlig. Det
vil si rundt to millioner i den aktuelle perioden.
– Da Asker sa seg villig til å
bekoste dette, er vi nå beredt til
å gjennomføre omleggingen, sier
Thorsby.

Men dette var det ikke mulig
for Asker kommune å få gjennomslag for hos Statens vegvesen. Og kommunen sa klart ifra
til foreldrene at de ikke ville
legge mer press på veivesenet
for sikring.
– Hvor har kommunen nå funnet millionene for å få til avtalen
med Ruter?
– De kostnadene vil bli belastet prosjekt ny Heggedal skole,
sier prosjektleder Stein Andersen.
FAU-leder Rolf Kristiansen sier
at det viser seg at stort engasjement fra foreldre, påvirking av
politikere samt at Budstikka engasjerte seg i saken er årsakene til at
det blir en løsning.

– Engasjement ga resultat

Ruter vil ikke kjøre opp bratte
Heggedalsbakken fra Hovedgården vinterstid for å hente elever
på østsiden av Røykenveien.
Dermed blir det satt opp egne
busser for de 160 elevene som bor
der.
Foreldrene kjempet for å sikre
150 meter av skoleveien langs
Røykenveien med skille mellom
SISTE side 28
fortau og kjørebane.

14 barnehager
plukket søppel

Hakon Holtan

fakta
Heggedal-bussing
■ Arbeidet med ny Heggedal barneskole

starter etter sommerferien.
■ Skolens 400 elever skal busses til

erstatningslokaler på Drengsrud.
■ Alle bussene skulle gå fra

Hovedgården skole.
■ 160 elever på den andre siden av

Røykenveien ville da måtte gå 150 meter langs Røykenveien fra Rustadveien
til Heggedalsbakken.
■ FAU har protestert mot det de mener

er svært trafikkfarlig og skaper frykt
hos barn og foreldre.
■ Asker betaler Ruter for å sette opp

egne busser for elevene på østsiden
av Røykenveien.
■ Busstopp vil bli ved H. Stordalens vei

og eventuelt ved Østliveien.
■ Endelig avklaring om detaljer skjer på

et møte 6. august.

hakon.holtan@budstikka.no

ALLE MIDDAGSRETTER FRA
FJORDLAND

Mens bygging av nye Heggedal skole -30%
SOMMERPRISER
HELE
pågikk,
måtte elevene ta buss til avlastSOMMEREN
ningsskole på Drengsrud. Asker kom7 mål matjord på Fornebu
Overvåket
byggingat
mune
betalte for ﬂere skolebusser,
slik
$5'(52%(0$11(1
ved*gangvei
elevene slapp å krysse Røykenveien.
Nå har vi fine

Vi holder åpent

FREDAG 3. MAI 2019

UKE 18
Velkommen
innom!

NR. 100

122. ÅRGANG

LØSSALG KR 35,-

Vi har fleksible løsninger i alle prisklasser.
Vi skreddersyr garderober og innredningsløsninger på dine mål.
La våre salgskonsulenter hjelpe deg å finne akkurat den løsningen
du er på jakt etter.
COOP MEGA BEKKESTUA COOP MEGA HOLMEN

www.budstikka.no

ÅPNINGSTIDER: 8-22 (20)

ÅPNINGSTIDER: 9-20 (18)

www.garderobemannen.no

NYHET side 8

Oslo 22 80 42 80 Trondheimsveien 436 Ammerud, Asker/Bærum 67 53 10 90 Billingstadsletta 11, Ski 64 96 33 10 Haugenveien 35 (Ås)

NYHET side 10

Tilskuer straffes
ikke for samehets

SPORT side 12-13

Mener kun fire
skoleveier er
«helt trygg»

Nestenulykker og personskader
på flere skoleveier siste to år,
viser undersøkelse Budstikka har
gjennomført blant 41 skoler. Ved
Heggedal skole svarte de at skoleveien var «direkte farlig».
NYHET side 4-5
SKOLEVEI: Med trafikkvakt tilstede føler Stiene (11) og Nienke Van De Velde

(8) seg trygge på skoleveien, men Heggedal skole svarte at skoleveien var

«direkte farlig».

FOTO: LUDVIG GUNDERSEN

07.05.2019 19:40:39
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Innbyggertorget reiser seg

I skrivende stund har andre etasje i Innbyggertorget fått gulv. Foreløpig ikke veldig tilgjengelig, men vi ser hva det
blir. Heggedals nye storstue er under bygging!
I løpet av 2019 står huset der – i alle fall utvendig. Og i løpet av 2020 begynner det også å bli klart innvendig. Tidlig i
2021 åpner dørene med brask og bram og ordfører og alle andre. Slik ser planen ut. Her blir det auditorium, helsestasjon, dans, trening og folkemøter. Og mye annet som vi kanskje ikke helt har oversikten over ennå. Det er vi som skal
fylle huset med aktiviteter – mesteparten av døgnet. (Og noen av oss synes vi skal ha postkontor.)

Du vil vite mer – og du vil gjerne
bidra til å fylle innbyggertorget?
5. juni fra klokken 18.00 på dagens Innbyggertorg orienterer og inspirerer prosjektgruppen
for Innbyggertorget. Historien/bakgrunn, vedtak,
planer, funksjoner, fasiliteter og fremdrift. Og du
er selvfølgelig invitert. Også til å la deg inspirere
til forslag til hva innbyggertorget skal fylles med.
Vi skal ta med oss alt vi har lært i dagens lokaler,
men det nye huset åpner også for mange nye
muligheter.
Prosjektgruppen for Innbyggertorget.

10-11 ByggB3 og utsmykning av utearealer.indd 10
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Utsmykning av utearealene
Prosjektgruppen for Innbyggertorget har invitert skoler og barnehager til
konkurranse om utsmykning av utearealer ved nytt innbyggertorg.
Utearealet til det nye innbyggertorget i Heggedal skal dekoreres og utsmykkes. Vi har ønsket å få med barnehager
og skoler til dette prosjektet. Barn og unge er derfor invitert til en idékonkurranse.
Foran innbyggertorget og ned mot Kistekossdammen blir
de anlagt en ﬂott park med et torg og et forsamlingsområde. Rundt torget ligger det en nedfelt ramme på samme nivå som resten av området. Rammen blir omtrent 1
m bred og omrammer ca. 500 m2. Det er denne rammen
rundt plassen som skal utsmykkes. Vi ønsker at det skapes
en historiefortelling om Heggedals nærmiljø; fortid, nåtid
og fremtid som kan legges inn i underlaget.
Forsalgene/ideene må være oss i hende før jul 2019, deretter vil juryen ta en avgjørelse rett over årsskiftet. Selve
arbeidet med torg og park er foreløpig planlagt påbegynt
våren 2022. Men vi jobber med den saken også!

Innbyggertorget og prosjektgruppen inviterer skoler og
barnehager til et informasjonsmøte om prosjektet og konkurransen i mai/juni.
Vi håper skoler og barnehager vil være med på dette prosjektet (og foreløpig er tilbakemeldingene engasjerte!), og
at så mange barn som mulig får mulighet til å være med på
å sette sitt avtrykk ved Heggedals nye storstue.
Idéene som kommer inn blir vurdert av en sammensatt
jury; arkitekt, historiker, kunstner, skoleelev, entreprenør
og planlegger. Nettopp for å sikre at forslagene er gjennomførbare – og at idéen kan omsettes i praktisk arbeid.
Vi vil jo veldig gjerne at forslaget kan legges til grunn for
en god utsmykning. Og selvfølgelig er det en ﬂott premie
til vinnerne! Ikke bare får man sette ordentlige spor, men
vinneren(e) får også 10.000.- som kan benyttes til egne
gode idéer.

Endene av bygget
der innbyggertorget
skal ligge.

10-11 ByggB3 og utsmykning av utearealer.indd 11
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Velkommen til Heggedal hovedgård
Heggedal hovedgård er en perle, med historie tilbake til 1300-tallet. Gården drives av en
stiftelse som har som målsetning å ta vare på
gården for fremtiden, gjennom en levende drift
hvor brukeren skal trives. Gjester skal hygge
seg til en fornuftig pris, som også skal bidra til
vedlikehold av gården. Leietagere kan ta med
egen mat/kokk eller drikkevarer om de ønsker
det, for å holde prisene nede.

Leiepriser:

Fasiliteter
Gården som den står nå inneholder 6
rom av forskjellig størrelse, blant annet en spisesal som kan romme 60
mennesker. Denne salen benyttes
også til dans. For øvrig så er rommene innredet i 1800-tallsatmosfære,
med gamle og uensartede møbler fra
sju prestegjeld. Dette gir interiøret et
sjarmerende og personlig preg. Rødstua har en innredning fra omkring
1880 i biedemaier og ny-rokokko.
Det ene hjørneværesle er i «klunkestil», og en annen stue i tilnærmet empire. Så har vi «bryggerstua»- en riktig
bondestue med stor peis, langbord og
slagbenk.
Heggedal Hovedgård har også et stort
flott uteareal hvor vi har hagemøbler
med plass til ca 30 personer. Det er
stor plen både foran og bak huset.
Vi er også behjelpelig med utleie av
telt, grill, ekstra bord og stoler for utearrangement.

Mandag-torsdag kr. 2000 (07.00-23.00)
Fredag kr. 6000 (08.00-02.00)
Lørdag kr. 9000 (0800-02.00)
Søndag kr. 4000 (08.00-2300)
I tillegg kommer en kjent servitør fra
stedet.
Rødstua

Be om pristilbud

Kontakt:

Heggedal Hovedgård
Stiftelsen Heggedal Hovedgård
Postboks 98, 1389 Heggedal
Besøksadresse: Heggedalsbakken 23
Bryggerstua

Telefon: 66 79 78 77
Daglig leder : Svein Sivertsen
Tlf.: 926 48 631
E-post: svei-si@online.no
Nett: www.heggedalhovedgaard.no

Finstua

Leie/arrangementer

Plenen bak hovedbygningen

Sitteplasser ute

12 HH venner 3-2017.indd 12

Heggedal Hovedgård benyttes til brylluper, jubileum, utstillinger, minnestund, julebord o.l. Vi kan også tilby
dagsseminarer/møter med lunsj/middag etc. Kapasiteten passer best inntil
40 personer. Det er trådløst internett,
projector og lydanlegg for utleie.
På arrangementer kan leietaker selv
medbringe alkoholholdige drikker,
lukkede arrangementer bestemmer
selv hvilket matopplegg/catering de vil
ha. Vi kan også være behjelpelig med
formidling/leie av servitører/catering/
blomster/duker og servietter.

Grønnstua

Spisestua

Trenger du hjelp/råd med et arrangement, så kan vi stå til tjeneste her.

07.05.2019 17:07:12

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

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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HIL/VUL SAMARBEID

De siste
cuphelgene arrangeres som følger:
25-26 mai felles jentecup 8-11 år.
15-16 juni felles jente & guttecup 14-15 år.
14-15 september felles jente & guttecup
16-19 år

Heggedal Idrettslag og Vollen Ungdomslag har dette året
satt i gang flere felles arrangement på cuper og
fotballskoler.

Gjellum
blir klar i
løpet av
høsten 2019, og
klubbene blir sammenslått til en ny klubb i oktober 2019,
vil fremtidige arrangement holdes på både Gjellum og
Arnestad. Dette blir veldig spennende. Aktive folk i begge
klubbene kan se frem til en veldreven og litt større klubb,
som vil skape masse og bred og god kvalitet på aktivitetene.

Siste helga av april arrangerte vi DnB HIL/VUL 9’ER CUP
på Arnestad kunstgress for jenter og gutter 12 og 13 år. Det
ble en stor suksess med over 40 påmeldte lag. 13-åringene
spiller første års ungdomsfotball, noe som betyr ordentlig
cupspill med sluttspill. Det ble en fartsfylt dag, med
uavgjorte kamper som måtte avgjøres med
straffekonkurranser. Litt tøft og brutalt, enten helt eller
«syndebukk». Men alle tok dette bra, og spillerne ble en
erfaring rikere. Man taper og vinner som lag.

Tekst og bilde: Svein Roar Aandal, dgl.leder HIL

Med felles arrangementer mellom våre to klubber, blir
foreldre også kjent på tvers av de to klubbene. VUL har
idrettsuka i uke 33, denne kommer også HIL til å være med
å arrangere i år.
I tillegg til cup arrangerer vi også Tine Fotballskole
sammen i uke 26 og 32 fra 6-12 år, med trenere fra begge
klubbene. Påmeldingen er allerede kommet godt i gang. Det
er fortsatt ledige plasser, og bare å melde seg på til to fine
fotballuker. For påmelding til Tine Fotballskole, les mer
på vår hjemmeside: heggedalil.no
På grunn av utbyggingsstart av Nye Gjellum i mai 2019, er
alle arrangement lagt til Arnestad kunstgress i år. Når Nye

Ola Matre -friidrett
Ola Matre er
oppvokst på
Skjellestad og
har vært en
Heggedalspatriot
siden han var
liten.
Ola forteller at
det dessverre
ikke fantes noe
friidrettstilbud i
Heggedal da han
var fjorten, og
han måtte derfor
nøye seg med Asker Skiklubb og
Modum FIK før :
"jeg endelig returnerte til bygda
over alle bygder og Heggedal IL
foran årets sesong.
Etter en kjapp runde med
kyssesyken i desember kom jeg
meg overraskende raskt tilbake i
form. Og vel så det. Under

Fredrikstadløpet, mitt første løp for
Heggedal IL, senket jeg persen fra
1:12:30 til 1:10:49 etter å ha gravd
dypt for å ta andreplassen i løpet.
Det kjentes veldig tungt ut de
første tre rundene. Men på fjerde
og siste runde kvikna beina til noe
voldsomt. Det var gledelig å se at
Trygve og Ragnhild Helseth også
deltok for Heggedal IL under
løpet.
Håper å se flere representanter for
Heggedal IL på løpsarrangementer
fremover, da jeg vet det finnes et
par eksilheggedøler der ute i tillegg
til en drøss av heggedøler som ikke
veit de elsker løping ennå".
Tekst og foto: Ola Matre

Vi gratulerer Ola med en
utrolig god tid, og i alle fall ny
klubbrekord!
- mvh Berit Marstein og
friidrettsgruppa

0
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HIL G05 - treningstur
i Side i Tyrkia.
Første del av påskeuka dro 22 spillere, trenere, lagleder og
en gruppe foreldre og søsken, som kunne bli med, på
treningstur til Side i Tyrkia. Etter flere år med dugnader og
sparing, var det klart for en etterlengtet treningstur til det
store utland.
Nederst fra venstre: Jonas Slåtta Andersen, Sebastian Olsrud, Elias Mietle Laupstad,
Alexander Rustand, Magnus Bergsvik Heimli, Casper Skaae Qvist, Elliot Ringberg,
Adam Villanger, Brage Rustad, Daniel Pettersen Mandel, Magnus Nymo Lingaas,
Sebastian Heldal, Peter Heldal, Julie Pettersen Mandel.
Øverst fra venstre: Oliver Sundbø, Elias Noebel, Ilyas Bashir, Sverre Julsrud Enge,
Andreas Walstad, Oskar Hellesø Finsveen, Theodor Heldal, Joachim Olsrud, Robin
Marken, Sara Bashir.

Vi reiste med Mtravel som hadde ordnet med et storslagent 4
stjerners all-inclusive hotell med SPA, badeland og som lå rett
ved stranden.Her fikk vi servert god mat, vasket treningstøy,
bade og være sammen.
Det var lagt opp til to treninger hver dag, formiddag og
ettermiddag. Treningsfeltet som bestod av 3-4 fantastiske
gressbaner med et tilhørende klubbhus, lå ca 5 km unna
hotellet. Foruten å trene, spilte vi også en fotball kamp. Vi
møtte et akademi lag fra København som vi scorte ett mål mot
(kampen endte 1-7). En sightseeingtur inn til Side fikk vi også
til.
Det var en fantastisk flott tur med mye trening og sosialt
samvær.
Tekst og foto: Lisa Hellesø

Sykkelgruppa er godt i gang!
Tirsdag 23. april ble den første fellestreningen i sykkelgruppa gjennomført.
Det var ni ivrige syklister som tok del i den første av en rekke treninger i
sykkelgruppa. Av disse ni var det to nye fjes. Kjempehyggelig å se at andre også
har lyst til å være med. På menyen sto det intervalltrening i Hallenskog, og den
ble gjennomført i god stil før vi trillet samlet hjemover til Heggedal.
Det blir trening hver tirsdag fremover, så dersom du er interessert anbefales det å
møte opp kl. 19.00 på Gjellum for å se om dette kan være noe for deg. Vi tror du
kommer til å trives!

Venstre mot høyre:Eirik Horn-Forvik, Stian Landstad, Christoffer
Andreassen, Tomas Torgunrud, Marius Slemdal, Håvard Ludvigsen, Erik
Jarledal, Aron Már Sigurðsson

Sykkelgruppas store mål på vårsesongen er Askerrunden som går av stabelen
29.mai. Dette er et turritt i nærområdet som sykkelgruppa skal gjennomføre som
et lag, og vi skal ha med alle rundt. Om du har lyst å være med, må du minimum
være med på de siste 2 treningene før konkurransen. Disse treningene vil ha fokus
på kjøring som lag og rullekjøring. Samtidig må du være med i HIL og sykle med
drakten vår!
Ta kontakt med oss på facebook: Heggedal IL Sykkelgruppa, og følg også med
her for endringer i treningstider og annen info.
Foto og tekst: Anders Kroken
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Treningsleir i Spania for friidrettsungdommen
Som første kull i Heggedal IL sin friidrettsgruppe reiste i år
gjengen fra 2004 på treningsleir i Spania. Vi håper dette med
utenlands treningsleir kan bli en fin tradisjon, og noe de yngre
utøverne kan glede seg til.
Gjengen fra 9. klasse har utdannet seg til trenere, og trener 1. – 2.
klasse i friidrettsgruppa. I tillegg holdt de flere kakelotterier
utenfor Coop ekstra, samt hadde flyttedugnad der de flyttet
Risenga ungdomsskole til Drengsrud. På denne måten kunne alle
bli med på treningsleir i Alfaz del Pi i Spania.
Vi hadde en ambisiøs plan med trening 2 ganger daglig. Ved å
legge opp treningene slik at hver trening ikke var for hard, klarte
alle som en å gjennomføre planen. Dessverre havnet vi midt i
uværet som rammet Spania, men massivt med regn og vind. Dette
bidro nok til å øke kreativiteten vår, så noen flotte treningsøkter
hadde vi på et treningsstudio i Benidorm, mens en økt var en
fantastisk turn økt på en trapolinepark.

Fra venstre Melisa, Maja, Cecilie,
Anders, Kristian Elias, Sondre,
Foran: Magnus
Fra banen: Maja, Cecilie og Melisa.

Med oss på turen hadde vi også vår innleide underholder og
trener Anders Lie Hagen. Han tryllet frem morsomme aktiviteter
når regnværet stod på som verst, og gjorde at turen ble utrolig fin.
Til tross for uvær fikk vi også litt herlig sommerferie. En av
dagene besøkte vi stranden i Benidorm, der Sondre, Magnus og
Kristian Elias stod på wakeboard mens de andre benyttet
muligheten til å sole seg. Litt shopping og gokart ble det også.
Det har vært en fantastisk gjeng å reise med. Alle er nå veldig
godt forberedt til sommerens sesong, og ikke minst veldig godt
forberedt til å lære alle små og store barn friidrett på
friidrettstreningene.

Julia Refvik

Fra venstre: Kristian Elias koppang, Tage Horn,
Anders Lie Hagen, Cecilie Marken, Melisa Nezic,
Maja Lyngstad, Luka Snorrason og Sondre
Kristiansen.

Tekst og foto: Berit Marstein

Skjærtorsdagen på Blåfjellhytta.
Helt siden Blåfjellhytta stod ferdig i 1924 og helt frem til noen
få år tilbake, har hyttestyret arrangert
Skjærtorsdag på
Blåfjellhytta.
Arrangement var meget populært, siden Heggedølingene i
tidligere tider alltid feiret påsken hjemme i bygda.
Blåfjellområdet ble kalt «fattigmannsGeilo». Ingen hadde råd til
hytter eller sydenreiser, derfor ble dette et godt tilbud til bygdas
kvinner og menn m/barn og barnebarn.
Litt avhengig av snømengden og når påsken inntraff, har det
alltid vært konkurranser av ymse slag. Hopprenn, alpint og aking
på selve Blåfjellet, langrenn opp og rundt Blåfjellet og ned i
skogen og myra rundt hytta. Alle aktive i HIL stilte opp så her var
det blodig alvor. Etter hvert ble konkurranseperspektivet mer
borte og andre øvelser & grener overtok sakte og sikkert: pilkast,
luftgeværskyting, ballkast, quiz, løype på idealtid,
avstandsbedømmelser, bøtte & presisjonskasting, tårnbygging,
rebusløp, ringspill og mye mer..

Mange gode prestasjoner opp gjennom årene, men jeg vil spesielt
trekke frem en rekord som er vanskelig å slå. Rekordholderen
kan jeg ikke huske navnet på, men under kortkasting (kaste
gamle kort fra en helt normal brukt kortstokk, stående på en
stubbe) for noen år tilbake, klarte å kaste kortet (ikke medvind)
ca. 16.5 m!!
Prøv den som vil – ingen har vært i nærheten etter dette, selv om
flere hundre har forsøkt.
Det er trist at det ikke lenger arrangeres slike ”Mestermøter” i
området rundt Blåfjell/Blåfjellhytta. God mat & drikke og litt
enkle, uformelle lekende konkurranser er gøy :)
Tekst:Morten Eriksson

Helt siden guttedagene og frem til noen få år tilbake, har
undertegnede vært på Blåfjellhytta skjærtorsdag. Først som
deltaker og i mange år som teknisk arrangør.

Daglig leder:
Leder:
Nestleder:
Leder fotball:
Friidrett:
Langrenn:
Trim og trening:
Sykkel:
Karate:
Blåfjellhytta:
Utleie Gjellum:
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Svein Roar Aandal
Torgeir Kroken
Marius Igesund
Kjell Aksberg
Berit Marstein
Vidar Johansen
Laila Samuelsen
Anders Kroken
Håkon S. Windsland
Bente Nordli
gjellum@heggedalil.no

934 47 017
913 40 310
48 07 75 66
905 19174
971 81 309
414 66 400
915 66 932
480 35 109
917 57 255
982 28 461

sveinroar10@gmail.com
t-bjarne@online.no
marius.igesund@gmail.com
kjell.aksberg@telenor.com
berimar@online.no
vidar73@gmail.com
Lssamuel@online.no
anders.kroken91@gmail.com
post@heggedalkarate.no
bente.nordli@gmail.com

Bank fra A til Å

07.05.2019 08:01:49

DITT LOKALE HANDELSSTED

Hygg deg i
hyggedal
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HEGGEDAL MENIGHET

Det nye orgelet
er klart til levering!

Har du en som gleder seg og gruer seg kanskje også litt til
å begynne på skolen til høsten?
Heggedal menighet vil gjerne være med å markere skolestart for alle ﬂotte Førsteklassinger til høsten ved å invitere til Førsteklasses med utdeling av 6-års bok søndag 18.
august. Invitasjon vil bli sendt ut i posten før sommeren.
For mer informasjon, ta kontakt med Marianne Solheim, ms885@kirken.no

KONFIRMANTLEIR 2019
Organist Grethe Laugerud, Simen
Udnes og Ole-Herman Bjor fra
orgelkomiteen besøkte nylig orgelbyggeriet Rensch i Tyskland.
De ble tatt godt imot av orgelbygger Phillip D. Nessling som stolt vis- t e
at orgelet var bygd ferdig og klar til forsendelse.
Førsteinntrykket var veldig lovende
selv om fin-stemming og intonering
skal gjøres etter at det er montert i kirken. Arbeidet starter i slutten av mai og skal
være klart i god tid før innvielsen hvor det er lagt følgende
program:
• Søndag 25. august kl.11:00 – Gudstjenesten med
innvielse av orgelet.
• Søndag 25. august kl. 19:30 – Innvielseskonsert med
Kåre Nordstoga. (Gratis)
• Onsdag 28. august kl. 19:30 – Konsert med Ulf Nilsen
og Frøydis Grorud (billetter ved inngangen)
• Søndag 15. september kl. 19:30 – Konsert med alle
organistene i Asker prosti (billetter ved inngangen)

MENIGHETSWEEKEND PÅ SJØGLIMT
Helgen 13.-15. september inviterer vi til
menighetsweekend på
Sjøglimt, rett utenfor
Ørje sentrum i Østfold.
Menighetsweekenden
er for store og små, familier, enslige og unge
og gamle som er mer eller mindre aktive i Heggedal
menighet. Vi håper mange vil være med på en artig helg
hvor det vil skje mye spennende tilpasset ulike aldersgrupper og ulike aktivitetsnivåer. Mer informasjon og
påmelding, vil snart komme på vår hjemmeside, så følg
med, men hold av helgen!!

Det nærmer seg årets høydepunkt for årets konfirmantkull
og ledere fra Team Heggedal. Lørdag 29. juni drar vi avgårde med buss til Sjöviksgården, et leirsted i Sverige litt
utenfor Gøteborg. Leiren starter med vandring i de svenske skoger fra lørdag til mandag hvor vi får kjenne på våre
egne grenser, blir bedre kjent med oss selv og hverandre og
hvor vi sover og spiser ute.
Mandag ettermiddag ankommer vi selve leirstedet og
der resten av leiren foregår. Her blir det en blanding av
undervisning, musikaløving, lek og fritid. De ﬂeste konfirmantene føler nok at vi har lite fritid, for det skjer noe
nesten hele tiden, men leirstedet har stor fotballbane, volleyballbane og bademuligheter. Hver dag starter med samling i kirken og avsluttes med samling i kirken.
På onsdagen i leiruken tar vi turen inn til Gøteborg og
er på Liseberg. Det blir spennende å se hvor mange Kex
vi kommer hjem med dette året. Jeg tror rekorden er på 15
store pakker.
For meg er leir det jeg gleder meg mest til gjennom
konfirmanttiden. Her får jeg mulighet til å bli enda bedre
kjent med konfirmantene og har tid til å få til gode samtaler.
Marianne Solheim, Konﬁrmantansvarlig

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 våren: 14. juni
(Sommeravslutning)
• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, torsdager kl
17.30-18.15 (Siste før sommeren 9. mai og første etter sommeren 12. september).
• Etter skoletid! For 5.-7. trinn utvalgte torsdager fra
kl. 14.30 -17.00: 9. mai (siste før sommeren) og 12.
september (første etter sommeren)
• SUPER-TORSDAG utvalgte torsdager med middagsservering på Heggetun fra kl. 16.30-17.30: 9.
mai
• Babysang i Østenstad onsdager kl. 13-14.30 (følger
skoleruten).
• Førsteklasses søndag 18. august kl. 11.00
Kontaktperson barn: Marianne Solheim,
epost: ms885@kirken.no, 66907187

Seniorarbeid

• Kirkefrokost kl. 11.30: 27. mai
• Sommertur mandag 26. august til Lørenskog kirke og
serveringsstedet Sanngrund ved Skarnes. Pris: Kr 400
Påmeldingsfrist: Tirsdag 20. august.

SOMMERSTENGT I HEGGEDAL KIRKE

Heggedal kirke og Heggedal menighetskontor holder
stengt i sommer slik vi pleier.
Siste gudstjeneste i Heggedal kirke før sommeren er
16. juni og første gudstjeneste etter sommeren er 18. august. I år litt lenger enn vanlig, siden nytt orgel vil stå på
plass til orgelinnvielsen 25. august. Menighetskontoret er

Gudstjenester
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19.05 kl. 11.00		
26.05 kl. 11.00		
02.06 kl. 11.00		
09.06 kl. 11.00		
16.06 kl. 11.00		
18.08 kl. 11.00		
25.08 kl. 11.00		
01.09 kl. 11.00		
07.09 kl. 11, 13 og 15
08.09 kl. 11 og 13
15.09			

Ungdom og konfirmanter

• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 18.30-21. Noen
av samlingene er konfirmantsamlinger. Se:
www.TeamHeggedal.no. (Siste før sommeren 11. juni.
Første etter sommeren 20. august)
• Forestilling 1. september kl. 17 og 19.30 (billetter)
• Konfirmasjon 7. og 8. september
Kontaktperson ungdom: Kristofer Mathias Staxrud, epost:
ks824@kirken.no, 97143981

helt stengt fra og med uke 27 og til og med uke 30. Fra
uke 31 og frem til skolestart, vil menighetskontoret være
delvis stengt. Fra uke 34, vil det være normale åpningstider igjen.
Vi håper på forståelse for dette og ønsker alle sammen
en riktig god sommer!

KONFIRMANT 2020 — Hva skal man velge?
Mange er nå inne i en viktig tid, og er
i ferd med å gjøre et viktig valg. Skal
man konfirmere seg i kirken, humanistisk eller ikke i det hele tatt? Hvem
skal avgjøre dette valget? Foreldre,
venner eller konfirmanten selv? De
valgene vi tar har ofte betydning for
andre enn bare oss selv og det er på
grunnlag av det vi mener og tror at vi foretar valgene våre.
Vi mennesker og særlig barn og unge har mange spørsmål om livet og om
døden. Hvorfor er vi mennesker til og finnes det en Gud? Konfirmasjon i kirken
handler om å utforske kristen tro og livets store spørsmål. Alle er velkommen
til konfirmasjon i kirken, uansett om du tror, er i tvil eller bare er nysgjerrig og
vil lære mer om hvem Gud er og hvem du er.
I Heggedal kirke har vi et spennende konfirmantopplegg med en ukes sommerleir i Sverige som høydepunktet (se egen artikkel) og oppsetting av en musikal/forestilling. Vi ønsker gjennom lek, læring, diskusjon og undring å finne
svar på de store spørsmålene om tro og tvil.
Onsdag 5. juni inviterer vi til Informasjonsmøte om Konfirmasjon i Heggedal kirke kl. 18-19. Møtet er åpent for alle som er interessert i få vite mer av hva
det innebærer å konfirmere seg i kirken. Man blir ikke automatisk oppmeldt
som konfirmant ved å komme på dette møtet. Derimot åpnes påmeldingen til
konfirmasjon i Heggedal kirke etter dette møtet.
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Gudstjeneste v/Trond Arne Hauge
Jazzmesse v/Magnus Kjellin
Gudstjeneste v/Gro H. Barth
Gudstjeneste v/Magnus Kjellin
Gudstjeneste v/Magnus Kjellin
Gudstjeneste v/Magnus Kjellin
Gudstj. Orgelinnvielse/M. Kjellin
Gudstjeneste v/vikar
Konfirmasjon v/Magnus Kjellin
Konfirmasjon v/Magnus Kjellin
Gudstjeneste på Sjøglimt

Nytt orgel 2019
541 976 kr!
Det er så langt
samlet inn

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Oppdatert: 02.05.2019

DEN NORSKE KIRKE
Heggedal menighet
Heggedalsbakken 8
1389 Heggedal
Tlf: 66 90 71 80
heggedal.menighet.asker@kirken.no
www.kirken.no/heggedal
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Fin rundtur i Underlandsåsen
med besøk på Bekkestua

Tekst og foto: Laila Samuelsen
Layout: Ole-Herman Bjor
Dette er en koselig rundtur på gamle stier som tidligere stedvis var vanskelig å følge.
Men nå er den tydelig blåmerket av DNT og godt skiltet. Dette er en ﬂott skogstur
som tilbyr trolske områder, historie, ﬁn utsikt og god trim på vei opp mot toppen.

Heggedal Meieri – det gule huset i
Heggedal sentrum.

20-22 Tur 2019-3.indd 20

Turen starter fra Heggedal sentrum.
Vi går over jernbanebroen og krysser
hovedveien. Der står allerede det første skiltet. Vi går opp Kleiva, Gml.
Heggedalsvei, men rett før vi kommer
til toppen går det en sti inn til venstre,
over en liten bro. Vi tar inn denne
veien. Få meter lenger fremme kommer vi til et stikryss merket ”Rundtur
3,5 km Underlandsåsen”. Rundturtraseen peker inn til venstre og er blåmerket. Den skal vi følge. Der står det
jammen en liten skognisse også, og er
du heldig så kanskje får du øye på en
eller to til på turen.
Det er mange små stier på kryss
og tvers, så kommer du til et stikryss
og lurer på hvor du skal gå, så se deg

Sti-start over brua i Kleiva.
rundt og følg de blå merkene, den er
godt merket på hele turen. Stien runder åsen slik at du litt høyere opp, får
en kjempefin utsikt over Heggedal.
Den beste utsikten får du etter at du
har passert en TV-antenne og et gam-

07.05.2019 20:39:36
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START

Stien svinger nå innover i skogen
igjen og stiger opp mot Bekkestua.
Vi følger det slette svaberget oppover
mot toppen, men før du kommer helt
opp, gjør stien en liten sving til høyre
før den går videre oppover. Hytta du
ser foran deg der, er ikke Bekkestua.
Men i stikrysset litt høyere opp, kan
du skimte Bekkestua inn til høyre,
mens runden vi skal gå, er skiltet inn
til venstre.

Flott skilting.

Laila Rendal titter frem bak det
krokete treet.
melt krokete tre. Litt lenger fremme
på et åpent platå, står det en stolpe
som enten er et grensemerke eller et
gammelt målingspunkt. Der kan du
nyte den flotte utsikten av Heggedal
og mot Røyken.

Skognissen i stikrysset.

Utsikten mot Heggedal.
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Oppover svaberget.
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Bekkestua – der Marit Flåto forteller
om hyttas historie.
Bekkestua er ei koselig lita hytte som
har mye historie fra krigens dager.
Herfra kan du ta en kortere vei hjem
om du skulle ønske det. Fra Bekkestua går det en god sti hjemover, nedgjennom trolske Trongkleiv og kommer frem i stikrysset der vi startet,
krysser den lille broen, og går videre
ned Kleiva mot Heggedal.
Vi velger å ta turen innom Bekkestua og nyte den flotte utsikten derfra,
før vi går videre. Det passet fint for
hytta var åpen med kaffeservering,
og Marit Flåto fortalte den interessante historien om hyttas betydning
under krigen. Dette skulle også vært
en markering og innvielse av den fine
bålplassen, med grillmat på bålet, men
skogen var knusktørr etter det flotte
været vi har hatt over lengre tid, så
Brannvesenet sa nei til å tenne bål.

Flott bålplass. Denne har Karl Erik
Underland og Paul Flåto stått for –
og Kaffe-Lars er klar til bruk.
Etter et hyggelig besøk på Bekkestua, takket vi for oss og fulgte den
blåmerkede stien videre. Stien går
i lett terreng innover i skogen før vi
gjør en sving til høyre og oppover en
bratt bakke i trolsk og frodig natur.
Muldbakken ble den visst kalt i gamle
dager. Der var, og er det sikkert god
jord.
Et stort tre ligger tvers over stien,
så her må vi enten gå rundt, eller krype under mellom kvistene. Supert om
noen kunne ta med en liten sag på tur.
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Treet som hat falt over stien Muldbakken.
Da kunne man lett gå bøyd under trestammen. Nå bærer det videre oppover, og sånn må det jo være dersom vi
skal komme på toppen. I denne lille
åsen er det stier på kryss og tvers, gå
godt at vår sti er synlig blåmerket. Når
vi er på toppen av Mold-bakken, svinger vi til høyre og klatrer videre oppover. Det er litt tungt, men bakken er
ikke så lang, så nyt naturen og ta den i
små porsjoner.

Trongkleiv.
din vei også, og et lite kunstverk rett
ved stien, et lite lykketroll, kanskje?,
laget i en ring av mose.

GladTrimmen ved trollsoppen i den
mosegrodde bakken.

Ann-Brit viser muskler!
Det er flatt og fint å gå på toppen og
resten av turen er lett å gå for da går
vi i fin trasé nedover. I stikrysset vi
kommer til, tar vi til høyre, og også
her er det godt merket. Stien er brei
og fin, så bena går av seg selv siste
del av turen. Vi går ned gjennom i
et spennende trangt skar, Trongkleiv.
Der er det høy fjellvegg på begge sider.
Litt lenger frem kommer vi forbi et
gammelt steinbrudd, der du kan se rester fra Schaulunds Steinhuggeri, som
var en stor bedrift med tidvis 40 til 50
mann i arbeid fra 1905. Kanskje får
du øye på en liten skognisse også på

Inger Johanne ser på rester etter
Schaulunds steinbrudd.
Plutselig ser du stikysset der du
startet og den lille broen over bekken
og du er tilbake i Gml. Heggedalsvei
(Kleiva). Derfra er det bare strake
veien ned til Heggedal Stasjon og har
tilbakelagt en kjempefin tur på ca. 6
km.
Anbefaler å gå denne fine rundturen i tørt vær, for våte flaberg og røtter
kan bli veldig glatte.
Et ekstra pluss er det jo når Bekkestua er åpen. Da får du spennende
historie med på turen. Følg med i
Heggedalsposten for der står det når
hytta er åpen, eller du kan ta kontakt
med Heggedal Historielag.
			 God tur!
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HEGGEDAL SKAL FÅ NÆRDEMOKRATI
Nye Asker kommune som ser dagens
lys fra kommende årsskifte vil sette i
verk en ordning med nærdemoktati.
Heggedal er ett av tre lokalområder
som skal praktisere denne politiske
nyskapningen.
Konseptet er utviklet av den organisasjonen som ble nedsatt på tvers av
kommunegrensene for å forberede
den nye storkommunen.
Tidlig i april i år ble det sendt ut et
såkalt høringsbrev hvor ordningen er
nærmere beskrevet. Høringsbrevet
retter seg mot en lang rekke instanser
som inviteres til å fremme sine synspunkter på utkastet som foreligger.
Hva går så dette ut på? Jo, Tanken
er at lokalområdene og befolkningen
skal komme tettere på og medvirke
i beslutninger som angår nærområdet. Vi som bor i Heggedal inviteres
gjennom nyordningen til å engasjere
oss, og i mye sterkere grad enn vi gjør
idag, delta i utviklingen av det sosiale,
mellommenneskelige og kulturelle
dagliglivet her.
Konkret skal det gjennom lokal rekruttering av 5-7 personer fra vårt
nærområde, som senere oppnevnes
av Kommunestyret, etableres et såkalt
Lokalsamfunnsutvalg (LSU).
Dette utvalget får mandat til å føre en
dialog direkte med kommunens politikere og administrasjon via et hovedutvalg for medborgerskap.
LSU får rett til å fremme konkrete forslag til tiltak og nye initiativer til bes-

Et innbyggerpanel med rundt 40 personer fra 16 til 84 år deltok på det første idéverkstedet om gode lokalmiljøer og innbyggerengasjement i Sætre rådhus 11. februar.

te for Heggedal. Dessuten skal LSU
være høringsinstans for forslag fra
kommunen når forslaget berører våre
interesser. Vi vet at prosessene med
nye arealplaner for et område skaper
engasjement og ikke sjelden mye følelser. LSU vil bli trukket direkte inn i
aktuelle planprosesser.

Dessuten foreslås det å opprette Oppgaveutvalg som på mer ad hoc basis
skal delta i å legge grunnlaget for ny
politikk i kommunen når det gjelder
konkrete temaer. Rett og slett forberede større saker til politisk sluttbehandling. Også her skal utvalget bestå av
engasjerte mennesker i lokalområdet.

LSU vil få seg tildelt budsjettmidler
til sitt arbeid. Midlene legges inn i
driftsbudsjettet til Innbyggertorget,
som også skal betjene LSU med administrativ støtte. Budsjettmidlene
disponeres fritt av LSU til beste for
fellesskapet i Heggedal. Tiltak som
det kan brukes slike midler til må omhandle samarbeid og fellesskap mellom flere aktører.

Høringsbrevet som nå er sendt ut innbyr til kommentarer, synspunkter og
forslag knyttet til ordningen med nærdemokrati. Høringsfristen er 20.mai.
Man kan lese hele saken og høringsbrevet på hjemmesidene til Nye Asker
(nyeasker.no). Der finnes en omtale av
dette forslaget.
Tom Brunsell

LSU foreslås å være partipolitisk nøytrale og uavhengige.
Man tenker seg minst:
1 representant for det lokale lag- og organisasjonslivet.
1 representant for det lokale næringslivet.
2 representanter som er under 20 år gamle.
1 representant som ikke kommer fra organisert, frivillig arbeid.
Alle må bo i Heggedalsområdet.

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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Underlandsveien 72, 1389 Heggedal
Telefon: 997 86 846, E-post: post@malerninge.no
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BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS
FACEBOOK-GRUPPE

Over

I tillegg ble en ru
fratatt førerkorte

– Vi hadde 30 k
politidistrikt n
disse var 22 el
Bærum, fortell
sjonsleder Tor
Politiet had
anledning til å
uttrykker forst

Ordfør

–

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

Heggedal kl. 21:07. Foto: Ian Spink (30. april 2019)
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MAGNETSØK I
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Nydelige, lille, vakre barnet.

To som tar vare på miljøet.

Stor oppslutning på det tradisjonsrike
“ Rebusløpet “ fra Bye og Bekk på
skjærtorsdag. Foto: TRG. (18. april 2019)

En herlig årstid dette,
med alt som spirer og gror.

Foto: Mona S. Westengen (29. april 2019)

Dagens sol forlater dalen.

Fredrik Arstad Og
nedal og Øystein
Funderud fra He
ggedal skaffet en
magnet sterk no
k til å løfte 110 kil
o.
– Vi startet med
et håp om å ﬁske
opp en skatt, men
vi endte opp med
et
par sykler, og mye
annet skrot,
fortalte guttene til
Budstikka.
– Det er fortsatt
masse skrot på
bunnen, og vi ko
mmer nok til å
fortsette å ﬁske de
t opp,
for miljøets skyld
.
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Foto: Ian Spink (22. april 2019)

Foto: Heidi Nilsen (26. april 2019)

Foto: Terje Reier Gundersen (29. april 2019)

Jeg savner eieren min. Jeg slapper av
på bilbroen over jernbanen så lenge.
Foto: Inger Straumsnes (29. april 2019)

Åpent for årets første bad?
Foto: Sverre Aae (19. april 2019)

Kjek
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SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN OM NY RØYKENVEI
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■ Fylkesvei 167 (Fv167),

personer, organisasjoner
«Klimaklok 2019» tildeles
for
gjort en ekstra innsats
og bedrifter som har
lokt bærumssamfunn.
utviklingen av et klimak
kl. 20,
kandidater innen 1. mai
Vi ber om innspill til
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aerum.komm
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ut på verdens miljøda
«Klimaklok 2019» deles

være på plass?

Røykenvegen er en fylkeskommunal vei. Istedenfor å skyte
på hverandre, la oss finne gode
løsninger sammen! Vi må komme
igang med planer på både kort og
lang sikt. Derfor er jeg veldig glad
for å ha vunnet frem med dette
konkret i Viken Høyres program.
Lene W. Conradi

Velkommen til
Kjekstad Golfklubb
10 km fra Heggedal
Kom og se hvilken ﬁn klubb og
kafeteria vi har på Kjekstad,
og bli litt kjent med hva golf er.

r av
nge.

)

Ta med denne
kupongen og få:
Lån av noen golfkøller
En bøtte med golfballer
Prøveslag på driving rangen
Prøveslag på greenen

www.kjekstad-gk.no
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Linn er ny hagehjelper - også i Heggedal

Heggedals posten

Mange av oss har en hage, som vi ønsker å gjøre om til en

trivelig utestue, gjerne med flere ”rom” - for alle i familien.
Vi er lei av bare å klippe gress! Men vi er usikre på å lage
gangveier/stier, kanting, uteplasser og levegger, og kanskje
et springvann? Det kan gjøres enkelt! Hvilke blomster,
busker og trær? Hva med solforhold og le for vinden?
Ideer og en plan trenger ikke å koste mye. Ring og spør?
Det er Linn-Kristin H. Bjørklund
som eier og driver ASKER HAGEDESIGN. Hun bor i Heggedal.

L

Linn hjemme i sin egen
hage. Hun har jobbet
som dekoratør, er utdannet prosjektleder og har
jobbet i TV-bransjen i 15
år. Nå avslutter hun sin
3-årige utdannelse som
blomster-dekoratør.

Og kanskje du ønsker noen ideer til verandakassen?

inn er opptatt av hva du og din
familie ønsker, og hva som passer i
din hage, eller blomsterkasse. Hun
kan gi deg tips, eller lage en fullstendig plan. Hun leter nå etter en
anleggsgartner, som hun kan samarbeide med. En tlf-samtale koster
intet, og dere avtaler om hjelpen
går på timer, eller en fast pris for et
større prosjekt.

L

inn liker at det meste bør være
kortreist og miljø-riktig. Hun har et
nært samarbeid med blomsterbutikken; Havnehaven (det gule
huset i Heggedal sentrum), og Anne
Stine Baumann Frost. De deler
begge interessen for for miljø, og det
vi finner i skog og mark. En hage
kan utformes så forskjellig. Mye
kan du gjøre selv, til en rimelig pris.

Blomstrings-tiden er viktig for humler og andre
insekter. Tenk på det når
du handler inn planter.

Du kan få hjelp hjelp til
beskjæring av frukttrær,
bærbusker m.m.

Linn selger fuglebad!

KOMPOST
Du kan lage jord av matavfall på få uker, ved å
bruke BOKASHI-strø.
Fås kjøpt av Linn.
Denne røde blomsten
står hele sommeren.

Egne planter for skygge.

Dette bildet ligger på Facebook under Asker Hagedesign.
Her finner du også mer om Linns virksomhet.

Linn jobber fortsatt i
Havnehaven (se Facebook) sammen med
Anne Stine.

Tekst og design; Stein Dyre Berge, foto; Linn-Kristin H. Bjørklund
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TAKK TIL ALLE SOM STØTTET LIONS TULIPANAKSJON 2019

Lørdag, 27. april mellom 1200 – 1600 var Heggedal Lions Clubs medlemmer utenfor Rema
1000 på Gullhella, Coop Extra på Gjellum, Kiwi
i Heggedal sentrum og Heggeodden 2-4. Alle
tulipanbukettene gikk unna og klubben ﬁkk inn
kr. 15185,-.
Disse pengene går inn til Mitt Valg. Gjennom
Mitt Valg gjør voksne en innsats for å gi barn og
unge en positiv selvfølelse og gode holdninger.
Gode valg i avgjørende øyeblikk, slik at de unngår risikoatferd som mobbing, bruk av rusmidler,
nasking, radikalisering og vold.
Heggedal skole bruker aktivt konseptet i Mitt
Valg.

Børre Schøyen, Eldar Atterås og Jarle Byggjordet utenfor Coop Extra

STOR TAKK TIL ALLE!

HEGGEDAL LIONS CLUB GIR PENGER TIL BLOMSTER PÅ HEGGEDAL HOVEDGÅRD

Heggedal Lions Club har også i år bevilget penger kr.
2000,- til blomster utenfor Sanitetshuset på Heggedal
Hovedgård.
Lions klubben ser det som viktig at bygdas Storstue fremstår som et ”lite utstillingsvindu”.
Som alltid er det Bjarne Bakkene, bygdas egen ”blomster-

27 Lions nr 3 2019.indd 27

Bjarne”, som har plantet ut blomstene. Takk til den tidligere gartner og Lions medlem.
I tillegg har 12 medlemmer bistått med raking av løv &
kvist på plener, slik at alt nå er klart for en ny sommersesongen på Heggedal Hovedgård.
Morten Eriksson

07.05.2019 20:41:28
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Bli med til Kjekstad Golfklubb:

GOLF

- en sport for alle
Knut Skattum bor på Gullhella og
er tidligere styremedlem i
Kjekstad golfklubb. Han mener
golfbanen på Kjekstad er
Østlandets beste.

bilde av hvor god du er i golf. Er du
nybegynner, har du et stort handicap
og flere slag. Er du god i golf, får du
et lavere handicap og må få ballen i
hullet på færre slag, forklarer Knut.

Jeg blir med Knut ut til Kjekstad
Golfklubb.
– Golf er en aktivitet som passer for alle aldere, forteller Knut,
som startet med golf i voksen alder.
At han skulle spille golf, var ikke i
tankene. Det var kona som startet.
Sammen besøker de Kjekstad Golfklubb en-to ganger i uka.
– Skal man ta en runde med 18
hull, blir det en vandretur på nesten
10 kilometer i marka. Man kan fort
bli ute på golfbanen i tre-fire timer.
Etterpå er det noe godt å få i kaféen.

– Og hva er ditt handicap?
– En proff ville tatt 18-hullsbanen på
68 slag – jeg bruker vel rundt 100.
Jeg er det man kaller en bogey-spiller, og slå ballen i hullet på ett slag
over hullets par, svarer Knut.

– Hvorfor golf?
– Golf er en familieaktivitet der
alle kan være med, til forskjell fra
fotball, der familien ofte står på sidelinjen. Med handicapreglementet er
det mulig å konkurrere med andre på
ulikt nivå. Ditt handicap er et speil-
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Knut kjenner mange i klubben. Vi
møter folk fra både Røyken, Hurum
og Asker. Golfanlegget blir liggende
midt i den nye storkommunen. Banene er på 800 mål og strekker seg
innover i Kjekstadmarka til Stordammen. Området leier golfklubben
fra Kjekstad gård.
– Golfbanene her på Kjekstad
ligger i flotte naturomgivelser. Det
er ikke ett flatt jorde her. For hvert
slag kommer du lenger inn i skogen.
Det er helt stille og rolig. I fjor så jeg
flere ganger en tiur på hull 9, minnes
Knut.

– Min eneste golferfaring er noen
runder med minigolf. Golf er vel en
sport det ikke er lett å starte med –
sånn helt uten videre?
– Joda. Vi har både 9-hullsbane og
18-hullsbane. Hvis man vil prøve
golf for første gang, er det fint å
starte på nierbanen. Der er alle slag
under 180 meter, forteller Knut.
– Her kan besøkende få låne utstyr
og prøve en runde på 9-hullsbanen.
Man må ikke være fast medlem av
klubben for å prøve golf her, supplerer Bjørn Lohne, som har vært daglig
leder i Kjekstad Golfklubb i 11 år.
– Golf er en teknisk vanskelig
idrett, men vi har flere nybegynnerkurs i løpet av sesongen. På en
helg (2x6 timer) kan man lære masse.
Mange blir hekta på golf etter å ha
deltatt på nybegynnerkurs. Klubben får omtrent 100 nye medlemmer
hvert år. Har du først prøvd golf, blir
du en golfer, mener Bjørn. Han forteller at golf er en fin aktivitet også
for de med helsemessige problemer.
– Kjekstad Golfklubb støtter opp
om prosjektet Golf Grønn Glede som

07.05.2019 19:43:30
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er et golftilbud for personer med behov for tilrettelegging. I 2018 hadde
vi samarbeid med fire organisasjoner
i Røyken og Drammen. Det ble gjennomført totalt 71 treninger med de
fire gruppene, forteller han.
Kjekstad Golfklubb har utviklet seg
mye de siste årene 10 årene.
– Fra å være nær et konkursbo
avhengig av rike onkler, har det blitt
en klubb med over 1400 medlemmer.
Klubben har gått med overskudd de
siste årene. Nå står et nytt klubbhus
ferdig, med en kostand til drøye 16
millioner, forteller Bjørn.
Kona, Bente Lohne, leder proshop
og kaféen i det nye klubbhuset. I
tillegg til Bjørn og Bente, er 4 andre
ansatt på heltid. Ytterligere 7 sesongarbeidere vil innta golfklubben i
sommersesongen.
– Vi får gode tilbakemeldinger på
banekvaliteten. Gresset på greenen
(området nærmest hullet, journ.
anm.) klippes hver eneste dag. På
dette området skal gresset kun være
på 4 mm, slik at ballen får ideell trillehastighet frem mot hullet, forteller
Bjørn, før han deler klubbens fremtidsplaner:
– Masterplanen fremover er å gå
mot helårig drift. Vi bygger tre store
golfsimulatorer som gjør det mulig å
spille visuell golf innendørs om vinteren. Her kan man også spille golf
på de store banene i utlandet, ganske
realistisk.
Etter en dag med flere slag på Kjekstad Golfklubb, går turen med Knut
tilbake til Gullhella. Det gjelder å
finne riktig bil på parkeringsplassen; denne maidagen var den mest
besøkte dagen så langt i sesongen.
Med en avstand på kun 10 kilometer
hjem til Kodalsveien på Gullhella,
har Knut ingen ladeangst for at elbilen går tom for strøm på vei hjem
fra golfanlegget på Kjekstad.
– Vi er heldige som har et så flott
anlegg, så nærme Heggedal, avslutter
Knut.

Knut Skattum fra Gullhella er aktiv i
Kjekstad Golfklubb.

Aurora Johanne Lauvset (12), Mia Eline
Bergan (12) og Tom Robert Bergan fra
Spikkestad besøkte 9-hullsbanen.

Bjørn Lohne er daglig leder, mens kona Bente er ansvarlig for proshop og kafe.

Nytt klubbhus med kafeteria og
proshop i samme bygg. Til neste år
kommer interaktive golfsimulatorer.

Det var mange biler på parkeringsplassen
til Kjekstad golfklubb denne maidagen.

Tekst og foto: Anders Lie Hagen
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag



Program mai-juni 2019



Søndag 26. mai kl. 12.00: Lokalhistorisk vandring
fra Blåfjellhytta, over Persbu til Bekkestua.
Se omtale side 33.



Søndag 26. mai kl. 11.00-15.00: Åpent på
”Bekkestua”, med enkel servering.
Mandag 27. mai kl. 13.00: Fortellerverksted på
innbyggertorget, tema: ”Hyttene som ble boliger”,
i Rødsåsen, Nyborgåsen og Hallenskog.
Søndag 9. juni kl. 09.30: Tur til Kjerraten i Åsa
(se omtale nedenfor).
Torsdag 13. juni kl. 18.00-19.30: Vi holder åpent
på ”Bekkestua” i anledning Asker Turlags rundtur i
Underlandsåsen. (Rundturen starter fra Heggedal stasjon
kl. 18.00)

Program september 2019
Søndag 1. sept. kl. 11.00-15.00: Åpent på
”Bekkestua”, med enkel servering.
Søndag 8. sept. kl. 11.00-15.00: Åpent på
”Bekkestua”, med enkel servering.
Torsdag 19. september kl. 19.00:
”Heggedal i endring”. Historielagets fotogruppe
viser bilder fra de siste års endringer i bygda.
Mandag 30. september kl. 13.00:
Fortellerverksted med lokalhistorisk quiz
på innbyggertorget.

Frem fra glemselen....

Før demningen i Kistefossen ble bygd, var det et
jorde der dammen nå ligger. Nedenfor brua ved fabrikken var det en liten foss. Den var ikke stor, men
nok til å drive ei mølle og ei sag. Mens Kistefossdammen ennå er tom, kan vi se grunnmurene etter sag
og mølle ved siden av elveløpet. (Se de gule pilene
på bildet).
Fyrstikkfabrikken brukte kraft fra fossen med mekanisk overføring, mens Viking Gummivarefabrikk bygde demningen og kraftverket i 1911.

Resten av programmet for høsten 2019 kommer i neste nummer av Heggedalsposten. Historielaget vil
markere 10-årsjubileet i uke 41 (7.-11. oktober), under innbyggertorgets ”Fyrstikkfestival”.

Tur til Kjerratmuseet i Åsa søndag 9. juni
Kjerratmuséet ligger i Åsa, noen kilometer innafor Sundvolden.
Kjerrat er en vanndrevet transportør for tømmer (se omtale av
anlegget i Heggedalsposten nr 1-2019).
Det blir foredrag om virksomheten på ca 45 min., omvisning i
muséumsbygget med kjerratmodeller, mølle som kjøres, oppgangssag 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).
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Påmelding til: Marit Fugleberg Flåto,
maritff@hotmail.com / tlf 93 05 34 34
- innen 24. mai

08.05.2019 00:02:11

SENTRUM FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572

ASK
Designkampanje
ASK Heggedal
Designkampanje
Blown Lamp liten -20%

Blown Lamp liten -20%

Frisør

Inbetween chair fra 2.575,-

Inbetween chair fra 2.575,-

Harbour Chair seks for fem

Over me lamp -20%

Anne Grethe Thune
48 47 65 47

ASK
Designkampanje
ASK Heggedal

Harbour Chair seks for fem

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

Over me lamp -20%

&tradition

Kampanjen gjelder til og med 30. april.

FølgDESIGN
med! ViSOM
åpnerGLEDER
snart!

Velkommen til Ask Interiør
Designkampanje

askinterior.no
@askinterior
telf:Man.-fre.
66797000
Åpningstider:
kl. 10-18, lør. kl. 10-16.
Strøket 8, Asker – Tlf. 66 79 70 00 – post@askinterior.no

&tradition

Kampanjen gjelder til ogBlown
med 30.
april.
Lamp
liten -20%

Følg oss på facebook og
@askersentrum på instagram.

DESIGN SOM GLEDER

Inbetween chair fra 2.575,-

Vi sees i Asker

Velkommen til Ask Interiør
Strøket 8, Asker – Tlf. 66 79 70 00 – post@askinterior.no
Åpningstider: Man.-fre. kl. 10-18, lør. kl. 10-16.
Blown Lamp liten -20%

Inbetween chair fra 2.575,-

Følg oss på facebook og
@askersentrum på instagram.

Vi sees i Asker

Harbour Chair seks for fem

Harbour Chair seks for fem

String

Over me lamp -20%

Over me lamp -20%

Tidløst design siden 1949.
&tradition

Kampanjen gjelder til og med 30. april.

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

Følg oss på facebook og
@askersentrum på instagram.
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DESIGN SOM GLEDER

Vi sees i Asker
07.05.2019 20:21:25
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Heggedalsposten

Glede
Mestringsfølelse

BLI MED I

Samarbeid

Latter
Musikkopplevelser

Kunnskap for livet

Vennskap

Heggedal og Blakstad
skolekorps

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

hbs.korps.no

Det er vår!

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

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

Vi er det morsomste korpste med
de gladeste musikantene, og vi vil
naturligvis ha enda ﬂere glade
musikanter! Hva er vel et nærmiljø
uten et stort og aktivt skolekorps?
En viktig aktivitet på våren er
rekrutteringsarbeidet. Torsdag 2. mai
gjennomførte våre ﬂinke musikanter
i juniorkorpset konsert for småskolen
på både Blakstad og i Heggedal.
Onsdag 8. mai arrangerte vi igjen
åpen kveld i lokalene våre i
Flerbrukshallen. Vi håper mange
med dette har lyst til å starte i
korpset vårt.
Tekst og layout:
Alf-Egil Lahn og Stina LAnglo Ørdal
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Hovedkorpset i Göteborg Music Festival
2018.

Dette er noen av
instrumentene i korpset:
TROM

PET
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Vi liker å konkurrere, og hver vår
arrangeres Distriktmesterskapet av
Norges Musikkorps Forbund, der
både junior- og hovedkorpset deltar.
Juniorkorpset leverte en overbevisende innsats. De spilte seg til den gjeve
«Groove og Klangprisen».
Hovedkorpset, som også i år stilte i 2.
divisjon, skulle forsvare de siste tre
års ﬂotte plasseringer, 1. plass i 2016,
2. plass i 2017 og 2 plass i 2018.
Vi endte også i år på en ﬂott 2. plass,
og er dermed fortsatt Askers beste
skolekorps!

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

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

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

FLØ
Y TE

STORT LOPPEMARKED
I ASKERHALLEN
25. - 26. MAI
Loppelageret i
Kloppedalen er åpent
kl. 18-21 hver torsdag

(20. juni siste gang før sommerferien)

Sjekk nettsiden for mer
informasjon og påmelding.

hbs.korps.no
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Asker kulturfestival 21.- 26. mai
- programmet i Heggedal

OFFISIELL ÅPNING «OMATTATT»

Velkommen til kreativt ombruksverksted. Ordfører Lene Conradi
inviterer til ofﬁsiell åpning av «Omattatt », Askers første kreative
ombruksverksted – lokalisert på Friheim i Heggedal. Vi lover
go’stemning og høy aktivitetsfaktor med ﬂere kreative verksteder når vi klipper snoren.
Sted: “Friheim”, Åmotveien 15, Heggedal.
Tirsdag 21. mai kl. 16.00–17.00. Gratis

TIRSDAG 21.– SØNDAG 26. MAI

aktiviasker.no

OLABILVERKSTED - BYGG DIN EGEN OLABIL

Verkstedet «Omattatt» er åpent for bygging av olabiler før olabilløpet. Hjul (fra
Yggeset avfallspark) og materialer står til disposisjon, og du får gode råd og hjelp.
Sted: “Friheim”, Åmotveien 15, Heggedal. Gratis
Onsdag 15. mai kl. 17.30–21.00
Torsdag 16. mai kl. 17.30–21.00
Onsdag 22. mai kl. 17.30–21.00
Torsdag 23. mai kl. 17.30–21.00

KONSERT MED HÅKON ELLINGSEN OG GAUTE STORSVE

Haakon Ellingsen slapp sitt 7. soloalbum i fjor. Seks av låtene er tonesettinger av Inger Hagerups dikt. Diktene er fylt med barndom, lys og glede,
men også mørke, angst og ensomhet. Gaute Storsve på lapsteel og elgitar.
Sted: Heggedal Innbyggertorg
Torsdag 23. mai kl. 13.00. Gratis

PRISMEENGEL-VERKSTED på “Omattatt”

Er du kreativ og liker å skape noe nytt av brukt? Kom innom og lag prismeengler med
oss på Omattatt. Vi har prismer fra kasserte lamper og mye annet spennende materiell tilgjengelig. Passer for barn over seks år med voksen.
Sted: “Friheim”, Åmotveien 15, Heggedal
Lørdag 25 mai kl. 12.00–17.00. Gratis.

OLABILLØP – «ASKER GRAND PRIX 2019»

Alle olabiler er velkomne, og vi har biler til utlån. Påmelding fra kl. 15.00.
Gjerne forhåndspåmelding til d-hen-sa@online.no eller tlf: 977 40 617.
NB! Alle velger selv om de vil kjøre på tid, og hvor lang løype de ønsker å kjøre.
Sted: Gjellum terrasse 31, Heggedal
Lørdag 25. mai kl. 16.00. Gratis.

OPERAKONSERT PÅ HEGGEODDEN

Heggedal Nærmiljøsentral følger opp fjorårets suksess og arrangerer utekonsert med
opera på Heggeodden.
Sted: Heggeodden
Lørdag 25. mai kl. 17.30. Gratis

LOKALHISTORISK VANDRING I KJEKSTADMARKA

Fra Blåfjellhytta over Svartvannsåsen til Persbu, over Breimåsan til
Eikestubben, «Bekkestua» og til Heggedal stasjon. Felleskjøring med
privatbil til Blåfjellhytta. Varer ca tre timer, ta med mat og drikke. Turledere er Terje Martinsen og Knut Ivar Edvardsen.
Oppmøte: Parkeringen ved Heggedal fabrikker
Søndag 26. mai kl. 12.00. Gratis
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Innbyggertorgets program
Mai-juni

Torsdag 26. sept 19-21
Torsdag 31. okt 19-21
Torsdag 28. nov 19-21

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

Lokalhistorisk quiz er populært,
og Terje Martinsen stiller nye
spørsmål 30. september.

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

August-september

Sommerfest med spekemat og rømmegrøt på innbyggertorget 11. juni

Sommerferie:

Innbyggertorget har
sommerstengt fra 15. juli
til 5. august.
NB! Posten holder åpent
hele sommeren
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

Posten:
Mandag – fredag:
08.00-10.00
15.00-18.00

Innbyggertorget er åpent mandag-fredag 08.00 - 18.00

Heggedal innbyggertorg, Heggedalsbakken 6. 1389 Heggedal. Tlf: 66 79 12 22.
Konstituert leder: Astrid Grette, Telefon: 66 79 12 22
Epost: heggedal.innbyggertorg@asker.kommune.no Følg oss på Facebook; #heggedalinnbyggertorg
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Faste aktiviteter høsten 2019

St.Hans - søndag 23. juni

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

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

Musikalsk underholdning fra kl. 19.00

NB! Vi skal ha stort bål! Har du passende ved eller rent trevirke?
Legg det på bålplassen ved brygga i Kloppedalen

Værforbehold, men godvær er bestilt.
Oppdatert info på www.iheggedal.no
Ta med bord og stoler, og egen grillmat og drikke. Gratis adgang.
Parkering i Kloppedalen så langt det er plass, men la gjerne bilen stå hjemme!
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Vi takker ku
våre for 5 fa
år her i Hegg
-30%
Vi takker kundene
våre for 5 fantastiske
år her i Heggedal!
Dette feirer
vi med å gi deg

på nesten alle varer*
14. og 15. juni

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
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Dette feire
vi med å gi

-30

Tilbudene gjelder kun Heggedal Apotek 14. og 15. juni, og ikke
varer på resept, legemidler eller allerede rabatterte produkter.

på nesten alle
14. og 15. j
07.05.2019 17:32:39
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Heggedal stasjon får sykkelhotell
Nå foreligger ferske skisser av det
planlagte sykkelhotellet i Heggedal.
Sykkelhotellet skal gi sykkelen en
tryggere og tørrere hverdag. Tilgang til
sykkelhotellet vil koste 50 kroner for
30 dager, og betales med appen Bane
NOR Parkering. Med applikasjonen
skal abonnentene kunne åpne og låse
døren til hotellet.
Gratis sykkelparkering utendørs vil
fortsatt være tilgjengelig på stasjonen
slik som i dag.
– Sykkelhotellet blir transparent, luftig
og godt belyst. Bygget vil også være
videoovervåket, forteller Jonn Eggerud,
regionleder i Bane NOR Eiendom.
– Detaljprosjektering er nå i sluttfasen med planlagt tilbudsutsendelse
i august. Planlagt bygging er allerede
høsten 2019, opplyser Eggerud.

Perspektiv
1 vil ligge på spor 2 - plattform for tog retning Oslo.
Sykkelhotellet

Etter det Heggedalsposten erfarer er
budsjettet for sykkelhotellet omkring 7
milloner. (Hvorav 2 milloner bevilget
i revidert nasjonalbudsjett 2017, og ytterligere 5 millioner bevilget i fylkesbudsjettet for Akershus for 2019).
Tekst og foto: Anders Lie Hagen
Illustrasjoner: PLUS ARKITEKTUR

Perspektiv 1

Bygging starter allerede denne høsten.
Perspektiv 3

Byggherre:

Bane Nor - Område Oslokorridoren
Biskop Gunnerus' gate 14
0185 Oslo
Prosjekterende:

PLUSARKITEK

Hvor mange stjerner vil det nye hotellet
få? Heggedalsposten følger saken.

Lakkegata 55A
0187 Oslo

NB: Alle koter og mål kontrolleres på stedet

Storgata 5
1607 Fredrikstad

40-50
sykler3 skal få plass i det nye sykkelhotellet.
Perspektiv
Det skal også bli plass til noen lastesykler.

Fase:

Rammesøknad
Prosjekt:

18057
Gnr./Bnr./Festenr:

Heggedal Sykkelhotell

Rev

Dato

Beskrivelse

Tegnet av:

Filnavn:

78/18
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18057 Heggedal sykkelhotell
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Kontrollert av:
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Aktiviteter på Kaliber ungdomsklubb i Heggedal
UngKultur Heggedal hjelper til å utvikle idéer og prosjekter
som kommer fra ungdom. I Heggedal sørger vi for aktivitet på
Kaliber ungdomsklubb. Her er tre kommende aktiviteter:
Ungfestival med lokale artister
På bildet øverst er Martin Røset Bakkene (14) og Silje Giskås
Skjevik (15). De unge arrangørene inviterer til en kveld med
konserter på en scene rigget opp utenfor Klubben. Ungfestival
er en del av Asker kulturfestival og arrangeres lørdag
25. mai kl. 16.00-19.00. Det blir grill, chill-out lounge
og aktiviteter. Unge, lokale artister opptrer.

FØLG OSS

av
Aktiviteter bestemmes
res på
dere ungdom! Annonse
Facebook, Snapchat og
Instagram fortløpende.

Besøk av Norges Snapchat-helsesøster
På bildet nederst er Iben Wiktorja Kramer-Lind (14)
og Mehrnegar Hashemi (14). Tirsdag 4. juni arrangerer
edal
de to jentene en dag for ungdom i Heggedal med selveste
Følg @UngKulturHegg
Helsesista, Tale Maria Krohn Engvik. Helsesøsteren
har blitt kjent for sin kommunikasjon med ungdom via
sin Snapchat @Helsesista. Via Snapchat deler hun seriøs
kunnskap, kreativ galskap, humor, kjærlighet og #happymoments.
Arrangementet gjøres i samarbeid med Heggedal nærmiljøsentral og Ungkultur Asker. Nærmere informasjon på Facebook.
Bordtennis
Bli med på gratis bordtennistrening hver mandag kl. 17-19 med
Aleksander og Tope! Foregår fram til sommerferien.

Ny gang- og sykkelvei i rute
Byggeleder Shen Shengjie i Statens vegvesen
bekrefter at bygging av ny gang- og sykkelvei
langs Røykenveien går etter planen. Planlagt
ferdigstillelse er 15. oktober. Heggedalsbakken
vil være stengt deler av sommeren. Foto: Ian Spink

Setter maksgrense på
170 nye boliger i Åmotåsen
Asker kommune solgte i 2017 en tomt på 35 mål i
Åmotåsen. Tomten ble regulert for 130 boenheter.
Utbygger Beliggenhet Holding sendte i februar
2018 inn et planforslag med 228 boliger. Forslaget
ble ikke godtatt av kommunen. Denne våren sendte
utbygger inn et nytt forslag på 217 boliger. Også
dette forslaget ble avvist av bygningsrådet på deres
møte i begynnelsen av april. Bygningsrådet mener
den totale utnyttelsen av området er for høy, og
vedtok at antall boliger må reduseres til 170 enheter.

Stidekke på Breimåsan
Spikkestadbanen stenger
i sommer for vedlikehold

I sommer vil det bli enklere å krysse myra på
Breimåsan. På vintersnøen er materialer fraktet opp.
De ligger klare til årets dugnad. Foto: Elisabeth Schjølberg

Bane NOR arbeider på strekningen AskerSpikkestad mandag-fredag mellom kl. 09:00 og
13:00 i perioden 10. juni - 21. juni. Mellom lørdag
6. juli og mandag 22. juli arbeides det kontinuelig
på strekningen. Det settes opp alternativ transport.
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58 nye leiligheter fra ca. 47-157 m 2 i Heggedal – kommer for salg våren 2019

HEGGEDALTORG.NO

MELD DIN INTERESSE
Alle illustrasjoner: Endringer vil forekomme

• Sentral beliggenhet – gangavstand til alt man trenger

• 3 minutter gange til buss-/togstasjon

• Stort parkeringsanlegg og mange flotte uteareal

• 8 minutter med bil til Asker sentrum/stasjon

• Heggedal Torg bygges ut med et 20-talls butikker,

• 25 minutter med bil til Oslo/Drammen sentrum

nærmere 120 boliger og nytt kommunalt Innbyggertorg

Anders Winther
Leder Nybygg

97 97 96 96
aw@bnbolig.no
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• Byggingen er i gang – forventet ferdigstillelse Q1 2021

Sondre Lien

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

45 91 95 79
sl@bnbolig.no

Mariell Veinan

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF

47 30 55 97
mv@bnbolig.no
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Gjellum senter

Heggedalsveien 350 - Heggedal

Man-fre 7-23 lør 8-21
Stina Hopland
Tlf. 924 17 824

DA M E - O G
HERREFRISØR

Gjellum Tannlegesenter

Lillan Wikerholmen
Tlf 66 79 61 64 / 901 52 465

Tlf 02385
Akuttvakt 4127 4471
www.rygg-rehab.no
Velkommen til

Tlf 90262733
Aut. Fotterapeut og hudpleier

www.heggedalfotogvelvare.bestille.no
Sivilarkitekt MNAL Randi Slåtten
Tlf. 91 12 89 07
www.dinark.no
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Arkitekter

Asker, Røyken og Hurum

Sivilarkitekt MNAL HELLE SJÅVÅG
Tlf. 90 92 90 32
www.sjavag.no
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