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«En sommer er over»,
sang Kirsti Sparbo i 1972 – og siden er den spilt hver høst i radioen, som en fast påminnelse om at nå er det bare å brette opp
ermene. Endelig hverdag! Med oppstart av skole, arbeid og alle
de mangfoldige aktivitetene som rører seg i nærmiljøet.
Nettopp mangfoldet og engasjementet i Heggedal har vært, tror
vi, en inspirasjonskilde når mange av Askers politikere satser på
utvikling av tettsteder når de nå går til valg. Det er jo nettopp det
lokale engasjementet som selve fundamentet i demokratiet.
I denne utgaven av Heggedalsposten ser vi litt nærmere på noe
av det politikerne er opptatt av ved dette valget. Vi tar spesielt for
oss hvordan partiene fokuserer på nærdemokrati og utvikling en
kommunens sentra. Transport er de fleste partiene opptatt av - og
her er det mye stoff som er relevant for Heggedal, og tilslutt har vi
sett på hvor opptatt partiene er av flomvern.
Hverdagen – med mulighet for korte og lange turer i skog og mark
– aldri en Heggedalspost uten et spennende turforslag! Og hverdagen – som alltid er en kombinasjon av lek og alvor. Nettopp
leken er tema i denne utgavens historiske tilbakeblikk. Her er det
mulig å mimre for mange – også for dem av oss som ikke er helt
gamle. Det er ikke så mange år siden leken først og fremst var
fysisk.
Med andre ord: Velkommen til ny sesong av Heggedalsposten!
Elisabeth Schjølberg
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Hvordan fikk vi tida til å gå
– uten fjernsyn, internett og smart-telefon?
Hopprenn i Transformator’n

Jeg kan ikke huske at vi kjedet oss i min barndom og ungdom
på 1950-tallet, selv ikke i den lange skoleferien. Det var alltid
noe å ﬁnne på, alene eller sammen med andre. Vi gikk på skolen
annenhver dag, så det ble mye fritid. Kanskje nettopp dette
bidro til kreativitet. Her er noe av det vi holdt på med.

Vi var mange barn og ungdommer. Jeg tror de fleste bodde
i kommunale boliger etter at kommunen hadde kjøpt «hele
Heggedal» i 1947. Selv om vi hadde idrettslaget, barnekoret og musikken, skulle dagene flest fylles med innhold.

Gutter kaster på stikka. (Foto Aage Storløkken)
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Tekst: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor
Bilder: Lokalsamling
Asker bibliotek

Vi bodde i «Villa’n» i Åmotveien. Der lå også de gamle
arbeiderboligene Gamleboligen, Nyboligen og Bjerkelia.
Det krydde av unger. På Vikingjordet sparket vi fotball.
Det var før de fem små tomannsboligene ble bygd – (som
senere ble revet for å gi plass til blokkene på Vikingjordet).
Heldig var den som eide en fotball, for han fikk alltid velge
først når vi skulle velge lag.
Vi lekte gjemsel, både rundt husene og nede i sentrum
for der var det så mange gjemmesteder blant plankestablene og flisbingen til Trevar’n, ved gamle Friheim, Kvernabygningen og uthusene ved Odden. Den som skulle «stå»,
måtte ikke se hvor de andre gjemte seg. Derfor ble vedkommende plassert med ansiktet mot plakattavla på veggen til Trevar’n hvor det skulle telles til hundre slik at alle
fikk gjemt seg før han kunne begynne å lete. De som hadde
gjemt seg, kunne løpe fram til plakattavla og rope «fribrent
meg» hvis de ikke var sett av den som skulle lete. Før denne leken, måtte vi «elle» hvem som skulle stå. Da brukte
vi ei regle, og pekte på hverandre, og den som ble pekt på
til sist, skulle stå først. Her er et par av reglene jeg husker:
- Ellinga, mellinga, vaterlandsguten, slo til kjerringa
midt på truten. Det skal du ha ditt stygge troll fordi du
ikke kunne telle til tolv. En, to, tre …..
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Heggedal Trevarefabrikk

-- Elle, melle deg fortelle. Skipet går ut i år, rygg i rand, to
i spann, snipp snapp snute, du er ute.
-- En gul knapp, virri, virri vapp. Du slapp.
-- Jåla, Jåla ratata trilla nedover storgata. Korte skjørt og
lange bein, rompa gikk som en slipestein.
Foran inngangsdøra til butikken til Richard Thoresen i Rustad Meieri lå det ei fin granitthelle. Der kastet vi gutta på
stikka med de store brune femøringene med monogrammet til Håkon den syvende. Det var om å gjøre å komme
nærmest hella med mynten slik at du fikk velge «kron eller
mynt» og «riste» pengene først. Enkelte var spesialister på
å få femøringen til å ligge «plakat» i den hardtrampede
leira foran hella. Var du heldig, kunne det bli en pen gevinst. Vi kunne også sette opp ei stikke (en pinne) som vi
kastet mot. Pengespill var jo ikke lovlig, men da vi ble litt
større, ble enkelte bitt av poker-basillen. Jeg husker guttegjengene (og voksne) som spilte poker på «rampa» ved
stasjonen og på Fisås. Ryktene gikk om store gevinster,
men også om store tap.
Og vi «kappet land». Dette var særlig en guttegreie,
men det hendte at også jenter deltok. Det måtte være på ei
leirete flate – som det var nok av før grus og asfalt gjorde

”Tomta” mellom Trevar’n og boligene på Odden ble brukt
til lek og ballspill. Fra venstre: Odd Nyborg, Egil Vanberg
og Terje Martinsen.
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Trevaretomta i Heggedal sentrum ble brukt til lek, som her
i flishaugen. Fra venstre: Egil Vanberg, Jan Larsen, Jan
Rolland, Svein Solberg, Gunnar Aaby og Bjørn Sveen.
det umulig å få kniven til å stå i motpartens halvdel. Først
laget vi en stor sirkel som ble delt i to like deler, en til hver
spiller. Så skulle kniven kastes slik at den ble stående i
motpartens halvdel. Deretter ble det laget en strek fra knivbladet ut til sirkelen, og den som hadde fått kniven til å
stå, kunne velge hvilken sektor han ville ta fra motparten.
Poenget var at du skulle ta så mye land fra motparten at
han ikke fikk plass til å stå i «sitt land» når det var hans tur
til å kaste kniven. Da hadde du vunnet.
Jentene hoppet Paradis. De risset opp «Flyver’n» og andre rutemønstre på veien (det kom sjelden biler). Så brukte
de en flat stein – gjerne en bit av en gammel takstein – som
de kastet i rutene og hinket på ett bein fra rute til rute med
steinen. Og de hoppet slengtau, gjerne flere sammen. Da
holdt to jenter tauet i hver sin ende og svingte tauet mens
de andre hoppet inn og ut. Klarte du ikke det, var du «ute».
Jentene hadde også ei regle de brukte når de klappet hender i takt. Jeg husker bare første verset:
-- Kaptein Vom og Frue kunne hatt det godt. Men så fikk
de tvillinger, og det var Knoll og Tott.
Ofte kunne vi se en flokk jenter stå ved en vegg med en
ball som de brukte både hode, armer og bein med i møte
med veggen. Da var det om å gjøre å holde lengst mulig
på ballen.
Om vinteren hoppet vi på ski. Det var skibakker overalt. De fleste bygde vi selv, men det fantes også permanente bakker, som Fossekneika ved Kistefoss, Transmator’n
ved siden av baker Larsen og Sørhellabakken på Nyborgåsen. Foruten daglig leik, ble disse bakkene brukt til skirenn
med premiering. Jeg har fremdeles en bitteliten pokal jeg
fikk i premie etter et kombinert renn - med hoppbakke i
Bjerkelunden ved Hovedgården og langrenn på det vesle
jordet bak låven. Det var stor stas med boller, kakao og
premieutdeling hos Ragnhild og Odd Flatby før en stolt
seksåring kunne vise fram pokalen hjemme. På Gjellumvannet ble det måkt om vinteren slik at vi kunne gå på
skøyter. Som barn hadde mange av oss skruskøyter. De
ble skrudd fast til beksømstøvlene. Noen fikk lengdeløps
skøyter og langet ut runde etter runde i beste «Kupper’n»
stil. Andre hadde hockeyskøyter og spilte ishockey med
køller surret med tjæreband nederst. Det hendte at isen
sprakk. Det kunne ende med fall og beinbrudd hvis du
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fikk skøyta i en sprekk. I vårløysinga
smeltet isen og store isflak seilte ut
i elva, Noen av de store kjekkasene
lekte seg med å seile på disse. Dette
var selvsagt farlig og forbudt. Jeg
husker fru Lexrød i kafeen komme
løpende ut da sønnen ble observert på
et isflak på vei mot Fabrikkdammen.
Han fikk holdt seg i Åmotbrua og kom
velberget på land til stor jubel blant
gutta.
Fly på Gjellumvannet 1952. For kr. 15,- kunne man få en liten flytur. Dette året
Vi kunne tilbringe timevis langs var det OL i Oslo, og slike flyturer over Oslo og Holmenkollen var populære.
Skithegga, ved Fabrikkdammen,
Kistefoss og Gjellumvannet. Som regel var det med ei hjemlaget fiskestang av en rognekjepp,
sene og en flaskekork som dupp. Vi fiska med meitemark,
men også med loff som vi rullet sammen til små kuler som
ble festet til kroken. Mang en mort måtte bøte med livet på
Åmotbrua etter å ha slukt loffkula. I Gjellumvannet lystra vi gjedde. Vi lagde flåter, enten av jernbanesviller som
ble holdt sammen av to bordstumper, eller vi lagde flåter
av store bunter med siv. Gjeddene sto gjerne i sivkantene
som det var mye av langs vannet. Jeg tror ikke mange
spiste gjeddene. Vi solgte dem til revemat på revefarmen
(der Statens Forsøksgård ligger). På forsommeren studerte vi rumpetrollene som lå i store geleaktige klaser langs Heggedal stasjon (1971). I 1971 gikk Drammensbanen
Skithegga. Da rumpetrollene var blitt til paddelopper og over Heggedal og togtrafikken var vesentlig større enn i
senere frosker, fanget vi dem og hadde hoppekonkurranse dag med både person- og godstog. Tunellen fra Asker til
med dem. Ellers var det mye badeliv, både i Skithegga Lier ble først tatt i bruk 1973.
og langs Gjellumvannet. Da vi ble større, hendte det vi
syklet Dalveien ned til Sjøstrand. Det var noen steder
vi ikke fikk bade: ved Kistefossdemningen, ved kloakk de skulle koble deg til bare du sa navnet. Midt på 1950-talutløpet fra boligene i Åmotveien og ved utløpet av let ble det bygd en kiosk i hagen til Kvamme. Den ble kalt
kloakken og slakteavfallet fra slakteriet i «Bråtensvingen». «Kvammekiosken» og lå mellom Røykenveien og skolen.
Det rant rett ut i vannet - som tidvis kunne ha rødlig farge. I mange år sto Anna Olsen i kiosken – og hun ble etter
Da vi var ungdommer og hadde sykkel, sykla vi rundt hvert et begrep: «Anna i kiosken». Her handlet vi når vi
for å se om noe skjedde. Narvesenkiosken ved stasjonen skulle på kino på Gjellum, eller spille fotball.
Det var i det hele lite «stille-sitting». Vi var alltid i farta.
var et samlingssted. Der var det også drosjeholdeplass
Men
på tunge regnværsdager, eller når det var sprengkaldt
hvor sjåførene hvilte i påvente av tur. Noen av dem var
ute,
var
det fristende å sitte inne og tegne eller lese tegnehyggelige og pratsomme. Hvis det var kaldt, gikk vi inn på
seriene
som
kom hver onsdag. Det var Donald, Wild West
venteværelset på stasjonen, men der måtte vi holde oss i ro,
og
Texas
som
vi kjøpte i kiosken. Noen av oss var også
ellers ble vi kasta ut. Der inne sto også telefonkiosken. Det
flittige
brukere
av biblioteket som holdt til i 2. etasje i
var ikke mange som hadde telefon, så stadig dukket det
Hegge
d
al
Meieri
og hadde åpent en gang i uka.
folk opp som skulle ringe. Da sveivet de på apparatet og
puttet på en 25-øring før de fikk svar fra dama på sentral
Kjedelig barndom? Uten materiell overflod og alskens
en. Deretter måtte du be om nummeret du skulle ha. Men moderne duppeditter? Nei!
husket du ikke det, visste damene på sentralen alltid hvem

Skirenn i Heggedal. Fra venstre: Terje
Martinsen, Åge Martinsen, Ragnar
Gudem og ”Påsan” Karlsen
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Heggdal
Hovedgård,
Lek
på
tunet(1947). Fra venstre: Ellinor
Gundersen, Terje Martinsen og Hogne
Gundersen.

Kiosken ved Gjellum, ”Kvamme
kiosken”1978. Bildet er tatt fra
Røykenveien mot Heggdal skole. og lå
vis-a-vis dagens COOP Extra.
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Innbyggertorgets program
September - oktober 2019
NB! Ny tid!
Torsdag 26. sept 18.30-20.30
Torsdag 31. okt 18.30-20.30
Torsdag 28. nov 18.30-20.30

Filmmatiné for voksne
NB: Det kan bli endringer

Mandag 2. sept kl. 13-15

“Sykkeltyvene”
Mandag 7. okt kl. 13-15

Programmet videre utover høsten kommer i neste utgave av Heggedalsposten, som
distribueres 8.-13. oktober

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

Biblioteket:
Mandag til onsdag og fredag er biblioteket betjent
10-16, og torsdag 10-19. Utenom disse tidene er
biblioteket selvbetjent, med låneautomat.

Mandag 4. nov kl. 13-15

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

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

Organiseringen av Heggedal bibliotek
Fra 1. august overtok Asker bibliotek igjen
driften av biblioteket ved innbyggertorget.
Anne-Cathrine Borthen Dahl er ansatt som
bibliotekar med hovedansvar for filialen i
Heggedal fra samme dato.
Siri Tidemann Naalsund er leder for Asker
bibliotek, og vil bli bli biblioteksjef for alle
bibliotekene i Nye Asker fra 1. januar 2020.

Torsdagsbuffet hver torsdag.
Starter 26. september

06-08 Innbyggertorget i nr 4-2019 ver-03.indd 7
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Foto: Michael Tsegaye / CARE

Litt om årets TV-aksjon
TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner i
noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi kvinner mulighet til
å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.

Meld deg som bøssebærer du også
Målet er at alle husstander skal få besøk den 20. oktober. Asker trenger da
rundt 500 bøssebærere. Meld deg via nettsiden blimed.no
Tidspunktet for bøssebæringen er mellom klokken 16.00-18.00 søndag 20.oktober.

Har du lyst til å jobbe med oss på Omattatt?
Du har et smittende engasjement og er en sprudlende person som ønsker å inspirere barn, unge og
voksne til å delta og utvikle fremtidens bærekraftige medlemsforening. Et sted hvor avfall blir til noe nytt.
Arbeidsgiver:
Heggedal Nærmiljøsentral
Stillingstittel:
Kreativ koordinator
Sted:
Omattatt – kreativt ombruksverksted, Heggedal
13. september 2019
Søknadsfrist:
Varighet:
1 års engasjement – oppstart snarest mulig!
En verden i endring krever at vi mennesker tenker og bruker kunnskaper og ferdigheter på nye måter. Vi må endre oss for å
bidra til å nå de globale bærekraftsmålene. Vi må slutte å kjøpe-og-kaste og begynne å bruke de materialene som finnes på
nytt. Dette er sirkulærøkonomi i praksis.

Vi er på jakt etter en kreativ og dyktig koordinator som kan bidra til å sette Omattatt – kreativt ombruksverksted på
kartet, og skape en møteplass med masse engasjement og aktivitet, inspirerende ombruksprosjekter. Som koordinator er du det operative bindeleddet mellom frivilligheten og medlemmene. Du planlegger, initierer kurs og workshop, drifter lokaler og foreningen. Du markedsfører både på sosiale medier og er aktiv ute og forteller om stedet.
Du videreutvikler foreningens mål og strategier slik at Omattatt
styrker og befester sin posisjon.
Resten av teksten finner du på www.iheggedal.no
Omattatt er et samarbeidsprosjekt mellom Asker kommune og
Heggedal Nærmiljøsentral.

OMATTATT - program høsten 2019
Høstens program finner du på Facebook (OMATTATT).

Lag glasslysestaker av
vinflasker

Bilde laget av
knapper. Vi har
materialene

Det er planlagt omkring 60 kurser og aktiviteter på kvelder, hele dager og på
lørdager. De fleste aktiviteter har innleide kursholdere. Flere er frivillige, og noen
(du?), håper vi å få på plass etter hvert. Hvis du har et ønske som ikke ligger i
programmet, send en mail til Anja Østerli.
Det er to hovedtemaer:

Dekorasjon
laget av garn

Omsøm/redesign, Redd et møbel, Lag en lampe, Kurs i kalkmaling og matsvinn,
Ulike redesign-verksted og Regulære malingskurs.
Påmelding/spørsmål: Anja.Osterli@asker.kommune.no,
Reparasjonskafeer og verksteder. Reparasjon av motorer og utstyr, bygging av
bord og benker og fuglekasser og insektshotell.
I tillegg har vi juleverksted.
Påmelding/spørsmål: Stein D. Berge, sdb@crust.no
og Dag Henning Sæther, d-hen-sa@online.no
Tekst: Stein Dyre Berge

06-08 Innbyggertorget i nr 4-2019 ver-03.indd 8

Figur laget av
vinkorker - og
noe i tillegg

OMATTATT ligger i under-etasjen
på “Friheim”, i Åmotveien 2.
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Ombruk, redesign og reparasjon

Åpning av Omattatt
I mai var formell åpning av verkstedet
Omattatt. Ombruksverkstedet holder til i underetasjen på Friheim i Heggedal. Her er det ombruksmaterialer, utstyr og verktøy for å reparere
gamle ting eller skape nye ting. På ombruksverkstedet skal materialer og gjenstander fra Yggeset
gjenvinningsstasjon få et nytt liv. Hensikten er
å se ressursene i noe av det som kastes.
– Det er gøy å være ordfører i en kommune med fokus på bærekraft. Omattatt er
det siste skuddet på stammen. Hvilket sted
er vel bedre enn Heggedal for å starte et
slikt prosjekt, sa ordfører Lene Conradi under
åpningen i mai.
Omattatt er en forening stiftet av Heggedal
Nærmiljøsentral og Asker kommune.
– Initativet starter med at noen tenker, vil noe
og snakker sammen. Da begynner det å skje ting.
Omattatt er et bevis på at samarbeid lønner seg,
forteller Per Sletaune i Heggedal Nærmiljøsentral.
Prosjektet har fått en halv million av Akershus
fylkeskommune og ﬁre hundre tusen fra Sparebankstiftelsen DNB.
Etter ﬂere måneder med oppussing av lokalene,
har ombruksverkstedet nå et eget perlerom, håndarbeidsrom med symaskiner og tekstiler, snekkerrom med verktøy og materialer, elektronikkrom
og papirrom for origami. Åpningstider og innhold
avhenger av hva som er ønskelig og hvor mange
som bidrar som frivillige. Omattatt arrangerer
åpne dager, verksteder og kurs. Samme uke som
ombruksverkstedet ofﬁsielt åpnet, var ﬂere innom
for å bygge sin egen olabil. Siste helg i mai ble
olabilene testet da det var olabilløp i Heggedal.
Anja Østerli er prosjektleder på Yggeset gjenvinningsstasjon og en av initiativtagerne bak prosjektet.
– På Omattatt skal folk kunne lage noe nytt av
brukt, være kreativite og ﬁnne inspirasjon. Har du
et ombruksprosjekt eller lyst til å dele din kunnskap med ﬂere, er det bare å ta kontakt. Her er alle
velkommen, sier Anja.

Per Sletaune i Heggedal Nærmiljøsental, ordfører Lene Conradi,
Anja Østerli og Tilla Vilberg fra Yggeset gjenvinningsstasjon.

Få mer informasjon på
Facebook-siden:
Omattatt - kreativt ombruksverksted

Så nå er det bare å komme på Omattatt,
omattatt og omattatt.
Tekst og design: Anders Lie Hagen
Foto: Kjell Henry Hustad og Terje Reier Gundersen
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25. august innvies det nye orgelet
i Heggedal kirke!
Etter mange år med ønske om et nytt orgel i Heggedal
kirke er det nå på plass.
Menighetsrådet gjorde i 2011 et vedtak om å arbeide
for å skifte ut det gamle. Etter en vurdering konkludere
rådet i 2013 med at det var ønskelig med et pipeorgel. Deretter startet arbeidet med å utarbeidelse spesiﬁkasjoner og
å skaffe midler til anskaffelse. Snart to år etter kontraktsignering 11. august 2017 er det nye orgelet fra Rensch/Lyngø
klart til innvielse.
Orgelet ankom fra Tyskland 22. mai. Deretter ble det
montert og tilpasset kirkebygget og malt i kirkens farger.
Mesteparten av juni gikk med til intonering – det vil si
ﬁnjustering av styrke, tonehøyde og klangfarge for hver av
orgelets godt over tusen piper.
Det gamle orgelet fra 1957 var upålitelig og hadde
mange svakheter, både i betjening og lydmessig. Orgelet
var stemt omlag ¼ tone lavere enn normalt. Det var ikke
mulig å endre dette uten omfattende ombygging. Dette ga
store utfordringer i samspill med andre instrumenter. Organist Grethe Laugerud gleder seg derfor til å ta det nye
orgelet i bruk.
Spillepulten på det nye orgelet er plassert på siden slik
at organisten har sikt til kirkerommet. Ved det gamle var
klaviaturet bak, og organisten måtte bruke speil eller videokamera for å følge med på handlingene i kirkerommet.
Orgelet har 16 stemmer, og klaviaturet består av to
manualer i tillegg til pedal. 8 av stemmene er plassert i et

10 Orgel HP 2019-4-ver02.indd 10

svell, det vil si i et eget lydisolert rom med dører som kan
åpnes og lukkes fra en pedal. Derved kan lydens styrke og
klang endres under spill.
Orgelet innvies ved høymessen 25. august kl. 11. Da
blir det også urframførelse av et verk av «Heggedalskomponisten» Kjell Marcussen for orgel, trompet og trombone. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe på Heggedal
Hovedgård.

PROGRAM

• Søndag 25. august kl.11:00 – Gudstjeneste 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 ﬁre
organister fra Asker prosti (billetter ved inngangen).

13.08.2019 09:34:43

DITT LOKALE HANDELSSTED
DITT LOKALE HANDELSSTED

Hygg deg i
Hygg deg i
hyggedal
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I kamp for lokale fødetilbud
Bunadsgeriljaen har dette året kjempet for lokale
fødetilbud i hele Norge. Kvinnen som startet det hele
bor i Heggedal og heter Anja Cecilie Solvik (44).
Jeg møter Anja på innbyggertorget i Heggedal. Iført
Nordmørsbunad kommer hun rett fra demonstrasjon på
Ullevål sykehus. Det siste halvåret har hun ledet Bunadsgeriljaen og vært aksjonist på heltid.
Initiativet startet i mars da helseforetaket i Møre og
Romsdal vedtok å legge ned fødeavdelingen i Kristiansund allerede høsten 2019. Helseforetaket ønsket én felles
fødeavdeling i Molde for hele Nordmøre og Romsdal.
Argumentene er økonomi og kvalitet; sammenslåingen
av de to fødeavdelingene vil gi en estimert besparelse på
17 millioner kroner hvert år og mer robust fagmiljø. Anja
reagerte på vedtaket.
– Nedleggelse av fødeavdelingen gir lengre reisevei
og dermed ﬂere transportfødsler. Jordmødrene sier det
er svært vanskelig å overvåke fødselsforløpet underveis
på en transport. Dessuten er følgetjeneste med jordmor
ikke alltid tilgjengelig. Lokale fødeavdelinger rundt om
i landet er bedre enn å frakte pasientene til sentraliserte
fødetilbud, forteller Anja, som vokste opp i Kristiansund.

Stort engasjement
Det lokale initiativet vokste raskt til en nasjonal folkebevegelse. På tre måneder støttet over 90 000 kvinner og
menn fra hele landet opp om gruppen «Bunadsgeriljaen»
på Facebook. Bunadskledde medlemmer har arrangert
aksjoner ﬂere steder i landet. Målet er nærhet til et trygt
og godt fødetilbud over hele landet. Foruten Kristiansund, er også fødeavdelinger i Sandnessjøen, Mosjøen,
Gjøvik og Brønnøysund fryktet nedlagt.
– Mobiliseringen sier hvor viktig folk synes det er med
et lokalt fødetilbud, forteller Anja, som siden april har
fungert som leder for bunadsgeriljaens arbeid.
– Jeg har hatt en bratt læringskurve. Kanskje aller
viktigst var erfaringene fra å drive egen bedrift, forteller
Anja, som arbeider som billedkunstner og tidligere drev
galleriet Pikene ved broen i Heggedal.

Hun mener helseforetakets vedtak om sammenslåing ble
tatt på feil beslutningsgrunnlag. På vei til dåp i Kristiansund tok hun turen innom det lokale sykehuset. Ikledd
bunad spenner hun armmusklene og lar seg avbilde.
Hun ønsket å skape oppmerksomhet om den forestående
nedleggelsen av fødeavdelingen. På Facebook delte hun
bildet med oppfordring til andre nordmøringer om å ta på
bunaden og protestere på vedtaket.

12-13 Bunadsgeriljaen 4-2019.indd 12
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Videre mot sammenslåing
I mai vedtok helseforetaket å utsette sammenslåingen av
fødeavdelingene i Kristiansund og Molde. Vedtaket fra
mars var tatt på feil faktagrunnlag; helseforetaket hevdet
det var kvalitetsforskjeller på fødeavdelingene i Molde og
Kristiansund, men det var ikke belegg for påstanden. I juni
vurderte derfor styret saken på nytt, men gikk allikevel inn
for sammenslåing av fødeavdelingene, denne gangen fra
2020. Fem år senere vil et nytt, felles sentralsykehus for
Nordmøre og Romsdal stå klart i Molde.
– Var du overasket over avgjørelsen?
– Nei, egentlig ikke. Vi opplever at helseforetaket gjør vedtak uten å sette seg godt nok inn i beslutningsgrunnlaget.
Helseforetakene er så fokusert på økonomi at de ikke ser
pasientenes behov. Det hjelper ikke å bygge nytt sentralsykehus når vi allikevel ikke rekker frem, forteller Anja, som
mener Nordmøre vil få lite eierforhold til det nye sentralsykehuset i forhold til moldenserne.
– Kan du forstå helseforetakets argument om at fødeavdelingene trenger mer robuste fagmiljøer? Nærhet til fødetilbudet går kanskje på bekostning av kvalitet?
– Det argumentet kjøper jeg ikke. Årsaken til at det er for
få ansatte ved fødeavdelingen i Kristiansund, er jo nettopp
på grunn av usikkerheten som skapes som følge av denne
sammenslåingsprosessen. For de ansatte og pasientene på
Nordmøre at det viktig med forutsigbarhet.
– Undersøkelser viser dessuten at kvinner er mest fornøyd med fødselsomsorgen på små steder. Helseforetaket
har gått inn for å legge ned en velfungerende fødeavdeling
i Kristiansund som årlig har 360 fødsler. Disse fødslene må
nå gjøres på Molde fødeavdeling, som allerede er presset på
400 fødsler i året. Vi ønsker å bevare fødetilbudet i Kristiansund. Vi bør i det minste få beholde fødeavdelingen frem
til det nye Sentralsykehuset for Nordmøre og Romsdal står
klart, sier Anja.
– Hvorfor engasjerer du deg i dette? Selv bor du i Heggedal, en snau halvtime unna Bærum sykehus.
– Jeg har selv født to barn på Bærum sykehus. Var veldig
fornøyd med fødselsopplevelsen der. Samtidig må vi bevare
fødselsomsorgen i hele landet. Det er en kamp mot Goliat,
men vi i Bunadsgeriljaen gir oss ikke.
Tekst: Anders Lie Hagen
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Mange har engasjert seg i kampen for å bevare lokale fødetilbud. For Bunadsgeriljaen ble bunaden et symbol på saken.

Sammen i kampen for gode fødetilbud, men uenige om
hvordan; lokale fødestuer eller sentralsykehus?

Anja ønsket statsminister Erna Solberg velkommen som
medlem av Bunadsgeriljaen da hun besøkte Sandnessjøen.

Kampen mot helseforetakene har vært som å ﬂytte fjell;
en kamp mot Goliat.
12-13 Bunadsgeriljaen 4-2019.indd 13
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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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Vi trenger ﬂere medlemmer!

Heggedal Helselag

arbeider aktivt for nærmiljøet i Heggedal

Aktiviteter på Heggedal seniorsenter/
Innbyggertorget høsten 2019:
Arbeidstua
Tirsdager kl.10-13:

Heggedal Helselags
Fysioterapi
- Nå med 3 fysioterapeuter.

- Holder til i sidebygningen på
Heggedal Hovedgård.

Uke 34 - 20. august
Uke 36 - 3. september
Uke 38 - 17. september
Uke 40 - 1. oktober
Uke 42 - 15. oktober
Uke 44 - 29. oktober
Uke 46 - 12. november
Uke 48 - 26. november
Uke 50 - 10. desember

- Kort ventetid.
- Dag- og kveldsbehandling.
- Hjemmebehandling ved behov.
- Gode parkeringsmuligheter.
- Telefon 66 79 76 52 (instituttet)
- Fys Mette A. Brøyn – 995 01 791

Allsang:
Onsdag kl.12.15 -13.15, med musikk.
Start 21. august.
Kontakt: Ruth Sæther,
tlf. 66 79 74 20 / 41 22 51 88
Trim med kiropraktor:
Onsdag kl.10 -11, start 21. august.
Ledes av kiropraktor.
Sponset av Helselaget.

- Fys Olveig Løstegaard – 66 90 07 42
- Fys Anne Line Håseth – 973 08 006

Møter og handlingsplan
2. halvår 2019:

Vi gir tilskudd til
Nasjonalforeningens
prosjekter:

Idrettsdag tirsdag 27. august:
- 10.00: Oppmøte i kaféen
på senteret.
- 10.30: Aktivitetene starter på
banen ved Hovedgården
Ungdomsskole.
- 12.30: Vi samles på senteret.
(Se innbydelse og påmelding på
oppslagstavla).

* Hjerteaksjonen
* Demens
* Tuberkulose

LOKALT støtter vi:

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

Husk idrettsdagen!

Høst- og julemøte
onsdag 13. november kl. 17.30
på Helselagshuset

Har du lyst til å vite mer om hva vi driver med? Ta gjerne kontakt:
Aslaug Halfdansen – tlf. 66 79 79 73 / 994 23 327
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Gjellum - et anlegg for fremtiden!
Byggestart på Nye Gjellum stadion ble 28/5, noe
forsinket, men endelig er vi i gang!
Planen er fortsatt ferdigstillelse i oktober.
I mange år har vi ønsket et anlegg som oppfyller behovene
til gruppene i HIL. Etter initiativ og grundig innsats fra
Prosjektgruppa er Nye Gjellum endelig et faktum.
Langrennsgruppa Eid har etablert er flott anlegg ved
Eidsletta der det yrer av ivrige langrennsløpere fra store
deler av bygda. De vil også få glede av Nye Gjellum, bl.a.
rulleskiløypa som vil bli etablert.
Men først og fremst er det et nytt flott anlegg for friidrett
og flotte forhold for fotballgruppa bl.a. med undervarme
på den store banen.

Stig Wettre - Johnsen fra Gjensidigestiftelsen hadde med seg en sjekk på
kr. 500 000,- som ble overrakt Svein Roar – daglig leder HIL.

Har du spørsmål om Nye Gjellum, kontakt oss på
post@heggedalil.no.

Friidrettsgruppa
stilte som alltid
opp med positiv
holdning.

Vi kommer tilbake med mer info om Nye Gjellum
Styret HIL
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... og slik ser det ut 11.august...
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F
Arbeidet med nye Gjellum stadion er i gang, og vi gleder
oss til en flott ny stadion hvor det er lagt til rette for flere
idretter og mye aktivitet. Vi håper det blir et anlegg som vil
være flittig brukt av både små og store og som vil bidra til
økt aktivitet hos alle i bygda vår.

0
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INNKALLING TIL KONSTITUERENDE
ÅRSMØTE
Tirsdag 24. september kl. 1900 er det konstituerende årsmøte "Ny klubb" –
sammenslåingen av Heggedal Idrettslag og Vollen Ungdomslag på Gjellum
grendehus.
Vi hŒper at ßest mulig av idrettslagenes medlemmer vil v¾re med og pŒvirke
idrettslagets utvikling (alle som er fylt 15 Œr har stemmerett). M¿t opp pŒ Œrsm¿tet for
Œ bidra til en positiv utvikling av en "ny klubb" med masse aktiviteter i bygdene vŒre.
Har du saker som du vil ta opp pŒ Œrsm¿tet mŒ de meldes inn til post@heggedalil.no
senest 14 dager f¿r Œrsm¿tet. Agenda og sakspapirer vil bli lagt ut pŒ vŒr hjemmeside
www.heggedalil.no og pŒ facebook en uke f¿r Œrsm¿tet.
Velkommen til alle!
Torgeir Kroken
Styreleder

Fotball - G12 på Norway Cup
Heggedal gutter 12 år deltok i år på Norway Cup. Det ble en fin
opplevelse med 5 knalltøffe kamper i stekende varme på
Ekebergsletta.
Av lagets 20 spillere, var det 13 som tok pause fra ferielivet, stod
opp grytidlig, og kjempet for Heggedals ære. Mandagen startet med
oppgjør mot Skeid og Stridskleiv (Telemark). Det ble seiere med 4-2
og 3-2. Kamp to ble snudd i kampens to siste minutter.
Onsdag fortsatte seiersmarsjen med viktig 3-2 seier over Lyn, og
senere 4–1 over Lavangen fra Troms. Fredag møtte laget
hardtarbeidende Stange, og gutta avsluttet med 1 – 1. Ikke noe
sluttspill for 12-åringer, men å skilte med ubeseiret i Norway cup er
noe laget kan leve på frem mot høstsesongen.
Innimellom slagene ble det tid til å oppsøke ulike aktiviteter og
konkurranser på Ekeberg, kjøpe is, slush og popkorn. Enkelte
kjendiser ble også observert på sine kamper. Noen av gutta rakk også
å heie J13 til sier i sin semifinale. Takk til foreldre som også var
tidlig oppe og var ivrige supportere på sletta.

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

1
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FOTBALLSKOLE 2019
I uke 26 og uke 32 har Heggedal fotball og Vollen fotball i
fellesskap arrangert Tine fotballskole.
På grunn av ombygging på Gjellum stadion, har begge
fotballskoler blitt arrangert på Arnestad stadion.
I uke 26 hadde vi med 180 barn fra 6-12 år. I uke 32 hadde vi
med 85 barn..
Det har vært 10 dager med fotball glede i flott sommervær hvor
sola var med oss begge ukene!
Barna har spilt fotball i 40 timer hver av de ukene. Litt snørr
og tårer har det blitt, men mest av alt aktivitet, lek, moro og
mengder med fotballglede.
Lagidrett har alt; nye vennskap er skapt, mange diskusjoner er
løst - noen ikke.
Trenere og ledere har gått enorme mengder skritt i løpet av uka.
Det har blitt servert varm mat hver dag, 2000 stk sjokomelk, i
tillegg til store mengder oppskjært frukt.
Det er i løpet av ukene brukt 1 meter med plaster og noen
isposer også.
Det er knyttet ca 200 skolisser hver dag. 😉😉 😉😉 😉😉 😉😉

Trenerteamet uke 32

Føttene og resten av kroppen roper etter hvile etter 1 uke på
fotballskolen. Man kjenner at det er godt det er fredag. Det er en
glede å se så mange unger ha en fantastisk opplevelse, se de
skaffer seg gode minner for livet og nye vennskap på tvers av de
to klubbene HIL og VUL. Vi er heldige som har hatt med oss
mange flinke ungdommer fra HIL og VUL som trenere: totalt
har vi hatt 35 ungdommer i jobb disse to ukene.
I tillegg har vi også i uke 33 et felles HIL-VUL arrangement
med idrettsuka for barn mellom 6-12 år. Da er det 180 barn som
skal trene, leke og skape nye vennskap de vil ha glede av i
mange år fremover.

Svein Roar Aandal
Daglig leder Heggedal Idrettslag.

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
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Ønsker å mellomlagre
18 000 tonn avfall i Heggedal
Franzefoss Gjenvinning AS søker om
tillatelse til mellomlagring av næringsavfall ved Yggeset.
Franzefoss håndterer alle typer
avfall fra industri og næringsliv.
Avfallet blir fraktet til forbrenningsanlegg for å kunne få energiutbytte fra avfallet. Energibehovet er
imidlertid større på vinteren enn om
sommeren, mens avfallsmengden
er konstant. Franzefoss har derfor
behov for å mellomlagre avfall om
sommeren, før det forbrennes om
vinteren.
Avfallet blir sortert, kvernet, og
pakket i plast (tilsvarende høyballer,
bare fylt med avfall) og lagres. Frem
til i dag har mange av avfallsballene blitt lagret på Franzefoss sitt
anlegg i Sandvika. Nå skal anlegget
i Bærum legges ned, og Franzefoss
er på jakt etter et nytt sted å mellomlagre avfallsballer. Yggeset er en
mulighet.
– Vi ønsker ikke å transportere
avfallet så langt. Vi ser derfor etter
et sted som ligger sentralt til både
E18 og E6, forteller Astrid Drake i
Franzefoss Gjenvinning.
I juni sente selskapet søknad
til Fylkesmannen om tillatelse til
å mellomlagre avfall på Yggeset.
Siden det kan bli forurensning
i forbindelse med avrenning fra
lageret, krever lagringen tillatelse
etter forurensningsloven. Saken er
nå ute på høring, med høringsfrist
4. september 2019.
– Vi håper på en hurtig saksbehandling, da det for tiden er stort
behov for mellomlagring, skriver
selskapet i sin søknad.
Det søkes om tillatelse til å mellomlagre inntil 18 000 tonn avfall. For
å få plass til dette ønsker Franzefoss å asfaltere 18 mål bak dagens
gjenvinningsstasjon (se kart). Her
skal avfallsballene lagres opptil 3 i
høyden.
19 Mellomlagring av næringsavfall 4-2019.indd 19

Kartutsnitt av Yggeset gjenvinningsstasjon. Franzefoss Gjenvinning ønsker å bruke
det markerte området til mellomlagring av ballet næringsavfall.

– Det vil ikke bli gjort terrenginngrep, men vi må kanskje jevne
ut terrenget med fyllmasser før vi
asfalterer.
Naboer frykter forurensning
av luft og grunnvann
Når det er et behov for mer brennstoff til energiproduksjon vil
avfallsballene bli sprettet opp, lastet
i biler og kjørt til forbrenningsanlegg. For å unngå luftforurensning
og flyveavfall, ønsker Frazefoss
å bygge en hall på området på ca.
1500 kvadratmeter for å sprette opp
avfallsballene.
– Avfallet avgir minimalt med
lukt fordi det er ballet i plast. Avfallet vil hovedsaklig inneholde papp,
papir, plast, treverk og tekstiler.
Våtorganisk avfall skal ikke lagres,
så det vil ikke lukte slik som husholdningssøppel, forklarer Astrid
Drake.

– Vi har ikke mye erfaring med
hvor mye plastballet avfall forurenser overvann, men det forventes
ikke at overflatevannet vil være særlig forurenset, skriver Franzefoss i
søknaden til Fylkesmannen.
Økt trafikk
Ferdig baller med avfall vil bli
fraktet til Heggedal fra blant annet
Oslo, Bærum og Asker. Etter mellomlagringen vil det kjøres til ulike
forbrenningsanlegg. Fylkesmannen
har nylig bedt Franzefoss om et
estimat i økt trafikkmengde.
– Det forventes jevn innkjøring
og utkjøring, men med noe mer
innkjøring etter endt forbrenningssesong, skriver Franzefoss i søknaden. Selskapet gir selv et estimat på
at det vil bli omtrent fem leveringer
daglig til Yggeset i sesongen.
Tekst og foto: Anders Lie Hagen

Franzefoss Gjenvinning søker Fylkesmannen om tillatelse til å mellomlagre næringsavfall på denne plassen. Asker kommune har regulert området til avfallshåndtering.
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Tur fra Høymyrdammen og
rundt Torp Høymyr

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

Dette er en koselig tur med en god miks av ﬁne skogsstier og småveier i ﬂotte
boligområder. For at dette skulle bli en trygg, ﬁn runde, har Asker Turlag i 2018 laget
en ny sti som går parallelt med Rustadveien og blåmerket den og hele runden vi skal
gå. Ved å starte fra Høymyrdammen kan man jo ha litt ekstra utstyr med seg i bilen
og avslutte med en god rast ved det idylliske vannet før hjemturen. Men lurt å ta med
noe å drikke underveis

Vi krysser Rustadveien
Det er god P-plass ved Høymyrdammen og turen starter der ved å krysse
Rustadveien. Litt til høyre går den
nye blåmerkede stien vi skal ta. Den
er smal og trolsk og slanger seg oppover mellom høye trær på begge sider.
Denne stien kommer frem i Rustadveien i krysset der veien går inn til
Torp Høymyr, Torpmarka. Litt lenger
fremme svinger denne veien sterkt til
høyre. Der tar vi en snarvei og går

Bommen i Torpveien
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Gammel hytte nesten nede ved DalTorp Høymyr Barnehage
veien
rett frem. Noen meter lenger fremme kommet inn på lysløype-traseen fra
kommer vi inn på Torpveien. Vi føl- Vollen, og ned i Dalveien.
ger den til høyre og gjennom bomStien og lysløype-traseen går pamen. Da kommer vi frem i Torpmarka rallelt med Dalveien et lite stykke, før
igjen, bare litt høyere opp. Vi følger
veien til venstre og nå bærer det nedover til Torp Høymyr Barnehage med
ﬁn utsikt foran oss.
Ved Torp Høymyr Barnehage krysser vi parkeringsplassen og går inn i
skogen. Her følger vi den blåmerkede
stien oppover i skogen og videre nedover mot Bjerkås. Nesten nede passerer vi på vår vei, en ﬁn, gammel
hytte med flott utsikt utover fjorden.
Vi fortsetter videre nedover og har nå
Flott utsikt fra hytta

13.08.2019 09:23:43
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Her krysser vi Dalveien
vi skal krysse veien litt høyere opp.
Men da vi gikk turen var det mye vegetasjon og høyt gress på dette lille
stykket, så vi valgte å gå på Dalveien
de få meterne før vi krysset veien.

På sti mot Høymyrmarka
Stien vi kommer inn på fører oss
nedover mot Høymyrmarka. Vi ser
veien, men går isteden opp den flotte
stien til høyre. Stien går litt bratt oppover, og utsikten bak oss blir flottere
og flottere. På toppen kommer vi til en
åpen slette og der er det jammen en
hvilebenk også, så her kan det smake
med en pust i bakken.

START

Stien opp til Torpfjellet. Det ligger en
stor sten midt i stien. Fint å sitte på
og nyte utsikten, synes min turvenn,
Ingrid Høghaug.
Veien vi nå kommer frem til heter
Torpfjellet. Vi går til venstre langs
veien til vi ser et postkassestativ på
høyre side. Her går det en blåmerket sti inn til venstre. Den går bratt
nedover. Vi krysser en liten veistubb
som heter Silurkleiva og går stien videre nedover og kommer frem innerst
i Høymyrmarka.
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Utsikten fra stien

Postkasse-stativet i Torpfjellet. Stien
går inn til venstre

Vi går til høyre og til enden av
veien og går inn i skogen, og inn på
stien som fører oss opp til Høymyrdammen.

Høymyrdammen et oppdemmet
vann som fra gammelt av var vannforsyning til fabrikken i Slemmestad
og har også vært en is-dam. Til høyre

13.08.2019 09:23:46
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Innerst i Høymyrmarka
for demningen står det en gammel
murbygning, litt rar, og merkelig plassert, syntes jeg. Men Terje Martinsen
kunne fortelle at dette var en anvisningsgrav for Arbeidernes Skytterlag
i Slemmestad. Skytebanen var over
vannet og var i flittig bruk noen år før
og noen år etter krigen.
Vi går over demningen og videre
rundt det koselige vannet frem til parkeringsplassen der vi startet. Da er ringen er sluttet og vi kan se tilbake på en
ﬁn tur på ca. 7 km. Det smaker godt å
avslutte turen med en vel fortjent rast
ved det idylliske vannet.

Flott å raste ved Høymydammen

GOD TUR!
En gammel ruin ved Høymyrdammen

Ingrid og jeg klar for en rast etter turen

Selskap? Fest? Konfirmasjon? Hyggekveld?

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

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

20-22 Tur 2019-4.indd 22

13.08.2019 09:23:53

SENTRUM FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572

Frisør

Anne Grethe Thune
48 47 65 47

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

Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek

Heggedal Apotek
Åpningstider: Man-fre 09-17, lør 10-15
Adresse: Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal
Telefon: 66 69 63 69, Fax: 66 69 63 70
E-post: heggedal@dittapotek.no

Få god hjelp av Trine, vår
lysdesigner i Heggedal

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

Strøket 8, Asker - Tlf. 66 79 70 00 Trevaren 8, Heggedal - Tlf 66 79 72 00
post@askinterior.no askinterior.no åpningstider: Man.-fre. kl. 10-18, lør. kl. 10-16.
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«THE FINAL COUNTDOWN»

LOKALVALGET 2019
Det stunder mot valg og også denne gangen har
Heggedalsposten fokus på valget. Dette året blir
litt ekstra spennende, tror vi. Selv om Høyre har
hatt ordføreren i alle våre tre kommuner, kan likevel årets valg by på endringer i maktstrukturen.
Endringer som kan være vanskelig å forutse.
Mandatfordelingen kan bli akkurat så mye annerledes at partier som så langt ikke har vært representert, kan komme inn i det nye kommunestyret.
Kanskje en ekstra grunn til å bruke stemmeretten
nettopp i år. Både for deg som syns det er greit
sånn som det har vært, og for deg som ønsker en
endring.
Heggedalsposten har sett på valgprogrammene for
alle partiene som stiller til valg i Asker. Vi vil i denne
utgaven konsentrere oss om de sakene som er spesielt
aktuelt for Heggedal. Vi har først og fremst fokusert på det som står i programmene, ikke på det som
kunne ha stått der.

Tekst: Elisabeth Schjølberg
Design: Anders Lie Hagen

UTVIKLING AV DET SOM FUNGERER
Det som slår meg ved gjennomlesing, er at de aller
ﬂeste partiene er opptatt av å videreutvikle en kommune med utgangspunkt i noe man er ganske godt
fornøyd med. Litt mer av det ene, litt mindre av det
andre, men ingen brå kursendring.
Likevel er det selvfølgelig de kjente forskjellene
mellom «høyre og venstre»: ulikt fokus på spørsmål
om konkurranse som virkemiddel i utvikling av gode
tjenester og ulike perspektiv på eiendomsrett og fellesskap. Nettopp de forskjellene som gjør at man kan
få reelle politiske diskusjoner i kommunestyret og i de
ulike utvalg og komiteer. En tydelig tredje dimensjon
eller akse handler om det grønne skiftet. Alle er opptatt av at det skal bli bedre eller at man evner å møte
morgendagens utfordringer. Helse, omsorg, skole er
også viktig i partiprogrammene.

NOE VIL BLI HELT ANNERLEDES
Fra å være et sted helt i utkanten av kommunen,
blir Heggedal nå virkelig midt i. Spørsmål som var
relevante i forrige periode er nå helt irrelevante. Dette
gjelder eksempelvis politikernes vilje til ulike typer
samarbeid over kommunegrensene i områder som
Hallenskog, Stokkerskogen, Rustad og Bjerkås. Samferdsel er et av områdene som har vært sterkt preget
av grenseproblematikk. Når kommunene nå er slått
sammen kan man stille med én, felles stemme både
overfor fylket og overfor staten. Kanskje dette vil bli
perioden der man begynner å se raskere utvikling av
transportsystemet? I alle fall er transport noe de ﬂeste
partiene er opptatt av og en sak som angår en svært
stor del av den nye kommunens innbyggere.

Jeg har lyst til å nevne at ett parti avviker betydelig
fra dette perspektivet. Det er Liberalistene. De er for
en desentralisering av makt, og ønsker mindre fokus
på reguleringer. Hva den enkelte kommunen til syvende og sist tilbyr av tjenester skal utvikles gjennom
at markedskreftene fungerer. Det innebærer også reell
konkurranse mellom kommunene – om hva som er en
attraktiv kommune. Representantene skal stemme etter sin overbevisning, men beskriver samtidig tydelig
hva som er sin ideologi. Mens de øvrige partiene er
opptatt av at alle skal ha like muligheter, så er dette
ikke noe poeng for Liberalistene, slik jeg forstår deres
program. De har ikke eget partiprogram for Asker og
omtales derfor ikke ytterligere.
Jeg har heller ikke sett en Asker-versjon av Pensjonistpartiets valgprogram. De har imidlertid saker på
sitt valgprogram som har direkte relevans for saker i
Asker kommune, så det omtales likevel.

Nå som byggingen av nye Heggedal sentrum virkelig
er i siget, kan man håpe at omformingen av tettstedet
Heggedal sluttføres. Men kan vi være sikre på det? En
ting er å sluttføre et bygg, en annen sak er å sikre et
fortsatt levende lokalmiljø der det blågrønne elementet er en sentral kvalitet. Tenker politikerne at de nå
har gjort sitt, eller vil de fortsatt ha fokus på utviklingen av Heggedal?
Ikke alle partiene har sine valgprogrammer like enkelt tilgjengelig på hjemmesiden, men programmene
er vel verdt å ta en titt på. Partiene har vært velvillige
til å sende informasjon på forespørsel.

LEVENDE NÆRDEMOKRATI I STØPESKJEEN
De ﬂeste partiene vil støtte utviklingen av lokalsamfunnsutvalg. Partiene er opptatt av frivillighet og det
lokale engasjementet, men dette beskrives i nokså
generelle vendinger ulike steder i programmene.
Ved planlegging av ny kommune, har det vært arbeidet med et forslag om etablering av lokalsamfunnsutvalg – LSU – med reell mulighet for å påvirke i lokale spørsmål. Akkurat hvilke muligheter som ligger i
dette er foreløpig uklart. Hvor mange slike utvalg som
til syvende og sist vil komme er heller ikke klart.

DE FLESTE PARTIENE HAR FOKUS PÅ

Nærdemokrati behandles litt forskjellig i de ulike
partienes programmer. Venstre, Arbeiderpartiet, SV
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og Miljøpartiet De Grønne vil alle jobbe for at
Parti
det skal etableres syv slike utvalg i de deﬁnerte
lokalområdene i kommunen, hvorav Heggedal
Arbeiderpartiet
er ett. Høyre sier ikke noe konkret om dette,
bortsett fra at de ønsker at innbyggerne får gode
muligheter for å uttale seg om planer for utbygging på et tidlig tidspunkt. Det er dermed uklart
hva de faktisk mener om LSU, i alle fall når
Fremskrittsman legger programmet til grunn. Senterpartiet
partiet
ønsker å få på plass en fast ordning for nærdemokrati uten å si noe om antall.
Høyre
Øvrige partier sier ikke noe konkret om LSU,
men omtaler medvirkning med litt ulike innfallsvinkler. To partier har skrevet mer konkret
hva de er opptatt av for det enkelte lokalsamfunnet og også om våre områder: Fremskrittspartiet skriver at de ønsker fortgang i sentrumsutviklingen i Heggedal sentrum og koplingen
til utviklingen ved Gjellum. For Vollen er det
spesielt transport som står i fokus, og partiet
er også opptatt av den generelle utviklingen på
Dikemark. Og så er de opptatt av transport, som
Kristelig
omtales i et annet punkt.
Også Asker Venstre vil følge opp planene for Folkeparti
Heggedal og vil jobbe for å ta godt vare på Kistefossdammen og Gjellumvannet. De skriver vi- Liberalistene
dere at de vil jobbe for ﬂere miljøgater, eksemMiljøpartiet
pelvis i Heggedal. Samt arbeide for utvikling av De Grønne
Dikemark og øke frivilligheten i Vollen.
TRANSPORT – STOR SAK HOS
ALLE PARTIENE
Transport er en stor utfordring som påvirker hverdagen til svært mange i vårt område.
Kommunesammenslåing samt endringene i
vegforvaltningen innebærer en stor endring når
det gjelder mulighetene for å planlegge vei og
påvirke den lokale utviklingen. Dette preger de
ﬂeste partiprogrammene.
Vi har sammenstilt hovedpoengene i partienes programmer knyttet til sykkel- og gangvei,
vei og kollektivtransport. Noen av kommentarene er generelle, men det er likevel enkelt å se
relevansen for vårt område. Eksempelvis når det
skal arbeides for lavere fartsgrenser ved skoler.
Mange av partiene omtaler også innsats for innfartsparkering og sykkelparkering – dette har
vi ikke tatt med i denne oversikten. Vi omtaler
heller ikke perspektiver om transport og klima,
her er det en del forskjeller mellom partiene.
E18 tas med noen steder, fordi ny Røykenvei vil
bli påvirket av de valgene som tas – eller ikke
tas – i forbindelse med prosjektet.
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Rødt
Senterpartiet

Sosialistisk
Venstreparti
Venstre

Gang- og
sykkelvei

Nedsatt hastighet
og fartsdumper
ved skoler.

Prioritere gang- og
sykkelveier.
Sammenhengende sykkelveier i
hele Asker.
Ekspresssykkelvei
Heggedal - Asker
Sykkelveier – men
ikke konkrete tiltak
i vår region.
Bedre forhold for
syklister generelt
og transportsyklister spesielt.
Restriksjoner
knyttet til hastighet
og bilbruk i
skolenes nærhet.
Bevilgninger til
gang- og sykkelveier økes.
Bedre infrastruktur
for syklister.
Lavere fartsgrense
og fartsdumper.
Forlenge gangog sykkelveier i
Grodalen. Gangog sykkelvei langs
Spikkestadbanen.
Bedre kollektivløsninger og gangog sykkelvei-tiltak i
Heggedal.
Sykkelvei langs
Spikkestadbanen.
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Vei
Røykenveien gjennom
Heggedal blir miljøgate.
Røykenveien og Slemmestadveien utbedres med
gang- og sykkelvei.
Arbeide for ny Røykenvei
fra Asker til Oslofjordforbindelsen (E134, tidl
Rv23). Arbeide for ny E18.
Vil jobbe iherdig for ny
E18. Arbeide for at ny E18
skal kobles på Røykenveien med tunnel – og for
at ny Røykenvei blir
prioritert. Utvikle Slemmestadveien som lokalvei.
Oppgradering av Rustadveien – sånn at den kan
bedre busstransporten til
Slemmestad.

Avverge utvidelse av E18.
Ikke spesielt fokus på
Røykenveien.

Går mot utvidelse av E18
og andre veiprosjekt som
medfører økt klimautslipp.
Forbedring av Røykenveien, men er mot ﬁre-felts
vei.

Nei til ny Røykenvei i ny
trase.
Røykenveien i tunnel
gjennom Heggedal.
Utrede om Røykenveien
kan gå i tunnel i Heggedal.
Nei til 4-felts Røykenvei.
Miljøgate i Heggedal.
Bygge kollektivfelt der
dette er mulig – for å bedre
fremkommelighet av buss.
13.08.2019 09:53:53
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Kollektivtransport
På mange måter kan det se ut som at partiene har sett til hverandre i ønsker for kollektivtraﬁkken.
Nedenfor har vi satt opp en oversikt på en litt annen måte:
Tog

Bedre tilbud
(kombinasjon av hastighet
og frekvens)
Forlenge Spikkestadbanen
mot Hurum
Dobbeltspor til Heggedal

Ap

Frp

x

x

H

KrF

MDG

x
x

R

SP

SV

V

x

x

x

x

x

x

x

x

Gjenåpne Hallenskog

x

Buss

Bedre tilbud

Båt

Bedre matebusstilbud
Flere busser fra Rustadgrenda
Bedre tilbud

x

Vei

Flere kollektivfelt

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

HAR DU TESTET NRKs VALGOMAT?

Her får du opp noen spørsmål som folk utenfor kommunen tenker
kan være typiske for Asker. Heggedalspostens «utskremte»
har prøvd – og konklusjonen for meg er at det i grunnen
er mange partier jeg fortsatt har å velge mellom.

VARMERE – VÅTERE - VILLERE

Det er det meteorologene forteller at vi kan se frem til.
Skithegga kan neppe måle seg helt med det vi har sett
fra Jølster, men at den kan gå ut over sine bredder vet
vi veldig godt. Så hvor mye har våre politikere tenkt på
vann når de har forberedt årets valgkamp?
Kun ﬁre av partiene har fokus på disse spørsmålene,
og bare Venstre er konkrete med tanke på Heggedal.
De ønsker å ta vare på vassdraget i Heggedal inklusive
Kistefossdammen og Gjellumvannet. De adresserer
konkret intens nedbør som problem som må håndteres
med ﬂomsikring.
MDG vil prioritere bevaring og istandsetting av
Askers vassdrag, samt bevare våtmarker, myr og sumpskog i kulturlandskapet og i marka. Høyre vil sikre god
forvaltning av kommunens vassdrag og dammer og vil
at kommunen skal intensivere ﬂomberedskapen gjennom bekkeåpninger. Arbeiderpartiet er også opptatt av
at det skal sikres tilstrekkelig ﬂomkapasitet og de ønsker
at isdammene skal forvaltes forsvarlig – først og fremst
som et tiltak for å stimulere til friluftsliv.
Det kan se ut til at politikerne på dette punktet lener
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seg på kommunens administrasjon, i alle fall i Asker.
Når vi tar en titt på handlingsprogrammet for 2019 –
2022, så kan vi lese at Asker kommune i realiteten bare
er i startgropa når det gjelder å håndtere denne typen
problemstillinger. Et område vi kunne forvente mer av
politikerne...?

Under ﬂommen i 2015 var det så mye vann at Underlandsveien ble stengt.
Foto: Enno Swets
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MANGE PARTIER Å VELGE MELLOM – HVOR GODT
ER VÅRT OMRÅDE REPRESENTERT I VALGLISTENE?
På Asker kommunes hjemmeside ﬁnner du en detaljert oversikt over alle lister og alle som stiller til kommunevalget i
2019. Partiene har nok hatt en stor jobb med å sette sammen lister med representasjon fra hele den nye kommunen.
Så hvordan har de lykkes for vårt område? Vi har sjekket hvor mange personer fra Heggedal og Vollen som er representert i de godkjente valglistene. Status er som følger:
Heggedal

Vollen

Lokal
kandidats
beste plass

Ivar Granum, Tofte

5

2

2

Fremskrittspartiet

Ole Jacob Johansen, Asker

5

0

5

Høyre

Lene Conradi, Nesbru

2

6

34

Kristelig Folkeparti

Torleiv Ole Rognum, Asker

0

0

Liberalistene

Cecilie Oma Lier, Asker

0

0

Miljøpartiet De Grønne

Hanne Lisa Matt, Røyken

0

1

5

Pensjonistpartoet

Per Sletaune, Asker / Heggedal

(1)

0

(1)

Rødt

Bård Kjetil Dahl, Asker

4

0

3

Senterpartiet

Oddvar lgland, Asker

2

0

13

Sosialistisk Venstreparti

Martin Berthelsen, Sætre

6

0

2

Venstre

Elisabeth Holter-Schøyen, Heggedal

8

4

1 og 2

Parti

Ordførerkandidat / Listetopp

Arbeiderpartiet

Av 11 partier er det 6 som har sin liste-topp fra Asker, de øvrige 5 kommer fra forskjellige steder. Heggedal er representert i 7 (8) av de 11 listene. Per Sletaune i Pensjonistpartiet er knyttet både til Heggedal og Asker fordi han er leder
av Heggedal Nærmiljøsentral. Vollen er representert i kun 4 lister. Spørsmålet er jo om «våre» kandidater kommer
inn i kommunestyret. Fire kandidater fra Vollen/Heggedal er så høyt plassert som nr 1 eller 2.
Du kan påvirke denne plasseringen ved å bruke personstemmer. Dette er beskrevet i «VALG:2019», valgmagasinet
som nå er distribuert i postkassene.

PRAKTISK INFORMASJON OM VALGET

Har du rukket å rydde bort valgmagasinet alt? Fortvil ikke, du ﬁnner det i PDF-format på kommunenes hjemmesider
– under «Nye Asker kommune» og valg 2019. Her ﬁnner du alt du trenger å vite om valgkretser, hvor valglokalene
er, og hvor du kan forhåndsstemme. Det er også en beskrivelse av hvordan mandatfordelingen beregnes. Den kan det
være man må lese minst to ganger for å få en klarhet i.

Ta stemmesedlene du vil bruke: én for kommunestyrevalget og én for fylkestingsvalget.

Gjør eventuelle endringer
på stemmesedlene.

Brett sammen hver av stemmesedlene.

VALGET er
mandag 9. september
Siste frist for
forhåndsstemming er
6. september
Få stempel på utsiden av stemmesedlene.
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Legg de stemplede stemmesedlene i valgurnen.
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13.08.2019 09:53:55

28

Heggedalsposten

HEGGEDAL MENIGHET

Kirkevalget holdes samtidig med kommunevalget. Ved kirkevalget skal det velges medlemmer til Menighetsrådet og
Bispedømmerådet/Kirkemøtet
Heggedal sokn:
Nominasjonskomiteens
liste

1 Ragnhild Øvland Tjelle
Stilling: Sivilingeniør.
Fødselsår: 1988

Det skal velges omtrent 7000
rådsmedlemmer i Kirkevalget.
3 millioner nordmenn har rett til
å stemme ved Kirkevalget 2019.
Antallet avgitte stemmer har økt
sterkt de senere årene, men
det er fremdeles under 20% av
medlemmene som stemmer.

2 Aud Bjørndal-Riis
Stilling: Butikkmedarbeider
Fødselsår: 1958

3 Sondre Almerud Øy
Stilling: Taktekker.
Fødselsår: 1997
4 Hallvar Gisle Hognestad
Stilling: Rådgiver,
Fødselsår: 1965

Supplerte kandidater

Reidun Bruland
Stilling: Pensjonist, regnskap/lønn.
Fødselsår: 1957

5 Ellen Rygh
Stilling: Pedagog
Fødselsår: 1976

Monica Øverbye
Stilling: Documentkontroller.
Fødselsår: 1971

6 Hans Kristian Fjærvoll
Stilling: Daglig leder.
Fødselsår: 1972

Lena Steensen Tjelle
Fødselsår: 1972

7 Torgeir Sørensen
Stilling: Pensjonist.
Fødselsår: 1949

Karin Marie Ruud
Stilling: Pensjonist.
Fødselsår: 1950

Til Heggedal menighetsråd er det en
liste med 11 kandidater. Det skal velges
seks medlemmer og fem varamedlemmer.
Du kan endre stemmesedelen ved å gi
inntil tre kandidater tilleggsstemmer
eller ved å føre opp inntil tre valgbare
personer ved navn. Stryking av kandidater er ikke tillatt.
Til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet skal det velges 7 medlemmer. Det
er to lister; Nominasjonskomiteens liste
med 12 kandidater og Åpen folkekirkes
liste med 14 kandidater. I tillegg er det
mulig å stemme blankt.
Alle kandidater er presentert på www.
kirkevalget.no. Her ligger også nærmere
informasjon om kandidatene og hvordan
stemmesedlene kan endres. Det kan forhåndsstemmes fram til 6. september ved
stemmegiving i eget sokn. Om det forhåndsstemmes i annet sokn, er fristen 2.
september.
Tidspunkt og sted for stemmegiving
Forhåndsstemming
Askertun, Kirkelia 5: tirsdag-torsdag 1223. august kl.10-14 Menighetskontoret:
tirsdag - torsdag 26. august - 6. september
kl.10-14 Menighetskontoret: søndag 18.
august og 1. september kl.1230-1330.
Valgdagen 9. september
Hovedgården skole: kl. 0900 - 2100
Arnestad skole: kl.0900 - 2100

MENIGHETSWEEKEND PÅ SJØGLIMT
Helgen 13.-15. september reiser Heggedal menighet på menighetsweekend til
Sjøglimt, rett utenfor Ørje sentrum i
Østfold.
Menighetsweekenden er for store og
små, familier, enslige, unge og gamle –
alle!
Vi håper mange vil være med på en artig
helg hvor det vil skje mye spennende tilpasset ulike aldersgrupper og ulike
aktivitetsnivåer. Oppholdet er med full pensjon. Voksne Kr 800, barn Kr
400, makspris per familie Kr 2000. Mer informasjon og påmelding, ﬁnnes
på menighetens hjemmeside. Påmeldingsfrist 25. august

COUNTRYMESSE

Søndag 22. september blir det Countrymesse i Heggedal kirke kl. 11.00. Ta på
deg cowboyhatten og bootsene og gjør
deg klar til en gudstjeneste som du blir
svett av. Det blir band og forsangere.
Prest er Magnus Pettersen Kjellin.

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

Familiesamling kl. 17 – et tverrkirkelig samarbeid med
samlinger på Heggetun og i Pinsekirken. Sang, andakt
og måltidsfelleskap. Datoer for høsten: 30.aug i Pinsekirka, 20.sept på Heggetun, 25.okt i Pinsekirka, 22.nov
på Heggetun og 13.des i Pinsekirka
Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, torsdager kl
17.30-18.15. Første etter sommeren 12. september.
Etter skoletid! For 5.-7. trinn utvalgte torsdager fra kl.
14.30 -17.00: 12. september (første etter sommeren),
26. september, 10. oktober, 24. oktober, 7. november,
21. november, 5. desember og 12. desember
Babysang i Østenstad onsdager kl. 13-14.30 (følger
skoleruten).
Gudstjeneste for store og små søndag 18. august kl.
11.00. Utdeling av 6-års bok
Menighetsweekend 13-15. september på Sjøglimt,
Halden
Teater for 1- åringer lørdag 12. oktober; kl.11 (Holmen), kl. 13 (Østenstad) og
kl. 14.30 (Heggedal)
Gudstjeneste for store og små søndag 13. oktober kl.
11.00. Utdeling av 4-års bok
Kontaktperson barn: Marianne Solheim,
epost: ms885@kirken.no, 66907187

Gudstjenester
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18.08 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Magnus Kjellin
25.08 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Magnus Kjellin
01.09 kl. 11.00 Gudstjeneste v/vikar
07.09 kl. 11, 13 og 15 Konﬁrmasjon v/Magnus Kjellin
08.09 kl. 11 og 13
Konﬁrmasjon v/Magnus Kjellin
15.09
Gudstjeneste på Sjøglimt
22.09 kl. 11.00 Countrymesse v/Magnus Kjellin
29.09 kl. 11.00 Gudstjeneste v/vikar
06.10 kl. 11.00 Gudstjeneste v/vikar
13.10 kl. 11.00 Gudstjeneste v/Marianne Solheim
20.10 kl. 11.00 Folketonemesse v/Magnus Kjellin

Ungdom og konﬁrmanter

Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 18.30-21. Noen
av samlingene er konﬁrmantsamlinger. Se www.teamheggedal.no. Første etter sommeren 13. august
Øvelseshelg Forestilling/musikal; fredag 30. august kl.
17-21 og lørdag 31. august
kl. 10-18
Generalprøve på Forestilling/musikal åpen for Konﬁrmant
2020 kl. 16.00
Forestilling/musikal 1. september kl. 17 og 19.30
Seniorarbeid
Konﬁrmasjon 7. september kl. 11, 13 og 15 og 8. september kl. 11 og 13
• Kirkefrokost Heggetun 2. sept og 7. okt kl. 11.30.
• Sommertur mandag 26. august til Lørenskog kirke og Menighetsweekend 13.-15. september på Sjøglimt, Halden
Sanngrund, Skarnes kl. 9-18
MILK-kurs kl. 17-18.30: 8. oktober, 29. oktober, 12. no• Menighetsweekend 13.-15. september på Sjøglimt,
vember, 14. januar og 3. mars
Halden
Kontaktperson ungdom: Kristofer Mathias Staxrud, epost:
• Religionsdialog Sunniva Gylver og Bushra Ishaq på
ks824@kirken.no, 97143981
Innbyggertorget torsdag 9. oktober kl. 19.30

Takk!

Takk til alle som med gaver og annet har bidratt til det
nye, ﬁne orgelet som innvies 25. august!

FORESTILLING 2019
Søndag 1. september setter årets konﬁrmanter og
ungdomsledere i Team Heggedal opp årets forestilling. I
år har vi jobbet med forestillingen én dag på leir, og vi
skal jobbe med den to tirsdager og en helg før vi viser
den for familie, venner og andre interesserte. Det vil bli to forestillinger, kl.
17 og kl. 19.30, og disse er åpne for alle. Billetter kan forhåndsbestilles på
www.teamheggedal.no .Mer informasjon om forestillingen vil bli å ﬁnne på
hjemmesiden til menigheten og til Team Heggedal. Vi kan love både en morsom, underholdende og tankevekkende musikal.

KONFIRMANT 2020
Påmeldingen til konﬁrmasjon 2020 er i gang, men det er ennå ikke for sent å
melde seg på! Vi ser frem til å bli kjent med våre nye konﬁrmanter, og søndag
27. oktober vil vi ha en Bli-kjent-samling fra kl. 16 med alle som har meldt
seg opp til konﬁrmasjon. Samlingen avsluttes med Kveldsmesse kl. 19.30 og
kaffe, saft og kake på Heggetun. For mer informasjon om konﬁrmasjon, gå inn
på hjemmesiden vår eller ta kontakt med Marianne Solheim, ms885@kirken.
no, 95284767.
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Nytt orgel 2019
626 000 kr!
Det er så langt
samlet inn

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Oppdatert: juni 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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HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER
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Salgsutstilling

Heggedal Hovedgårds Venner inviterer til kunstutstilling
26. – 27. oktober 2019, begge dager kl. 11-16
Årets utstillere er:

Hovedutstiller
Morten Langhoff

Marit Spilde

Sigrun Jonsdottir

Daniel Erlandsson

Gratis entré

30 HH venner 4-2017.indd 30

Kunstlotteri

Arve Tollan

Ellen M. Stien

Kaffe og hjemmebakte kaker fås kjøpt

13.08.2019 07:43:03
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DRØMMER DU...

OM Å STÅ PÅ SCENEN, SYNGE, DANSE
OG VÆRE EN DEL AV EN MUSIKAL?
NYTT OG BREDT
TILBUD FOR BARN
OG UNGDOM!

Musikalskolen kombinerer det beste innen
scenekunst med sang, dans og teater.
Sang: grupper og privattimer alle aldre. Dans og
sangstjerner. Teater: Musikaler, replikker og tekst,
teatersport og rollelek. Teatergrupper inndelt etter
alder. Musikal: Dans, sang og roller med tekst.

OPPSTART UKE 35
Påmelding: www.dansesonen.no
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LIONS CLUB HEGGEDAL

Oppgraderte
utlånssyklene til BUA

Blomsterplanting på
Bråset sykehjem
Heggedal Lions Club har også i 2019 bidratt til å pynte opp
med blomster for pasienter og ansatte på Bråset sykehjem i
Røyken, sammen med Lions klubbene i Røyken.
15. mai stilte Lions klubbene i Heggedal og Røyken
opp, i god tradisjon.
Blomstene var innkjøpt av sykehjemmet, men selve
plantingen tok Lions
medlemmene seg av
til stor glede for alle.
Etter jobben ble det
kaffe & vaﬂer på alle
sammen.

BUA har i alt 24 sykler til utlån. Fem Lions medlemmer
bistod i uke 22 med å gå over syklene, pumpe opp dekkene, olje og justere bremser og å feste løse ringeklokker
og reﬂekser.
Heidi (BUA ansvarlig) var imponert over effektiviteten
og meget takknemlig for innsatsen.

Opera på Heggeodden
Polititjenesten i
Askersonen

Lørdag, 25.mai kl. 1730 ble det gjennomført operasang
for publikum inne på Heggeodden Boligsameie.
Ca. 170 mennesker totalt overhørte fantastisk stemmeprakt & musikalitet av 2 fremragende operasangere.
Lions medlemmer stod for rigging av stoler & bord, og
gratis pølser & brus.
Arrangementet var en del av Asker Kulturfestival-uken
2019.
Maria Minicheva og ektemannen Stiliyan Minchev
fremførte kjente musikkstykker.
Initiativtaker Jan Erik Ruud ønsket velkommen og takket også sangerne med velfortjente roser.
Morten Eriksson
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Torsdag, 23. mai 2019 arrangerte
Lions – Askersonen foredrag for
sine medlemmer på Holmen fjordhotell. Denne gang var politiinspektør Stein Olav Bredli, Oslo
politidistrikt (bildet) invitert til å
fortelle litt om Nærpolitireformen
i politidistriktet og fremtiden etter
sammenslåingen med Røyken og
Hurum kommune.
Bredli var sikker på at innbyggerne i Asker kommune
vil få se et moderne og kompetent politi i fremtiden. Han
ba innbyggerne vise en smule tålmodighet, slik at den nye
organisasjonen ﬁkk lov ”å sette seg.”
Han påpekte også viktigheten av et godt samarbeid
med andre aktører som eks. helse/brann/kommune/skole/
frivillige og ikke minst innbyggerne.
Ca. 45 Lions-medlemmer fra klubbene i Askersonen,
var skjønt enige om at innbyggerne i dagens Asker kommune og etter sammenslåingen i 2020 bor i en trygg og
god kommune, og hvor polititjenesten er god.

13.08.2019 09:24:39

Neste nummer av Heggedalsposten blir delt
ut fra 8. oktober. Frist for innsendig av stoff
er søndag 22. september. Ta kontakt med
redaksjonen hvis du har forslag til stoff.
Nr.
5
6

Stoff-frist
søn. 22. sept.
søn. 10. nov.

Distribusjon
8. - 13. okt
25. nov - 1. des

Har du lyst til å bidra – mye eller litt?
Vi har plass til ﬂere
medarbeidere i redaksjonen!

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

33 Cut-Karate-Borch-Malern-ledig.indd 1

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

14.08.2019 09:08:35
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BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS
FACEBOOK-GRUPPE

Rustad Meieri, 62 tonn på vei til 2 års opphold på fabrikktomta.
Foto: Terje Reier Gundersen (4. juli 2019)

Innvielse av ny gangvei i kveld!
Foto: Helge Grøstad (10. juli 2019)

Vakkert fargespill
fra brygga i kveld.

Foto: Heidi Nilsen (8. august 2019)

....hmmmm.

Foto: Jostein Bolme (14. juli 2019)

Sommermorgen i Heggedal.

Foto: Frode Auset (28. juni 2019)

Snart skolestart i bygda med
Lyn og torden i Heggedal. Litt ﬂaks
2 skoler, masse barn og ungdom! med dette bildet, tatt fra Gjellum.
Foto: Lisbeth Frøhaug (9. august 2019)

Det bygges på harde livet i Heggedal...
Foto: Bjørn Ryan Johansen (5. august 2019)
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Bli med i Facebook-gruppen
“Heggedalsposten” og del
dine bilder fra nærmiljøet.

Foto: Pål Gisle (16. juli 2019)

- og i Kistefossdammen har det grodd til med gress,
blomster og kjerr. Foto: Bjørn Ryan Johansen (5. august 2019)
13.08.2019 09:52:35

HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

Program høsten 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.
Søndag 15. september kl. 12.00:
Lokalvandring fra Eid til Korpåsen
Gården Eid og husmannsplassene.
Vi starter i Eid-krysset. Se omtale
Onsdag 18. september kl. 19.00:
”Heggedal i endring”. Terje Reier Gundersen fra
historielagets fotogruppe viser bilder fra de siste års
endringer i bygda - på innbyggertorget. Se omtale
Mandag 30. september kl. 13.00 på Innbyggertorget:
Fortellerverksted med lokalhistorisk quiz.
Søndag 20. oktober: kl.11.30
Vi besøker Tronstad gård og Hurum historielag,
og middelalderkirken på Hurum.Se omtale
Mandag 21. - fredag 25. oktober
”Fyrstikkfestival” på Heggedal innbyggertorg.
Festivalen er et samarbeid mellom innbyggertorget
og historielaget. Hele uka vil det være en utstilling av
lokale historier, bilder og gjenstander. Endelig program
kommer i neste utgave av Heggedalsposten.
Se også Innbyggertorgets program, side 6-8

Torsdag 24. oktober kl. 19.00 på Innbyggertorget:
Fortellerverksted med tema:
”Heggedal kino – og kinoene i området”.
Heggedal kino, Høyenhall, Dalgløtt, Slemmestad.
Fredag 25. oktober kl. 18.00 på Innbyggertorget:
Historielaget feirer 10-årsjubileum.
Torsdag 21. november kl. 19.00 på Innbyggertorget:
Historielagets julemøte, med god mat, foredrag,
underholdning og presentasjon av årets årbok,
”Tændstikka 2019”.
Mandag 25. november kl. 13.00 på Innbyggertorget:
Fortellerverksted med tema: ”Søndagsskolene”

Heggedalsposten
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Søndag 15. september kl. 12.00:

Lokalvandring fra Eid til Korpåsen
Gården Eid og husmannsplassene i området.
Vi starter i Eid-krysset, og går en runde via
Kodalen, Norddal, Korpåsen og tilbake langs
Gamle Røykenvei.
Turledere er Terje Martinsen og Wilhelm Kavli.
Oppmøte i Eidkrysset kl. 12.00.
Onsdag 18. september kl. 19.00:

”Heggedal i endring”

Terje Reier Gundersen plukker bilder fra sin
store samling. Mange kjenner Terje som bidragsyter på Heggedalspostens
facebook-sider. Selv om
hovedinteressen er naturfotografering, har han gått
rundt i bygda med fotoapparatet de siste årene, og
vil vise oss noe av det som
har skjedd.
Søndag 20. oktober: kl.11.00

Vi besøker Tronstad gård og Hurum historielag, og middelalderkirken på Hurum.

Hurum historielag har sin bygdesamling på Tronstad gård på Kana i Hurum,
med rundt 2000 gjenstander fra dagligliv, arbeid og
skole og livet i Hurum.
Hurum kirke er en middelalderkirke fra 1150. Vi
besøker Tronstad gård og
historielaget, og får en omvisning i Hurum kirke.
Det blir en enkel bevertning underveis.
Felles avreise med biler 11.00 fra parkeringen
ved fabrikken.
Påmelding til: Marit Fugleberg Flåto,
maritff@hotmail.com / tlf 93 05 34 34
- innen 14. oktober

HISTORIELAGET FYLLER 10 ÅR!
Lørdag 13. juni 2009 ble det arrangert ”Museums- og antikvitetsdag” på fabrikken, som del av
”Heggedalsdagene 2009”. Folk ble invitert til å komme med gamle ting, og få dem registrert. Det var
stor interesse, og både arrangørene og ﬂere av de besøkende var enige om at dette burde følges opp.
Oppstartmøtet for historielaget var på Heggedal bibliotek 3. september 2009. Saken var viktig, ikke
minst fordi Heggedal sto foran store endringer. Første årboka ble gitt ut høsten 2010. Det første
fortellerverksted ble arrangert i september 2011, og i november 2019 har vi verksted nr. 70!

Dette skal feires med bursdagsselskap fredag 25. oktober kl. 18.00 på Innbyggertorget
- for medlemmer m/følge, og inviterte gjester. Invitasjoner kommer!
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Heggedalsposten

Anders Lie Hagen er Heggedal og Blakstad
skolekorps sitt aller første æresmedlem.

FLOTTE FOLK OG FETE TURER!
Heggedal og Blakstad skolekorps
starter i disse dager opp sine
øvelser etter sommerferien. De
kan se tilbake på begivenhetsrike
hendelser og opplevelser i juni,
og samtidig glede seg til høstens
spennende forestilling KORPS i
Asker kulturhus.
I en lang årrekke har Anders Lie
Hagen vært en stor ressurs for
skolekorpset. Han har bidratt
med et sterkt engasjement og
enorm arbeidskapasitet som
tillitsvalgt og hjelpedirigent
i tiden som medlem, og vært
en pådriver for utviklingen av
skolekorpsets drift også etter at
han var ferdig i korpset. Styret
besluttet derfor å utnevne Anders Lie Hagen til Heggedal og
Blakstad skolekorps sitt første
æresmedlem den 12. juni 2019.
Utmerkelsen ble delt ut på årets
sommeravslutning.
Skolekorpsets visjon er å være
det morsomste korpset med de
gladeste musikantene som drar
på de feteste turene. Og i år har
de virkelig vært på de feteste
turene.

Aspiranter og juniorer deltok på
Aspirantkorpsfestivalen i Skien
en helg i juni. Med stor buss
reiste de avgårde med foreldre
og hjelpedirigenter til en helg
fylt med musikk, lek, moro og
nye bekjentskaper.
Hovedkorpset tok med seg noen
av de eldste juniorene til Italia
første uken i sommerferien.
Nærmere bestemt en liten by
som heter Anzio utenfor Roma.
Turen bød på mye sol og bad,
men også noen uforglemmelige
konsertopptredener. I Roma
spilte de under en messe i den
kjente basilikaen Sant’Andrea
della Valle. Akustikken var krevende og omgivelsene særdeles
vakre. Korpset spilte også en
kveldskonsert på torget i Anzio
til applaus fra lokalbefolkningen, foreldre og noen duer.
Det er fortsatt ikke for sent å bli
med i korpset fra denne høsten. Ta kontakt hvis du kjenner
noen som ønsker å bli med i
det inkluderende skolekorpset.
Du finner mer informasjon på
skolekorpsets hjemmeside.

Juniorkorpsets reiste til Aspirankorpsfestivalen i Skien.

Vil du begynne i korpset?
Finn informasjon og påmelding her.

hbs.korps.no

Tekst og layout: Torill Holden og Stina Langlo Ørdal

Loppelageret i
Kloppedalen er åpent
kl. 18-21 hver torsdag
(fra 22. august, vi følger skoleruta)
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Hovedkorpset samlet foran hotellet i Anzio.

Sett av 20. okt
til forestillingen
KORPS i
Asker Kulturhus
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Trygg skolevei

Hjertesone rundt Heggedal skole
I mai ﬁkk Heggedal skole en bilfri sone
rundt skolen. Området kalles en hjertesone.
Hjertesone er et samarbeidsprosjekt mellom Trygg Traﬁkk, Statens vegvesen og
Helsedirektoratet. Heggedal skole er den
første skolen med hjertesone i Asker.
Målet er mindre biltraﬁkk rundt skolen.
Skolen oppfordrer foreldre til å parkere på
Gjellum eller bruke rundkjøringen nedenfor
ﬂerbrukshallen for av- og påstigning.
– Har du parkert innenfor hjertesonen,
gir elevrådet deg en slags bot, forteller
elevrådsleder Vebrand Gangås. Han mener
dette er foreldrenes ansvar.
– Det er voksne sitt ansvar å sørge for en
trygg skolevei. Skoleveien for dere i Heggedal er ikke god nok. Vi venter på ﬂere
tiltak, men det tar tid, sa ordfører Lene
Conradi til elevene under markeringen i
mai.
Traﬁkksikkerhetsutvalget i Heggedal har
lenge etterlyst tiltak for å gjøre skoleveien
tryggere. Hjertesonen rundt Heggedal skole
er bare ett av ﬂere tiltak for å øke traﬁkksikkerheten.
Statens vegvesen har vedtatt å etablere
opphøyd gangfelt på Røykenveien, ved
overgangen til Østliveien. Arbeidet er
planlagt gjennomført i løpet av høsten.
FAU ønsker også å senke fartsgrensen på
Røykenveien fra 50 km/t. Det vil i løpet
av høsten bli avholdt møte mellom Statens
vegvesen, politiet og kommunen for gjennomgang av fartsgrensene. I fartsgrensekriteriene vedtatt i fjor, som skal være
utgangspunkt for diskusjonen, står det
at fartsgrense på 40 km/t kan brukes på
”strekninger som ligger ved skoler på en
slik måte at et stort antall barn/unge må
krysse vegen hver gang de skal til eller fra
skolen”.
Lysreguleringen i lyskrysset ved Gjellum
har vært forsøkt justert slik at biler ikke får
grønt før fotgjengere har fått rødt.
Forsøket er imidlertid avsluttet. Statens
vegvesens beregninger viser at full adskillelse av fotgjengere og biler vil kunne doble
kølengden fra dagens situasjon.
– En betydelig økt kølengde vil etter vår
erfaring føre til økt traﬁkk på øvrig vegnett
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Elevene utgjorde et hjerte, for å symbolisere
etableringen av en bilfri hjertesone rundt
Heggedal skole.
i området av traﬁkanter som vil unngå
kø. Det anbefales dermed ikke å innføre
vrimlefase for fotgjengere, skriver Statens
vegvesen til Akershus fylkeskommune,
som er eier av veien.
FAU ved Heggedal skole vil fortsette med
traﬁkkvakter fra skolestart i lyskrysset og
ved Østliveien. Ordningen er et samarbeid
med Asker kommune,
hvor FAU adminis14 barnehager
trerer vaktholdet plukket
og fårsøppel
refundert utgiftene
av kommunen.
SISTE side 28
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Tekst og foto: Anders Lie Hagen
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7 mål matjord på Fornebu
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Foreldre som parkerer bil innenfor hjertesonen, kan venteTilskuer
enstraffes
påminnelse fra elevrådet.
Overvåket bygging
ved gangvei
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NYHET side 10

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

Heggedal skole har hatt ﬂere nestenulykker
langs skoleveiene. Faksimile fra Budstikka 3.
mai 2019, der skoleveien i Heggedal omtales
som “direkte farlig”. Farlige krysningspunkt,
uoversiktlig traﬁkkbilde og mengde traﬁkk
skaper ﬂest farlige traﬁkksituasjoner.
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
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Bygger gang- og sykkelvei langs Vollenveien
Asker kommune bygger gang- og
sykkelvei langs Vollenveien, fra
Røykenveien og frem til Yggeset
gjenvinningsstasjon. Strekningen
på 600 meter har mye tungtransport til og fra Yggeset. Hensikten
er å bedre fremkommelighet og
sikkerhet for gående og syklende
langs Vollenveien.
Forventet anleggsoppstart er
denne høsten. Det vil også bli gjort
arbeid med overvannshåndtering
og støttemur. Entreprenør er Stener
Sørensen AS. Under arbeidet kan
trafikk på Vollenveien bli regulert
med manuell dirigering og lys.
Ønsker mer gang- og sykkelvei
Gang- og sykkelveien vil ende ved
innkjøringen til Yggeset gjennvinningsstasjon. Derifra må myke
trafikanter ferdes langs veien.
Heggedal Nærmiljøsentral har sammen med Vollen vel jobbet for at

gang- og sykkelveien bør bygges
videre langs Vollenveien, ned til
den allerede eksisterende gang- og
sykkelveien ved Gislehellinga.
– Det bør bygges sammenhengende, ikke stykkevis og delt. Veien
er smal og har høy fart. I tillegg er
det mye trafikk til og fra Yggeset og
gjennomgangstrafikk mellom Vollen og Heggedal, sier Sverre Aae i
Heggedal Nærmiljøsentral.
Ønsket om forlengelse er spilt inn
til Statens vegvesen, men vil ikke
bli en del av dette prosjektet.
– Dette byggetrinnet er igangsatt
for å sikre trygg skolevei for de
boligene som ligger på strekningen.
Det er ingen boliger på strekningen
videre mot Vollen som ligger innenfor skolekretsen til Heggedal skole,
forteller Yngve Kristoffersen i Asker
kommune.
Tekst og foto: Anders Lie Hagen

Ved innkjøring til Yggeset gjenvinningsstasjon vil gang- og sykkelveien ta slutt.
Samtidig endres fartsgrensen fra 40 til 60.

Situasjonskart fra Asker kommune.

Rustad Meieri flyttet

Kistefossdammen fylles

Heggedals gamle meieri og pub ble i juli flyttet til
stasjonsområdet. Her skal huset stå midlertidig
parkert i to år, før det restaureres og flyttes tilbake
til Heggedal sentrum. Får håpe det 120 år gamle
huset husker å legge parkeringsbillett i ruta...

Nå nærmer det seg at dammen skal fylles, og kanskje er vannet tilbake innen du får Heggedalsposten.
Ferdigbefaring ble gjennomført 19. august.
Skulle du lure på hvorfor det fortsatt foregår arbeider
ved anlegget, så kan dette være mindre reklamasjonsarbeider. Heggedalsposten gratulerer med vel
konstruert og at en koselig rundtur rundt dammen
igjen skal være mulig.
Foto: Jan Richard Eriksen

Foto: Elisabeth Schjølberg

Heggedal Pensjonistforening

Byggestart for sykkelhotell

Høstprogrammet 2019

Rammesøknaden for Heggedals første hotell er nå
godkjent av kommunen. Sykkelhotellet vil være på
100 kvadratmeter, i enden av spor 2 (tog retning
Oslo). Hvor mange stjerner hotellet vil få, er enda
uvisst...
Illustrasjon: PLUS ARKITEKTUR

Onsdag 4. september, kl. 18
Onsdag 2. oktober, kl. 18
Onsdag 6. november, kl. 18
Onsdag 4. desember: julemøte kl. 18 eller tur – følg
med på oppslag på Innbyggertorget!
Medlemsmøtene er på Innbyggertorget, og er åpne
for alle. Ta gjerne med en gevinst til utlodning.
Underholdning på møtene: se Budstikka.
Hjertelig velkommen!
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VELKOMMEN TIL
HEGGEDAL TORG!

Nye og moderne 2- til 7-roms leiligheter, i varierte størrelser og noen over flere plan,
midt i Heggedal sentrum. Leilighetene blir klare for innflytting fra første kvartal 2021.
Alle illustrasjoner: Endringer vil forekomme

Nye leiligheter til fastpris – her er det førstemann til mølla!

HEGGEDALTORG.NO

MELD DIN INTERESSE
Anders Winther
Leder Nybygg

97 97 96 96
aw@bnbolig.no
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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

07.05.2019 13:07:01

