
	 	
	
	
	

Innkalling	til	årsmøte	i	Heggedal	Nærmiljøsentral	
	

på	Innbyggertorget	i	Heggedal,	onsdag	26.	februar	2020,	klokken	1900-2100	
	
Dagsorden:	
	
1.				 Velkommen	
	
2.	 Konstituering,	godkjenning	av	innkalling	og	dagsorden	

	
3.				 Valg	av	møteleder,	referent	og	protokollunderskrivere	
	
4.				 Årsberetninger	fra	styret	
	 Vedlegg	1:	Styrets	årsberetning	for	Nærmiljøsentralen	2019	

Vedlegg	2:	Årsberetning	for	Heggedalsposten	2019	
	
5.				 Regnskap	og	revisors	beretning	

Vedlegg	3:	Revidert	regnskap	for	2019	
Vedlegg	4:	Revisors	beretning	for	2019	
Vedlegg	5:	Balanse	2019	
Vedlegg	6:	Revidert	regnskap	for	Heggedalsposten	2019	
Vedlegg	6b:	Revisors	beretning	for	HP	

6.				 Aktivitetsplan	og	budsjett	
	 Vedlegg	7:	Aktivitetsplan	2020	

Vedlegg	8:	Budsjett	2020	
Vedlegg	9:	Forslag	til	justering	av	vedtekter	for	Heggedal	
Nærmiljøsentral	

	
8.				 Innkomne	forslag	
	
9.				 Valg	(av	styre,	revisor	og	valgkomité)	
	
10.	 Spørsmål	og	svar	
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Årsberetning for Heggedal Nærmiljøsentral 
01.01.2019 - 31.12.2019 

 
 
Heggedal Nærmiljøsentral i sitt 10. ordinære driftsår med Per Sletaune som daglig leder. 
 
 
 
Heggedal Nærmiljøsentralen har hatt følgende styre i perioden:  
Styreleder:  Sverre Aae  
Ildsjel, uavhengig: Ragnhild Holtan 
Heggedal og omegn Historielag: Dag Henning Sæther 
Lions Heggedal:  Jan Erik Ruud  
Heggedal menighet: Ragnhild Øvland Tjelle, avløst av Monica Øverby 
Heggedal og Blakstad skolekorps: Thomas Hvesser  
GUI Sportsklubb (tidligere Heggedal Idrettslag): Torgeir Kroken  
Hovedgården Ungdomskole : Ingunn Krogvold Fystro 
Hovedgården Ungdomskole elevråd: Julia Eveline Refvik 
Hovedgården Ungdomskole elevråd:  
 
Styret har hatt 6 styremøter i 2019.  

Styret og daglig leder har blant annet jobbet med følgende saker: 

- Planlegging av "innbyggertorg Heggedal" B3 
- Utsmykning nytt innbyggertorg/utearealer 
- St. Hansarrangement i Kloppedalen 
- Drift/samarbeid med Heggedal Innbyggertorg  
- Askers Frivillighetsutvalg 
- Trans´matorn Sykkelpark 
- Trafikksikkerhetsutvalg i Heggedal   _     

- Koordinering trafikksikkerhet anleggsområder i Heggedal 
- Kraftverket/turbinområdet 
- Asker Kulturfestival 
- Utbygging i Heggedal sentrum 
- Damvokterboligen 
- Datakurs/bruk av sosiale medier for seniorer

- Heggedalsposten redaksjon                                  - Frivillighetskonferansen Asker 
- Nettverksmøter frivillighetssentralene  - Fabrikkens venner 
- Borgen Nærmiljøsentral   - Velkommen til Heggedal   
- Planer for Heggedal Idrettsanlegg, Gjellum           - Omattatt (kreativt ombruksverksted) 
- Post i B3  - iheggedal.no 
- Digital Venn                                             - Dialogmøte Teglen  
- Asker kulturfestival 
- Nærdemokratiske ordninger i nye Asker   
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Litt om noen av prosjektene som det er arbeidet med i 2019: 
 
Generelt: 
Heggedal Nærmiljøsentral (HNMS) har også i 2019 hatt et stort antall saker og prosjekter i og 
utenfor Heggedal. HNMS er og vil være en pådriver også i årene fremover med de erfaringer og 
rutine som er opparbeidet gjennom årene som er frivillighetssentral. Rullerende årsplan er for 
det meste fulgt opp jfr siste årsmøtevedtak, dette styreåret har vi også hatt 
ungdomsrepresentant i nesten alle styremøter. HNMS har også dette året også bidratt til å gi 
støtte og bidrag til ulike prosjekter for flere lag og organisasjoner i og utenfor Heggedal. 
Sayed Sajad Amiri, for tiden elev ved Røyken videregående skole 1vg har arbeidspraksis hos 
HNMS. Sajad har fulgt oss i flere år, fra han var utplasseringselev fra HUS. Tilrettelegging for og 
arbeidspraksis hos HNMS er til tider en utfordring, men til gjensidig glede og nytte. 
Nye Asker er i støpeskjeen, og fra januar 2020 vil kommunesammenslåingen få betydning for 
hvordan HNMS skal arbeide inn i fremtiden i en ny og større kommune. HNMS har i 2019 
observert og deltatt i bla. diskusjoner om nærdemokratiske ordninger i vår nye kommune, med 
spesielt fokus på Lokalsamfunnsutvalg.  
 
Styret vil gjerne fremheve noen personer/grupper i 2019 som har gjort en særlig 
dugnadsinnsats til beste for Heggedals nærmiljø: 
Dag Henning Sæther stiller opp med sitt ja og sin brede kompetanse i planer og gjennomføring 
av dugnader og arrangementer. 
Sverre Aae bidrar i stort sett alle prosjekter og oppgaver som HNMS er eller blir engasjert i – 
uten opphold. 
Terje Martinsen formidler sin lokalhistoriske kunnskap, noe som har stor betydning for gamle 
og nye Heggedøler samt oppvoksende generasjoner i Heggedal og Asker.  Vi vil også gratulere 
Terje med Asker kommunes frivillighetspris for 2019. 
Per Sletaune som daglig leder (ansatt) arbeider også mye på sin fritid med sitt engasjement i 
Heggedal og Asker for øvrig, og som i år i tillegg ble valgt inn som politiker i Asker 
kommunestyre.  
Bjørn Karr som vaktmester i sykkelparken og ved Omattatt på Friheim. Bjørn stiller opp og gjør 
en stor innsats for en tilgjengelig og velholdt sykkelpark gjennom sykkelsesongen. Med tilskudd 
fra Asker kommune og mulighet for å honorere (litt) en frivillig – er dette blitt en svært god 
ordning for oss alle. 
Asker Kommune med politisk og administrativ ledelse er viktige premissleverandører for vår 
frivillighet, kommunens ulike virksomheter/avdelinger er gode bidragsytere og støttespillere på 
flere av våre prosjekter. 
Heggedalspostens redaksjon med betydelig innsats og formidling av informasjon om - og 
viktige historier fra det gode nærmiljøet vi alle er en del av, 
 
Det er for fremtiden fortsatt viktig at fokus på dugnader og frivillighet blir fremsnakket og satt pris 
på, og at det må legges til rette for gode rammevilkår for frivillighetsarbeidet. Alle vi som sitter i 
styret i Nærmiljøsentralen og som jobber frivillig i prosjekter utgjør gode eksempler på ildsjeler 
og rollemodeller utad i frivillighetsarbeidet og for lokaldemokratiet.  Vi viser at det det er mulig ”å 
få ting til”, og at det nytter å ta opp saker som har betydning for lokalmiljøet her vi bor og 
oppholder oss i Heggedal og i Asker. 
 
Omattatt – kreativt ombruksverksted                                                                                   
Styret til Foreningen Omattatt, ansatte en kreativ koordinator våren 2019. Styret er satt sammen 
av medlemmer fra HNMS, Asker kommune og frivillige. En solid dugnadsinnsats fra frivillige og 
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økonomiske midler fra diverse bidragsytere gjorde det mulig å åpne Omattatt kreativt 
ombruksverksted i 2019. Det var offisiell åpning i mai med ordfører Lene Conradi tilstede, og 
reportasje i NRK Østlandsendingen.   

Foreningen Omattatt er stiftet av Heggedal Nærmiljøsentral og Asker kommune. Omattatt har 
fått økonomisk bidrag fra Asker kommune, Sparebankstiftelsen DNB, Miljødirektoratet, 
Akershus fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. Ombruksverkstedet holder til i underetasjen 
på Friheim og er fylt med ombruksmateriell fra Yggeset gjenvinningsstasjon og andre 
samarbeidspartnere. Vi jobber med å se ressursene i det andre kaster. Omattatt har i 2019 
reddet 6 246 kg ombruksmateriell inn til sitt verksted.  

I mai ble det arrangert flere dager med olabilverksted og gjennom hele høsten har det vært 
snekkerverksted og omsømverksted på tirsdager. Omattatt har hatt kurs og inspirasjonsdag for 
SFO-ansatte i Asker kommune. I oktober ble det ansatt en kreativ koordinator i full stilling. Med 
koordinator på plass har aktiviteten tatt seg opp utover høsten, og det blir stadig mer aktivitet 
som tilbys på Omattatt. Det ble arrangert to vellykkede juleverksteder med mange besøkende. 

Veien blir litt til underveis. I 2020 tar vi (stifterne) mål av oss til å holde Omattatt mest mulig 
åpent og tilby varierte aktiviteter innen ombruk. Fra nyttår har Omattatt åpnet for medlemskap i 
foreningen, og de vil aktivt jobbe for å verve medlemmer til foreningen. Omattatt fortsetter med 
forskjellige verkstedkvelder, åpent på dagtid og kurs. De skal også få til et samarbeid med blant 
annet skoler, barnehager og andre lag og foreninger.  

Organisering (rolle og ansvar i forhold til HNMS) av Foreningen Omattatt:                                                                                  
Utdrag fra avtale mellom Heggedal Nærmiljøsentrals (HNMS), Asker kommune og Foreningen 
Omattatt, datert 17092019. ”Ansvar: HNMS forvalter midlene i henhold til de avtalte kriterier og 
behov. Innkjøp, påløpte kostnader, avgifter, kursinnbetalinger etc. som fremkommer av 
aktiviteten i Foreningen Omattatt dekkes fra/godskrives ovennevnte konto - fortløpende.                                                                                       
Ved eventuelle engasjement og/eller ansettelser er HNMS arbeidsgiver med de plikter dette 
medfører, herunder, men ikke begrenset til aa-registrering, forsikring, skattetrekk og 
lønnsutbetaling.”   

Heggedalsposten                                                                                            
Heggedalsposten(HP) er en del av HNMS virksomhet. Avisen har redaksjonell frihet i henhold til 
egne vedtekter og arbeider uavhengig av HNMS. Vi viser forøvrig til HPs egen årsrapport og 
regnskap som fremlegges for årsmøtet. 

Trans´matorn sykkelpark – et møtested                                                                 
Sykkelparken blir benytte av svært mange besøkende, og omtales langt utenfor Asker og 
Akershus sine grenser. Nye tilbud utvikles og HNMS samarbeider godt med Asker kommune og 
Asker Cykleklubb for videre utvikling av sykkelparken. Det vises til bl.a. at Kalas-cup, sykkelritt 
for alle aldersgrupper arrangeres i og i nær tilknytning til sykkelparken og pumptrack- banen. 
Asker kommune og HNMS har jobbet med sykkelparken gjennom en driftsavtale, som på 
høsten ble evaluert og vurderes videreført i 2020. Egen vaktmester har gjennom et 
engasjement fra HNMS påtatt seg daglig/ukentlig vedlikehold i sykkelparken ref. Nevnte 
driftsavtale med Asker kommune. Vaktmester som er tilstede flere ganger i uka, på ulike 
tidspunkt dag/kveldstid, ser ut til å være en god løsning for å holde sykkelparken ryddig og i god 
stand. Det vises til tidvis svært høyt aktivitetsnivå og godt besøkt sykkelpark, gjennom hele 
sykkelsesongen, en fortsatt suksess. 
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Damvokterboligen  
Boligen har også i 2019 fått lite oppmerksomhet. Det er fortsatt et stort behov for utbedring flere 
steder i bygget, men det viktigste er at bygget blir tatt tilstrekkelig vare på, og ikke forfaller slik at 
det må rives.  
 
Kraftverk/turbinene 
Arbeidet med bevaring av turbiner og grunnmur har pågått med redusert tempo dette året, da 
området har vært avstengt som anleggsområde på grunn av rehabilitering av demningen. I 
arbeidene med demningen ble det etablert ny vei fra Damvokterboligen og ned til kraftverket 
(fortsatt stor høydeforskjell og stigningsgrad på veien). Heggedal og Omegn Historielag og 
HNMS har i 2019 lagt planer for anskaffelse av bl.a. lecablokker etc. for oppstart med å kunne 
reise deler av kraftverket med vegger i henhold til tegninger. 
 
Heggedal Trafikksikkerhetsutvalg, skiftet navn til Trafikksikkerhetsutvalget langs 
Røykenveien                                                                                                                         
HNMS koordinere trafikksikkerhetsarbeidet langs Røykeveien. Utvalget har vært aktive med 
bl.a. flere oppslag i budstikka om de negative konsekvenser med betydelig økt trafikkmengde 
på Røykenveien og Heggedalsveien. Den store saken dette året var Franzefossaken, 
mellomlagring av ”ballet” industriavfall på Yggeset næringseiendom. Trafikksikkerhetsutvalget 
langs Røykenveien er satt sammen av: FAU/TU Heggedal skole, FAU Hovedgården 
ungdomsskole, Boligsameiet Heggodden, engasjerte heggedøler, Heggedal Nærmiljøsentral/- 
Vel, Gullhella Vel, Nordre Gullhella Vel, Bondibroen og Omegn Vel og Bondistranda 
Huseierforening.  

Anleggstrafikk 

Viktig er det også at trafikksikkerheten blir godt ivaretatt i anleggsområdene i Heggedal.  De 
faste møtene som HNMS/daglig leder koordinerer med alle større bygg og anlegg samen med 
FAU/TU har fortsatt med godt samarbeid i 2019. Fokuset er trygge skoleveier, trygge veier for 
alle trafikantgrupper, og nullvisjon for uhell og skader i forbindelse med all bygge- og 
anleggsvirksomhet i Heggedal. 

Helse, miljø- og sikkerhet i HNMS                                                                                      
HNMS har gjennom ti år vært arbeidsgiver uten spesielt fokus på arbeidsmiljølovgivningen med 
dens forskrifter, herunder med lite fokus på dugnader. AML beskriver frivillighetsarbeid og 
forsvarlig HMS – på samme måte som for arbeidslivet forøvrig. Ansatte og deltagere i 
prosjekter, midlertidig ansatte, samt dugnader har gjennom siste ti år vært forsvarlig ivaretatt, 
men noen erfaringer gjøres og vi i HNMS som arbeidsgiver lærer underveis. Det må poengteres 
at det ikke har vært meldt skader eller nestenulykker. Kontorlokalene til daglig leder er ikke i en 
slik forfatning vi ønsker for vår ansatte, det er kontinuerlig dialog med daglig leder og styreleder 
om løsninger når regnet/vannet først lekker via taket inn i kontoret.                                                                                                     
Det vises til forslag til årsmøtet 2020 om styrking av vedtektenes paragraf 4, om styret, i forhold 
til økt fokus på HMS, samt i revidert styreinstruks jfr. vedtektene. 

Styret takker administrasjonen ved daglig leder for godt samarbeid og flott innsats i 2019. Nok 
et godt og produktivt år er lagt til historien. 

 



 
Årsberetning for Heggedalsposten 2019                              (versjon 05 - 11.02.2019) 
Heggedalsposten har fra 2011 vært en aktivitet innenfor Heggedal Nærmiljøsentral. 

Redaksjonen for Heggedalsposten har i 2019 bestått av: 
Per Sletaune, Heggedal Nærmiljøsentral, redaksjonsansvarlig (post@iheggedal.no) t.o.m nr. 5-2019 
Sverre Aae (sverraae@online.no) gikk inn i redaksjonen fra Nærmiljøsentralen fra nr. 6-2019. 
Ole-Herman Bjor, DnK 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, budsjef (sdb@crust.no)  
Anders Lie Hagen (anderslhag@hotmail.com) 
Elisabeth Schjølberg (elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no) 
Marit Røgeberg, annonseansvarlig (marit.rogeberg@gmail.com) 
Karin Engene (karinengene@outlook.com) overtok ansvaret for regnskapet fra desember 2019. 

Redaksjonen har hatt 3 møter i forbindelse med hvert nummer. 

Anders Lie Hagen startet sitt lektor-studium i Trondheim høsten 2019, men har fortsatt sin deltagelse i 
redaksjonen, ved å sende sine bidrag fra Trondheim.  Han har også fortsatt som koordinator av 
budtjenesten sammen med Stein. 

Distribusjon 
Distribusjonen av Heggedalsposten gjøres av frivillige bud. Bladet blir distribuert i Heggedal, 
Engelsrud, Dikemark, Hallenskog, Torp, Gullhella, Blakstad, samt deler av Vollen og Røyken.  Ved 
inngangen til 2019 hadde Heggedalsposten 40 bud, og ved utgangen av året 44 bud, og vi mangler nå 
et bud. I Anders sitt fravær har vi engasjert Kristian Elias Koppang til å pakke ferdig til alle bud som 
henter selv på Innbyggertorget (26).  Anders sin far; Odd Hagen, leverer til 13 bud, og Stein leverer til 
5 bud.  Allikevel er det ved hver utdeling bud som er syke, bortreist eller ønsker avlastning. Viktor 
Raddum er engasjert som vikarbud.  

Tradisjonen tro hadde vi fest for budene på Heggedal hovedgård 6. februar, sammen med redaksjonen 
og representanter for Heggedal Nærmiljøsentral.  Alle bud mottok sommerhilsen og fikk julegave. 
Redaksjonen hadde en hyggelig juleavslutning med middag på Siam Sushi mandag 11. november. 

Økonomi 
Bladet har kommet ut med 6 nummer,  alle på 40 sider. Samlet sidetall i 2019 er 240. Sidetallet var 
240 i 2018, 228 i 2017, 220 i 2016 og 236 i 2015. Opplaget har vært 5900 eks. 
Bladet trykkes av UnitedPress i Latvia. 
 
Regnskapet viser en omsetning (inntekter) på ca. kr 305.690, og et overskudd på ca. kr 70.381.  
Bladet har god tilgang på annonser. 
 

Inntektene fordeler seg i hovedsak på: 
• 20% (60.500,-) betaling for faste sider fra organisasjonene 
• 80% (244.000,-) annonseinntekter. 

 

Utgiftene fordeler seg på: 
• 63% (146.400,-) trykking 
• 17% (39.200,-) fest for budene på Hovedgården og julemiddag for redaksjonen 
• 7% (16.800,-) programvare (InDesign m.m.) til redaksjonsmedlemmer 
• 7% (15.200,-) porto for utsendelse og distribusjon (vikar) 
• 5%  (12.600,-) til inventar (traller til sortering).  
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Innhold 
8 foreninger har faste, eller nesten faste sider:  

• Heggedal innbyggertorg / nærmiljøsentral 
• Heggedal og Blakstad skolekorps 
• Heggedal hovedgårds venner og stiftelsen 
• Heggedal Idrettslag / Gui Sportsklubb  
• Heggedal Menighet 
• Lions Club Heggedal 
• Heggedal og omegn Historielag 
• Omattatt ombruksverksted 

.Faste sider/emner med redaksjonelt stoff: 
• En historisk artikkel 
• "Tursider" 
• Ungdomssider /  Kaliber ungdomsklubb 
• Bilder og tekster fra HP's Facebookside 
• Smånytt 
• Presentasjon av frivillige (i nr. 2, og 3) 

 

Heggedal Helselag og Pensjonistforeningen annonserer sine program hver vår og høst. 
Det har vært lite stoff fra Kaliber ungdomsklubb. 
 
Noen av de lokale sakene og prosjektene som ble omtalt i 2019: 

Omattatt Ombruksverksted. Verkstedet ble etablert i underetasjen på Friheim våren 2019, med 
offisielle åpning i mai. Verkstedet ble omtalt i de fleste numrene, og har nå fast side i bladet. 

Bygging av g/s-vei langs Røykenveien. Heggedalsposten har hatt to artikler om byggeprosjektet, og 
presenterte i nr. 2-2019 Gravalids forslag til utbygging av Gjellum senter med fotgjengeroverganger i 
lyskrysset. 

Sykkelhotellet på Heggedal stasjon ble presentert i nr. 4-2019, og omtalt på "Smånytt"-sidene i 
nummer 1-2019 og 4-2019. 

Bygg 3 - med det nye innbyggertorget. Første byggetrinn reiste seg utover våren 2019, og 
byggeprosjektet med innbyggertorgets nye lokaler og utearealene ble omtalt i nr. 3-2019. 

Hjørnetomta. TE's forslag til videre utbygging av hjørnetomta ble presentert i nr. 6-2019. 

Mellomlagring av næringsavfall på Yggeset. Anders hadde artikler i nr. 4-2019 og 6-2019 om 
Franzefoss Gjenvinnings søknad om mellomlagring av inntil 18000 tonn avfall på Yggeset, og 
konsekvenser for biltrafikken og mulig forurensning. 

Kommune- og fylkestingsvalget. I nummer 4-2019 lagde Elisabeth en oversikt over partienes 
standpunkter i en del lokale saker, spesielt innen samferdsel. Oversikten må ha vært rimelig korrekt, 
da det kom bare en kommentar fra partiene. 

 
Sider/artikler i numrene i Heggedalspostens årgang 2019: 
 

HP 1/2019 - 22. - 27. januar 
Knut Løken - mannen bak vårt skolekorps 3 
Heggedal Idrettslag 8 
Heggedal Menighet 12 
Heggedal Fysikalske 14 
Heggedal Helselag 15 
Lions Club Heggedal 16 
Heggedal og omegn Historielag 17 
Askers budsjett - for Heggedal 18 
Tur på Gjellumvannet 20 
Heggedal og Blakstad skolekorps 23 
Heggedal innbyggertorg 24 
Digital venn 27 
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 28 
Omattatt - verksted på Friheim 30 
BN Bolig åpner kontor i Heggedal 32 
Heggedal Hovedgårds venner 33 
Modelljernbaner på fabrikken 34 
Med Heggedal som kulisse - om Ola Bauer 36 
Smånytt 37 
 

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



HP 3/2019 - 14. - 19. mai 
Historisk: Heggedal Hovedgård 3 
Streik for klimaet 7 
Frivillig Rolf Kristiansen 8 
Innbyggertorget reiser seg 10 
Utsmykning av nye Heggedal torg 11 
Heggedal hovedgårds venner 12 
Heggedal Idrettslag 14 
Heggedal Menighet 18 
Tur i Underlandsåsen 20 
Lokalsamfunnsutvalg i Heggedal 23 
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 24 
Ny butikk: Asker Hagedesign 26 
Lions Club Heggedal 27 
Golf - en hobby for alle 28 
Heggedal og omegn Historielag 30 
Heggedal og Blakstad skolekorps 32 
Asker kulturfestival - i Heggedal 33 
Heggedal innbyggertorg 34 
Sykkelhotell på Heggedal stasjon 37 
Smånytt 38 
 
HP 4/2019 - 20. - 25. august 
Historisk: Hvordan fikk vi tida til å gå? 3 
Heggedal innbyggertorg 6 
Åpning av ombruksverkstedet “Omattatt” 9 
Nytt orgel i Heggedal kirke 10 
Anja Solvik i “Bunadsgriljaen” 11 
Heggedal Helselag 15 
Heggedal Idrettslag 16 
Mellomlagring av avfall på Yggeset? 19 
Tur i rundt Høymyrdammen og Torp Høymyr 20 
Lokalvalget 2019 24 
Heggedal Menighet 28 
Heggedal hovedgårds venner 30 
Lions Club Heggedal 32 
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 34 
Heggedal og omegn Historielag 35 
Heggedal og Blakstad skolekorps 36 
Hjertesone rundt Heggedal skole 37 
Smånytt 38 
 
HP 5/2019 - 8. - 13. oktober 
Grisehus og matauk midt i Heggedal sentrum 3 
Heggedal og omegn Historielag 6 
Forlengelse av g/s-veien mot Røyken 8 
Ombruksverkstedet Omattatt 10 
Heggedal og Blakstad skolekorps 12 
Heggedal innbyggertorg 14 
Innbyggertorget i 2021 16 
Krimforfatter Jan-Erik James Knudsen 19 
Tursider: Eid gård, Vinterveien og plassene 20 
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 24 
Petannque-banen på Hovedgården u.sk. 25 
“Før og nå”-bilder 26 
BUA 27 
Heggedal hovedgårds venner 28 
Heggedal Idrettslag 30 
Heggedal Menighet 34 
Lions Club Heggedal 37 
Smånytt 38 
 
 
 

HP 6/2019 - 25. nov. - 1. desember 
Munchs verker til Dikemark under krigen 3 
Heggedal og Blakstad skolekorps 7 
Ikke jul uten mølje! 8 
Om å være nabo til veiutbygging 10 
Boligprosjekt i stampe 12 
Heggedal innbyggertorg 14 
Ny bibiotekar: Anne-Cathrine Borthen Dahl 16 
Folkemøte om nærdemokrati 22. januar 17 
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 18 
Tur: Rundt Østenstad og ned til Prinsessebukta 20 
Mellomlagring av næringsavfall på Yggeset 24 
Heggedal og omegn Historielag 25 
Heggedal hovedgårds venner 26 
Brannsikring av Heggedal Hovedgård 27 
Gui Sportsklubb 28 
Heggedal Menighet 32 
Nå planlegges Hjørnebygget II 34 
Lions Club Heggedal 35 
Ombruksverkstedet Omattatt 36 
Smånytt 37 



Regnskap 2019 Heggedal Nærmiljøsentral
R-2019 B-2019

Driftsinntekter YE/BUD Merknader
(Statstilskudd)
Tilskudd fra Asker Kommune (og staten via rammetilskudd) 814 000 814 000 1,00
Arrangement
Kalender
Renter/gebyr
Prosjektmidler
VTA tilskudd
Annet

Sum driftsinntekter 814 000 814 000 1,00

Driftskostnader
Lønn, forsikring og sosiale utgifter -766 458 -715 000 1,07 Feil beregning og etterbetaling av feriepenger, 57.480
VTA stilling 0 0
Husleie, inkl strøm og renhold (aktivitet) -8900 -40 000 0,22 Færre betalte IBT arrangement
Installasjon bredbånd og trådløst 0 0
Drift av bredbånd og trådløst -21 866 -15 000 1,46 Økt pris
Innkjøp datautstyr og programvare -3 004 -10 000 0,30
Innkjøp kontorutsyr og innredning 0 0
Drift www.iheggedal.no 0 -10 000 0,00
Kontordrift -16 992 -10 000 1,70 Hjertestarter og revisor
Kurs og opplæring 0 -3 000 0,00
Prosjekter 37 162 0 Inkluderer 60.000 dnb/dhs
Arrangement 0 0
Kalender 0
Markedsmateriell -7 000 -4 000 1,75 Hovedgården, menigheten
Annet/Gaver 0 -2 000 0,00
Brukerrådet -500
AK nettverk -765,39
Transmatorn 37 558 Driftstilskudd som Inkluderer 10.000 overført Transmatorkonto i 2020
Omkostninger -4 252 -4 500 0,94

Sum driftskostnader -755 017 -813 500 0,93

Driftsresultat/kontroll 58 983 500 Reelt resultat: -11 017 Hensyntatt merknader
(Hovedårsak: Feil beregning av feriepenger)





Beholdningsoppstilling 2019 - "balanse", Heggedal Nærmiljøsentral

u2015 u2016 u2017 u2018 u2019 Noter

Driftskonto 413 940 380 779 346 175 385 327 444 309 1)

Anlegg/Transmatorn653455 62618 531181 429292 307 145 2)

Brukerrådet 11733 10226 9466 9466 8 966 3)

Heggedal Vel 71729 55747 43725 55135 42 655 4)

Fabrikken 42971 10426 12983 28850 36 018 5)

Heggedalsposten 100066 136088 294639 334224 389 043 6)

Skattetrekk 33300 85 181

Totalt 1 293 894 655 884 1 238 169 1 275 594 1 313 317

Noter
1) Inngående minus årets reviderte resultat, inkluderer netto AK nettverk beholdning og 60.000 for DnB prosjekt (DHS)
2) Inngående minus oppgjør for arbeid utført i 2019
3) Inngående minus årets resultat, eget regnskap, kun til orientering her
4) Inngående pluss tilskudd brøyting og minus brøyting, eget regnskap, kun til orientering her
5) Eget regnskap, kun til orientering her
6) Eget regnskap, kun til orientering her

u=utgående beholdning
Det er kun driftskonto som regnskapsrapporteres her.
Nærmiljøsentralen har verken eiendeler eller gjeld, med unntak av Kistefoss Kraftstasjon, som eies av Nærmiljøsentralen. Forøvrig leier Nærmiljøsentralen Damvokterboligen og trans´matorn sykkelpark



Resultatregnskap  Heggedalsposten 2019
Driftsinntekter Inntekter 2019 Inntekter 2018 Forskjell Noter:

3220 Annonseinntekter  244 290,00  193 383,34  50 906,66
3221 Abonnement av HP, utenfor avg.   900,00  2 700,00 - 1 800,00
3222 Kontingent i HP  60 500,00  56 100,00  4 400,00

Sum driftsinntekter  305 690,00  252 183,34  53 506,66

Driftskostnader Kostnader 2019 Kostnader 2018 Forskjell
4500 Trykking av HP - 146 365,00 - 145 744,25 -  620,75
6540 Inventar - 12 600,00   0,00 - 12 600,00 1.
6552 Programvare anskaffelse - 16 822,50   0,00 - 16 822,50
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. - 39 155,60 - 49 049,83  9 894,23 2.
6940 Porto, distribusjon av HP - 15 230,70 - 17 458,90  2 228,20 3.
7430 Gave, ikke fradragsberettiget - 4 625,00   0,00 - 4 625,00 4.
7770 Bank- og kortgebyr -  510,00 -  344,57 -  165,43

Sum driftskostnader - 235 308,80 - 212 597,55 - 22 711,25

Driftsresultat Driftsresultat 2019 Driftsresultat 2018 Forskjell
Sum driftsresultat  70 381,20  39 585,79  30 795,41

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster Finansinntekt 2019 Finansinntek 2018 Forskjell
8051 Renteinntekt bankinnskudd   157,41   0,00   157,41

Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster   157,41   0,00   157,41

Resultat Resultat 2019 Resultat 2018 Forskjell
Sum resultat  70 538,61  39 585,79  30 952,82

Inngående balanse/beholdning 334 224,34 294 638,55

Utgående balanse/beholdning 404 762,95 334 224,34

Noter:
1. 6540  Inventar Gerdmans rullebord til sortering av HP

2. 6860  Møter, kurs, oppdatering o.l. Budfest leie av lokale og mat
Julebord Redaksjonen

3. 6940  Porto Porto, distribusjon og vikarbud

4. 7430  Gaver, ikke fradragsberettinget Blomsterhilsen, julegaver budene og redaksjonen





  
 

Styrets forslag til årsmøtet 2020 til: 
Årsplan (2020-utgave) for Nærmiljøsentralen – fram til flytting inn i nye lokaler  
Styret anbefaler at Nærmiljøsentralens arbeidsform og profil videreføres uten vesentlige endringer. 
Det kommende året (frem til planlagt flytting i 2021) vil være preget av etableringen av 
Innbyggertorget i nært samarbeid med Asker Kommune og etter hvert det nye sentrum og andre 
prosjekter knyttet til Heggedal som satsingsområde. I forkant av flytting skal det utarbeides en (ny) 
gjensidig forpliktende samarbeidsavtale med Asker kommune. For perioden fram til flytting, foreslår 
styret følgende overordnede plan: (kan være vanskelig ensidig å bestemme noe mer om hvordan 
samarbeidet med kommunen skal være..) 
 
Planleggingsprosessen for sentrum:  

• Nærmiljøsentralens styre og administrasjon skal fortsatt ha en sentral rolle i å organisere og 
ivareta de (frivillige, lag og foreninger) lokale interessene i den nye enheten/lokalene 
(særskilt B3) og uteområdene (”torg&park”) i sentrum. 

• Et tilsvarende engasjement skal sikres også i forhold til andre sider av utbyggingsprosjektet. 
• Lokal innflytelse skal sikres ved bruk av referansegrupper, lokale konferanser, åpne møter, 

møter med ”lokale politikere” og andre tiltak som sikrer tilfredsstillende og bred forankring. 
 
Nærmiljøsentralens profil: 

• Nærmiljøsentralen skal virke slik at den fortsatt utvikler og fremmer fellesprosjekter med god 
forankring i nærmiljøet. Nærmiljøsentralen samarbeider (og skal samarbeide) med 
innbyggertorget, men fortsetter som selvstendig organisasjon og i samsvar med de 
(eventuelt) nye retningslinjene for ”frivilligsentraler i Asker kommune” i forhold til offentlige 
tilskudd. 

• Nærmiljøsentralen skal også ivareta interessene til øvrige deler av "Asker syd".  
 
Prosjekter og aktiviteter som følges spesielt opp fra Nærmiljøsentralen: 

• Damvokterboligen og kraftverket 
• Trans´matorn 
• Innbyggertorg-drift og videre utvikling frem til flytting – og deretter 
• Trafikksikkerhet - ”utvalgsarbeid” 
• «Nye Asker» - lokal gjennomføring, herunder lokalsamfunnsutvalg med mere 
• Foreningen Omattatt 

 
Arbeidsform og oppgaver fram til flytting: 

• Nærmiljøsentralen skal søke (fortsatt) å ha et styre med sterk representasjon fra 
organisasjonene og representasjon fra yngre heggedøler. 

• Nærmiljøsentralen skal fortsatt søke å utvikle og iverksette et fornuftig økonomisk samarbeid 
med Asker kommune/Innbyggertorget, spesielt med hensyn til arrangementer og prosjekter 

• Utveksling av informasjon mellom organisasjonene og mellom organisasjonene og 
Nærmiljøsentralen skal bedres ytterligere. 

• Nærmiljøsentralen skal videreutvikle et ”årshjul”/kalender hvor alle planlagte og avklarte 
aktiviteter og oppgaver er lagt inn. 

 
 



  
 

Blad og nettsider  
• Heggedalspostens forhold til det nye sentrum (og en eventuell senteravis) skal vurderes.  
• Sentralen skal planlegge hvilken rolle www.iheggedal.no skal ha etter flytting 

 



Budsjett 2020 Heggedal Nærmiljøsentral
B-2019 R-2019 B-2020

Driftsinntekter
(Statstilskudd) 0 0
Tilskudd fra Asker Kommune (og staten via rammetilskudd) 814 000 814 000 827 000
Arrangement 0 0
Prosjektmidler 0 0 Nullsum
Annet 0 0

Sum driftsinntekter 814 000 814 000 827 000

Driftskostnader
Lønn, forsikring og sosiale utgifter -715 000 -766 458 -725 000 Normalisert
Husleie, inkl strøm og renhold (aktivitet) -40 000 -8 900 -30 000
Installasjon bredbånd og trådløst 0 0
Drift av bredbånd og trådløst -15 000 -21 866 -25 000
Innkjøp datautstyr og programvare -10 000 -3 004 -5 000
Innkjøp kontorutsyr og innredning 0 0
Drift www.iheggedal.no -10 000 0 -10 000
Kontordrift -10 000 -16 992 -15 000
Kurs og opplæring -3 000 0 -3 000
Prosjekter 0 37 162 Nullsum
Arrangement 0 0
Markedsmateriell -4 000 -7 000 -7 000
Annet/Gaver -2 000 0 -2 000
Brukerrådet 0 -500
Transmatorn 37 558 Nullsum
AK nettverk -765
Omkostninger -4 500 -4 252 -4 500

Sum driftskostnader -813 500 -755 017 -826 500

Driftsresultat 500 58 983 500
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Til årsmøtet 26. Februar 2020 
Forslag til reviderte vedtekter for foreningen Heggedal Nærmiljøsentral 
Organisasjonsnummer 994 675 826 

 
 
 
§1 Formål 

 
Heggedal Nærmiljøsentral (HNMS) sitt formål er å øke og samordne innsatsen som utføres 
av frivillige organisasjoner og privatpersoner, utvikle samarbeidet med offentlige organer 
og næringsliv-  og derved styrke lokalmiljøet og øke trivselen i Heggedal og omegn – ved 
å: 

 
• styrke, samordne og videreutvikle eksisterende fellestiltak og arenaer. 
• arrangere nærmiljøkonferanser og andre møteplasser for samarbeid og kontakt 

mellom frivillige, næringsliv og offentlige organer. 
• initiere nye nærmiljøtiltak – spesielt rettet mot grupper som faller utenfor det 

eksisterende tilbudet. 
• støtte og inspirere frivillige og organisasjoner, og knytte forbindelser med 

tilsvarende organisasjoner og prosjekter som kan være til felles hjelp og nytte. 
• Bidra til å styrke miljøet rundt innbyggertorget, og drive aktiviteter og prosjekter 

som involverer innbyggertorget. 
 
HNMS skal bidra til å styrke og koordinere aktiviteter i området, på tvers av generasjoner, 
livssyn og yrkesinteresser. HNMS skal være partipolitisk nøytralt. HNMS kan være 
medlem i, eie eller delta i andre organisasjoner eller selskaper som fremmer formålet. 
 
HNMS skal ha en løpende dialog med andre som er aktive i nærmiljøet, og så langt det er 
mulig unngå å fremme tiltak som konkurrerer med eksisterende organisasjoner og aktiviteter. 

 
HNMS er plassert i Heggedal, men kan påta seg oppgaver i hele Asker. 

 
HNMS skal drives etter retningslinjer for frivilligsentraler i Asker og i henhold til gjeldende 
samarbeidsavtale mellom Asker kommune og HNMS. 

 
En forutsetning for å drive HNMS er at det bevilges tilstrekkelig offentlige midler til sentralens 
drift. 

 
§2 Selskapsform og medlemskap 

 
HNMS er en forening, registrert som F/L/I i enhets - og frivillighetsregisteret i Brønnøysund. 
HNMS er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for 
gjeld. Det innebærer at ingen kan disponere foreningens formue, har krav på utdeling av 
overskudd eller kan hefte for gjeld. 
 
Medlemskap i HNMS kan tegnes av lag, foreninger, institusjoner, bedrifter, interessegrupper og 
privatpersoner. Medlemskap er gratis. Ett medlemskap gir rett til én stemme på årsmøtet. Det er 
anledning til å melde seg inn på årsmøtet. 

 
 
§3 Årsmøte 

 
Årsmøtet er øverste myndighet i HNMS. 

 
Årsmøtet avholdes innen 15. mars hvert år, og kunngjøres med minst fire ukers varsel. Saker som 
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ønskes fremmet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Saksdokumenter 
gjøres offentlig tilgjengelig minst 1 uke før årsmøtet. 

 
Årsmøtet skal ha følgende dagsorden: 
 
1. Konstituering av årsmøte 
2. Valg av møteleder, referent samt to til å undertegne møtereferatet. 
3. Årsberetning fra styret 
4. Regnskap og revisors beretning 
5. Aktivitetsplan for neste periode samt budsjett 
6. Innkomne forslag 
7. Valg (av styre, revisor og valgkomité) 

 
Årsmøtet skal behandle driften av HNMS og de aktivitetene nærmiljøsentralen står 
ansvarlig for. Framlagte saker blir avgjort ved simpelt flertall. Det er ikke anledning til å 
stemme med fullmakt. 

 
§4 Styre 

 
Styret velges av årsmøtet og har minimum 5 medlemmer. Styreleder velges for ett år, alle øvrige 
valg er for to år dersom årsmøtet ikke bestemmer noe annet. Styret konstituerer forøvrig seg selv, 
men det bør velges en nestleder som sammen med styreleder og daglig leder utgjør et operativt 
arbeidsutvalg for HNMS. 

 
Styret bør representere ulike aldersgrupper, interesseområder og brukergrupper. De største 
foreningene i området skal inviteres med, og bør være representert i styret. Nye og nærliggende 
områder som blir en del av Asker fra 2020 bør også være representert i styret. 

 
Styret er øverste myndighet i HNMS mellom årsmøtene. Ved likt stemmetall i styret har 
styreleder dobbeltstemme. Styret ansetter daglig leder og ivaretar arbeidsgiveransvaret på vegne 
av foreningen. Styret følger opp daglig leders halvårige Helse Miljø- og Sikkerhets rapport 
(HMS), jfr. AML med forskrifter. I halvårsrapporten inngår også ansatte i prosjekter som HNMS 
har ansvar for, samt dugnader. 
 
Styret forholder seg lojalt til styreinstruksen og bruker denne som rettesnor i sitt arbeid for 
HNMS. 

 
§5 Daglig leder 

 
Daglig leder i HNMS skal arbeide for å nå de målene som styret og årsmøtet setter for 
nærmiljøsentralen. Styre og årsmøte skal påse at daglig leder har nødvendig handlefrihet. 

 
 
§5 Valgkomité 

 
Valgkomiteen skal ha minimum 3 medlemmer. Komiteen legger fram sin innstilling til årsmøtet. 
Valgkomiteen skal legge til grunn for sitt forslag en mest mulig representativ sammensetting av 
styre og valgkomite. 

 
§6 Endring av formål og vedtekter 

 
Endring av formål eller vedtekter må vedtas av årsmøtet med minst 2/3 flertall av de frammøtte 
og stemmeberettigede medlemmer. 
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§7  Ekstraordinært årsmøte 
 
Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret dersom minst 1/3 av det til enhver tid sittende styre, 
eller 1/3 av medlemmene finner dette nødvendig eller påkrevet. Innkalling skal skje som for 
ordinært årsmøte. 

 
§8 Oppløsning av Heggedal Nærmiljøsentral 

 
Ved oppløsning av HNMS nedsettes et avviklingsstyre på minst tre personer, hvorav Asker 
kommune er en av deltakerne. De andre personene bør utpekes blant medlemmene. Bevilgede 
midler skal tilbakeføres til kommunen, mens øvrige midler skal brukes til nærmiljøtiltak i 
Heggedalsområdet. 
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