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Den STORE dugnaden mot Korona-pandemien

Jeg har vært vant til at Norge stiller opp på en fantastisk måte under TV-
aksjonen, og har år etter år vært imponert over oppslutningen, men det vi 
opplever i disse dager, er det vanskelig å sette ord på.  Men er veldig glad 
for at jeg bor i Norge og takknemlig over hvordan myndighetene har taklet 
denne uvirkelige pandemien. Ikke minst hvordan de står på, og gjør det 
de kan for å ivareta oss eldre, de syke og de som er i risikosonen.  

Sykehusene ble omgjort i en fei for å ta imot et stort antall smittede pa-
sienter, mange med behov for respirator.  En kjempestor takk til alle som 
står i første rekke, som med fare for egen helse, står på for å redde alle 
de korona-syke, og ellers til alle dere i samfunnsnyttige tjenester som er 
med på å holde hjulene i gang.

12. mars har blitt en historisk dato vi alltid vil huske.  Dagen da Norge 
ble stengt ned.  Da flyene ble satt på bakken, skoler og barnehager ble 
stengt, og da de som hadde muligheten til å jobbe hjemmefra, gjorde det.  
Det er imponerende hvordan lærerne har stått på, og greid å lage digitale 
løsninger for hjemmeskole.  De fortjener alle en stor honnør.  Det er mye 
kreativitet også, med nett-møter og drive in kinoer og konserter, ja til og 
med drive in gudstjenester.

Om vi ikke kan gå på jobb, skole, delta på aktiviteter eller treffe familie og 
venner, så er vi heldige som bor i Asker kommune med så mye flott natur 
rett utenfor stuedøra.  Det er turstier på kryss og tvers i marka, noen mer 
brukt enn andre.  Dersom du er på leting etter et turforslag så har jeg skre-
vet mange turforslag i Heggedalsposten.  Alle bladene ligger på nettet så 
det er bare å gå inn på Heggedalspostens nettside: www.iheggedal.no. 
Frisk luft og turer i skog og mark gjør godt både for kroppen og humøret.  
Det er viktig å holde oss i form, og ved å følge smittevernreglene i tillegg, 
så er vi alle med på den STORE dugnaden for å få hverdagen tilbake. 

GOD TUR!               Laila Samuelsen

Heggedalsposten er et partipolitisk uavhengig og livssynsnøytralt blad som tilbyr seg å være medlemsblad/meldingsblad 
for organisasjoner i Heggedal. Organisasjonene er redaksjonelt ansvarlige for sine egne sider. Heggedalsposten er et 
prosjekt innenfor Heggedal nærmiljøsentral. Bladet trykkes av UnitedPress Tipografija i Latvia, og distribueres i Heggedal, 
Hallenskog, Askerbørskogen, Gullhella, samt deler av Blakstad og Vollen. Opplag: 6000 eks. Adresse: Heggedalsposten, 
Postboks 96, 1380 Heggedal. E-post kan sendes til et av medlemmene i redaksjonen, eller til: post@heggedalsposten.no 
/ post@iheggedal.no. Du kan også bli medlem av Heggedalspostens Facebook-gruppe.

Alle nummer av Heggedalsposten kan leses og lastes ned fra nett: www.heggedalsposten.no.

Redaksjonen for bladet ble avsluttet 5. mai

Annonsepriser 2020:
10% økning i annonseprisene fra 2019, 
bortsett fra 1/8 side, som er uendret.
Prisene gjelder for ferdigmateriell. Hvis 
Heggedalsposten skal produsere annon-
sen, må vi beregne et produksjonstillegg 
avhengig av arbeidets omfang.
1/8 side   kr.  1.050,-
1/4 side   kr.  1.950,-
1/2 side   kr.  3.300,-
1/1 side   kr.  7.000,-
Ved årsavtale og 6 innrykk gis 20 % rabatt. 
NB! Vi ønsker å begrense mengden av 
annonser i bladet, og må derfor i enkelte 
tilfeller avvise annonsører.

Abonnere?   Du kan abonnere på Heggedalsposten, og få den til-
sendt pr. post. Det koster kr. 350,- pr. år, for å dekke portoutgifter. Betaling 
til bladets konto 6215 05 92467.  Husk å oppgi navn og adresse! 
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En årviss oppgave her på bruket er å sikre nok ved til neste fyringssesong. Veden må selvsagt 
være tørr. Fuktig ved varmer dårlig og bidrar til soting i pipeløpet. Derfor starter jeg vedhogst 
allerede på ettervinteren. 

Ask og hassel vokser som ugras her på eiendommen. 
Tone går foran og blinker de trærne som hun mener skal 
ned. Jeg stabber etter i løssnøen med motorsaga iført ver-
nebukser, hjelm og vernestøvler. Heldigvis har jeg både 
traktor med vinsj, kappsag og hydraulisk vedkløyver. Li-
kevel får jeg sanne det gamle ordtaket om at veden varmer 
minst seks ganger: Treet skal hogges og kvistes, dras fram 
til velteplassen, kappes i favnvedlengder, kløyves, stables 
og tildekkes med bølgeblikkplater før den på ettersomme-
ren kappes i 30 cm lengder og kjøres inn til vedskjulene. 
Jeg har alltid likt å arbeide med ved, men jeg må innrømme 
at alt gikk lettere og raskere før, da jeg var yngre. Ikke 
bare har skiløypene blitt brattere både oppover og nedover. 
Rotstokkene som må løftes opp i kløyven blir også stadig 
tyngre….

Men vi er heldige som har motoriserte redskaper. Jeg 
husker fatter’n stå på kne med bågasag og slite seg utrent 
gjennom tørrgraner og vridde bjørkelegger. Kvistingen 
foregikk med øks. Veden ble hugget etter anvisning i kom-
munens skog i Grodalsåsen eller Heggedalsmarka. Det 
hendte at saga kilte seg fast og fatter brummet mindre pene 
gloser. Da trærne var felt, lånte han hest og slede av for-

Tekstog bilder: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

K affepaus e på V eltepl assen for 20 år  siden

E tt av vedskjulene hj emme i ferd med å f y lles
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Ry dding l angs  traktorvei vår en 2020

T o favner ny kløy vd og ferdigs tablet ved hj emme venter på 
bøl ge blikktak

F ra hogs ten på A ukeås en vinteren for 20 år  siden

pakteren på Gjellum, og jeg syntes det var stas å få være 
med å kjøre veden hjem til Charlottenlund, eller «Villa’n» 
som den het på folkemunne da jeg var barn. Der hadde 
vi blant annet en stor hvit kakkelovn, eller «svenskeovn» 
som vi sa. Den trengte mye ved, men til gjengjeld holdt 
den på varmen i mange timer. Veden ble kjørt hjem i tre 
meters lengder. Fatter lånte ei elektrisk kappsag. Jeg hus-
ker ikke hvem som eide den, men jeg husker at den gikk 
«på omgang» og at vi sto på venteliste. Strøm til den fikk 
man ved å henge to ledninger festet til to lekter over de 
uisolerte ledningene som gikk fra stolpen ved veien og inn 
til husveggen. Dette var vel egentlig å stjele strøm, men det 
var så vanlig at ingen brydde seg om det. Så skulle vedkub-
bene kløyves. Var de tjukke, nyttet det ikke med øks. Da 
brukte vi kiler og slegge. Så skulle veden stables slik at 

den ble tørr, helst på et solrikt sted. Hadde du gamle bøl-
geblikkplater som kunne dekke vedlaget, ble veden stablet 
med barken ned, for da fordamper fuktigheten raskere enn 
om man stabler med barken opp. Det siste ble gjort om du 
ikke hadde noe å dekke vedstabelen med – for at regnvann 
kunne renne av og ikke trenge seg inn i vedkubben. Og 
vedstabelen måtte ikke ligge rett på bakken. To litt tjukke 
rajer ble lagt parallelt på bakken, og veden ble lagt oppå 
disse. Denne metoden bruker jeg fortsatt i dag, men nå er 
det lett å få tak i Europaller, de egner seg bra som underlag.

Jeg har for det meste hogd, kappet, kløyvd og stablet 
vinterveden i skogen før jeg har kjørt den hjem på etter-
sommeren eller tidlig på høsten. Vedarbeid er trivelig. Det 
er god trim, men også god mental rekreasjon. Det nytter 
nemlig ikke å tenke på all verdens problemer når du holder 
på med motorsag eller vedklyver. Da må du konsentrere 
deg om det enkle rutinearbeidet hvis du vil beholde tom-
meltottene.

Hjemme hos oss skjer så godt som all oppvarming med 
vedfyring. Jeg tror vi bruker mellom fire og seks favner 
i året (1 favn = en fire meter lang stabel som er en meter 
høy og 60 centimeter tykk. Det vil med andre ord si at vi 
fyrer opp et sted mellom 16 og 24 meter langt «gjerde» 
som er en meter høyt og 60 cm tykt). I tillegg skal døtrene 
ha hver sine lass. Jeg har ikke regnet på hvor mange timer 
jeg bruker på en favn, men jeg har i hvert fall skjønt at ti-
melønna blir lav. Likevel finner jeg det tilfredsstillende og 
meningsfullt når jeg etter ei økt kan gå inn i tømmerkoia 
for å spise nistematen mens det spraker i ovnen. Jeg skjøn-
ner ikke hvorfor ikke flere hogger vinterveden selv. Norge 
gror jo igjen. Jeg er ganske sikker på at du får positivt svar 
hvis du spør en grunneier om å få rydde litt i krattskogen. 
Nå er vi så heldige at vi er skogeiere selv og kan hogge så 
mye ved vi bare vil – eller klarer. Jeg nevnte at vi bruker 
4 – 6 favner i året. Nå har Tone og jeg vært gift siden 1967 
og vi har bodd på Søndre Stokker siden 1970. Hvis vi sier 
at vi har brukt i gjennomsnitt 5 favner i året, så betyr det 
at vi har fyrt opp et «gjerde» på en meters høyde og 60 cm 
tykkelse som er en kilometer langt. Jeg skal fortsatt hogge 
ved så lenge jeg kan. Det er liksom en slags stolthet i det 
– å være sjølforsynt. Jeg husker bestefaren til kona. Han 
ble nærmere 97 år, og var frisk og klar til det siste. De siste 
åra bodde han i bryggerhuset på Stokker. Han kom nesten 
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I  1999 by gde  jeg tøm merkoie på A ukeås en. F in varmestue.
V år en 2020 hj emme på Søndr e St okker. K apps aga bak på 
traktoren er kjekk  å ha t il småv ed.

daglig ned til oss for å kappe ved med bågasag. Da jeg sa at 
det går mye fortere med motorsaga, protesterte han. Denne 
daglige trimmen på et par timer ville han ha! 

Det er noe med vedhogst. For de av oss som er vokst 
opp med det og har mulighet til det, tror jeg det er noe av 
det siste vi mannfolk gir slipp på av fysisk aktivitet. Jeg 
ser ennå «Gamle-Stokker’n» stå ved sagkrakken eller ved 
hoggestabben og kløyve tynne oppfyringsfliser av gran el-
ler tyrikubber. Snart er det vel jeg som står ved hoggestab-
ben og kløyver oppfyringsved mens yngre krefter får ta 
seg av tungarbeidet. Eller kanskje blir det slik som hos de 
fleste andre: Vi tar med en 40-liters sekk med bjørkeved fra 
Baltikum til kr. 79,90 på Kiwi. Kjøper jeg 60 slike sekker 
har jeg en favn ved!
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Fremdrift i Heggedal sentrum som planlagt

Det fø rste by ggetrinnet, som 
startet våren 2018, består av bygg 
2 og 3 (se illustrasjon). Under 
bakken er det bygd parkering-
skjeller. Byggene inneholder 
kommunalt innbyggertorg, 
næringslokaler og 58 leiligheter, 
hvorav 75% er solgt. Arbeidet er 
godt i rute. Entreprenør er 
snart ferdig med parkett og fl iser 
i bygg 3 og er godt i gang med 
malerarbeidene i bygg 2. Det 
første byggetrinnet vil i hovedsak 
fullføres i løpet av året, formelt 1. 
kvartal 2021.

Det andre by ggetrinnet startet 
i år. Oppføring av bygg 1 og 4 
(se illustrasjon)  går etter planen. 
Her ligger 59 leiligheter, hvorav 
30% er solgt. Råbyggene ligger 
godt i rute til å være oppe medio 
august. Tømrerarbeidene har nå 
startet på bygg 1. Entreprenøren 
legger opp til tette hus utvendig 
med stillaser demontert før jul. 
Byggeplassen kan dermed fl yttes 
vestover, for å skjerme beboere 
som fl ytter inn desember  i 
de ferdige leilighetene fra bygge-
trinn 1.

21

34

Utomhus vil først nødvendig 
infrastruktur i bakken bli instal-
lert, før overfl aten legges. Den 
valgte teglsteinen fra Odense 
produseres kun to ganger i året. 
Prosjektet vil derfor ikke kunne 
starte med denne jobben før tidlig 
oktober, da teglen kan leveres til 
Heggedal.

Den nye nettstasjonen ble nøye 
planlagt i januar. I april ble trans-
formator montert. Spenningsset-
ting av hovedtavler er planlagt i 
uke 20 eller 21.

Koronakrisen har rammet deler 
av leveransene i prosjektet. 
Likevel har prosjekt-ledelsen 
lyktes med å manøvrere prosjek-
tet med god produksjon gjennom 
disse krevende ukene. Per dags 
dato ser det ut til at kontrakts-
festede datoer for overlevering er 
innen rekkevidde. Det er innført 
en rekke tiltak for smitte-vern på 
prosjektet. Så langt har ingen fått 
påvist smitte på byggeplassen.

Tekst: Anders Lie Hagen
Foto: Ian Spink
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HEGGEDAL MENIGHET

H egge dal menighe t – G ivertjenestens konto:  1644 15 39499            V ipps : 20772

Det er en rar tid vi lever i akkurat nå. Hverdagen, slik vi 
kjenner den, har blitt totalt forandret og mange er redde, 
engstelige og preget av angst for dette viruset som vi ennå 
ikke vet så mye om. Hvordan skal vi forholde oss?  Hvor-
dan takle denne nye hverdagen uten klemming, håndhils-
ning og nærhet til andre?  Vi takler det ukjente på forskjel-
lige måter.

Slik var det også med disiplene og vennene til Jesus et-
ter at han var stått opp fra de døde på påskemorgen. N oen 
ble redde og engstelige, noen tvilte og kunne ikke forstå at 
dette hadde skjedd, mens andre igjen ble glade og fulle av 
pågangsmot og styrke.

Det at Jesus stod opp fra de døde kom overraskende på 
alle, selv om Jesus hadde talt om det som skulle skje, så 
var det vanskelig å forstå før man stod oppi det. Sånn er det 
med den tiden vi er inne i nå også. Forskere har advart mot 
en ny pandemi, men ingen av oss trodde vel at det skulle 
bli akkurat slik som det har blitt?  Allikevel må vi, akkurat 
som disiplene, tråkle oss videre i livene våre. Gå opp veien 
på nytt, lage en ny hverdag, følge de retningslinjer som 
myndighetene setter og være med på dugnaden – selv om 
det kan ta lang tid før vi er tilbake til sånn det var før vi 
stengte ned samfunnet 13. mars. Vi kan kjenne på at vi blir 
lei, motløse og fortvilte, men det skal gå over!

Mange av dere har kanskje sett kampanjen som har 
spredt seg som en følge av koronakrisen. Det å tegne regn-
buer med ordene «Alt blir bra». Den har dukket opp både 
i sosiale medier, i avisene og på vindusrutene over hele 
verden. Regnbuen er et kristent symbol og ble satt på him-
melen som en pakt mellom Gud og mennesker;  et løfte fra 

ud om at han aldri mer skulle sende en stor flom for å 
utslette menneskene slik at gjorde i fortellingen om N oah’s 
ark. Men blir alt bra igjen når dette er over?

I Dagsavisen har leder i Oslo KRF skrevet en leder 
hvor han påpeker at det er fristende å ta barn på fanget og 
fortelle dem at alt blir bra. Men er det sant?  Og er det sunt?  
Han mener det er viktig å gi barn og unge i dag sanne ord 
om livet. For livet gjør vondt, og alt blir ikke bra, ikke all-
tid. Allikevel kan regnbuen være et symbol på håp og trøst 
i en krevende tid. For det er viktig å ha et berettiget håp om 
å få de gode hverdagene tilbake. Det er viktig å holde mo-
tet oppe og ikke la oss tynge av motløshet og fortvilelse.

Alt blir ikke bra, men vi må håpe og tro at ting skal gå 
tilbake til noe som er tilnærmet normalt.

S alige er de som ikke ser, og l ikev el tror 
( Johannes 20, 29)

13. mars stengte kirken for ordi-
nær drift, og nå feirer vi gudstje-
nester digitalt – sammen hver for 
oss, der vi er. Kirken har begitt 
seg ut i ukjent farvann, og strea-
mer gudstjenester, babysang, 
lunsjmøter og kveldsandakter 
både live og i opptak. Dette har 
blitt veldig godt mottatt.

P å w w w .kirken.no finner man oversikt over gudstjenes-
ter, andakter, musikkfellesskap og nettsteder hvor man kan 
be, tenne lys og ha en samtale med en prest eller annen 
kirkeansatt. Hver menighet legger også mye ut på sine Fa-
ebook-sider og hjemmesider, i tillegg til dette man finner 

fra sentralt hold – så det er mye å velge i.
Heggedal menighet har kontakt med konfirmanter gjen-

nom digital undervisning som blir sendt ut på e-post. Vi 
møter ungdomslederne våre hver uke på Microsoft Teams 
med lek, konkurranse og kveldsavslutning med ord for 
dagen, bønn og lystenning. Vi har også så smått begynt 
enkle korøvelser for Heggetroll digitalt. I tillegg vil sta-
ben i Heggedal annenhver uke lage en gudstjeneste som vi 
sender på vår Facebook-side. Den første gudstjenesten vi 
lagde har hatt mange visninger, noe som er veldig gledelig, 
og vi håper dere vil følge oss videre.

Denne digitale verden som vi nå har begitt oss ut på, er 
nok noe vi kommer til å fortsett med når vi igjen kan møtes 
litt mer normalt. Vi ser at her møter vi flere, og vi ser at det 
er et behov. 

Om dere vil være med å gi en gave til menigheten slik 
at vi kan fortsette dette arbeidet, så er vi takknemlig for en 
gave. Den kan gis på Vipps til 20772. Takk for gaven dere 
gir!

Korona-utbruddet har gjort det vanskelig å planlegge og 
legge til rette for dåp, vigsel og gravferd. N å åpner kirkene 
i Asker for egne dåpsgudstjenester for hvert enkelt barn, 
brudefølger og gravferder med inntil 30 personer. I tillegg 
kommer prest og andre medvirkende i seremonien.

Asker kirkelige fellesråd følger nasjonale regler for 
smittevern, anvisninger fra kommuneoverlegen i Asker, 
samt råd fra Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virk-
somheter ( KA). Forutsetningen for alle kirkelige handlin-
ger er at alle som deltar skal holde minst 2 meters avstand i 
og utenfor kirkerommet. Regelen om avstand gjelder ikke 
for medlemmer av samme husstand.

Det er etablert egne rutiner for smittevern og renhold 
av kirkerommene, slik at det skal være trygt å komme til 
kirken.

For eventuelle spørs-
mål, ta kontakt med Asker 
kirkelige fellesråd på te-
lefon 66 75 40 90, så vil 
vi sette deg i kontakt med 
den presten du skal snak-
ke med.

ALT SKAL BLI BRA,  ELLER?

Marianne S olh eim
M enighe tspe dagog

V elkommen til då p,  vigsel og 
gravferd i Asker!

KI RKEN P Å  NETT

Heggedalsposten8
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HEGGEDAL MENIGHET

DEN NORSKE KIRKE  
Heggedal menighet

Heggedalsbakken 8  
1389 H eggedal

Tlf:  66 75 40 90 
heggedal.menighet.asker@ kirken.no 

w w w .kirken.no/ heggedal

Dette spørsmålet har konfirmantene i Heggedal fått på en 
digital hjemmeundervisning, og her er noen av svarene 
som har kommet inn:

- Hvordan ser himmelen ut, hvordan har Gud tenkt til å 
gjøre verden rettferdig, hvorfor lar Gud folk dø?

- Hvordan det er å være så nære gud og som alle mener 
er en hellig person?

- Jeg ville spurt hvordan det var å leve på den tiden han 
levde, det som skjedde med ham og hvordan han opplevde 
det. Ville spurt på han om hvorfor det er så mye urettfer-
dighet og krig i verden?  Hvorfor kan ikke alle leve i fred?

- Jeg ville nok stilt han mange spørsmål om hvordan 
han sto opp fra de døde og alt det spesielle som skjedde 
med han. Også hadde jeg fortalt han hvor mye han betyr 
for folk i dag, og liksom hvordan kirkesamfunnet er i dag.

- Jeg ville spurt hvordan han trodde handlingene hans 
for 2000 år siden skulle påvirke oss i dag.

- Hvis jeg hadde møtt Jesus i dag ville jeg snakket med 
han om hvordan det er i himmelen, hvordan han klarte å 
gjenoppstå og hvorfor han velger å være med synderne og 
de fattige og ikke de andre.

- Det jeg ville snakket med Jesus om må nok være hvor-
dan det er å være Jesus og si til han hvordan han har påvir-
ket meg som person.

- Hvis jeg hadde gått på tur med Jesus så ville jeg nok 
spurt om spørsmål som kanskje ikke vi mennesker kan 
svare på. N oen eksistensielle spørsmål og rett og slett spør-
re om hans liv, selvom man leser det så hadde nok vært 
annerledes å høre det fra han i virkeligheten.

Hv a skal man v elge?

Mange er nå inne i en viktig tid, og er i ferd med å gjøre 
et viktig valg. Skal man konfirmere seg i kirken, huma-
nistisk eller ikke i det hele tatt?  Hva er riktig?  Hvem skal 
avgjøre dette valget  oreldre, venner eller konfirmanten 
selv?  De valgene vi tar har ofte betydning for andre enn 
bare oss selv og det er på grunnlag av det vi mener og tror 
at vi foretar valgene våre.

Vi mennesker og særlig barn og unge har mange spørs-
mål om livet og om døden. Hvorfor er vi mennesker til 
og finnes det en ud  Konfirmasjon i kirken handler om 
å utforske kristen tro og livets store spørsmål. Alle er vel-
kommen til konfirmasjon i kirken, uansett om du tror, er i 
tvil eller bare er nysgjerrig og vil lære mer om hvem Gud 
er og hvem du er.

 Heggedal kirke har vi et spennende konfirmantopp-
legg. Vi ønsker gjennom lek, læring, diskusjon og undring 
å finne svar på de store spørsmålene om tro og tvil. Kan-
skje vi lykkes eller kanskje finner vi bare flere spørsmål

Grunnet korona blir det ikke et informasjonsmøte nå på 
våren, men vi håper vi får til et til høsten. Det vil først bli 
sendt ut et brev, så en brosjyre til alle døpte født i 2006 og 
alle der é n eller begge foreldrene er medlem av Den norske 
kirke. Det vil bli digital påmelding til konfirmasjon, og den 
åpnes til høsten.

Konfirmasjonsdatoene for høsten er satt til 11. og 1 . 
september.

For mer informasjon, ta kontakt med menighetspeda-
gog Marianne Solheim, ms885@ kirken.no. 

KONF I RM ANT 2021

Hvis du fikk gå 11 km med Jesus i dag  
–  Hva ville du spurt ham om?

A lterbildet i H eg g edal kirke, med E mmausvandrerne som 
motiv, er en kop i av A ndre D orp h s bilde i E mmauskirken i 
K ø benh avn. D et ble lag et til A sker kirke som sto ferdig i 1 8 7 9 
etter at den tidlig ere kirken fra 1 1 0 0 - tallet brant h alvannet å r 
tidligere. Bildet ble i 1931 flyttet til det nybygde kapellet i Heg-
gedal etter at Asker kirke i 1930 fikk tilbake det gamle alteret 
fra 1 7 2 0 - å rene.

Heggedalsposten 9
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Hva gjør en når barnehagen er stengt, koronakri-
sen preger nyhetene og hverdagen, og en plutselig 
får veldig mye tid sammen som familie?  Her i huset 
åpnet vi egen friluftsavdeling med nett-tv-kanal på 
Facebook for venner og kjente under det klingende 
navnet Heggis-TV. For med en pappa som er Barne 
og Ungdomsarbeider i Espira Gullhella bhg (og medi-
eansvarlig i Asker Fotball), og en datter som går siste 
året på Friluft 1,2,3 oppe i Heggedalsmarka, har det 
vært overraskende enkelt å få ukene til å gå. Aldri har 
vi vært mer ute. Aldri har vi hatt bedre tid til å utforske 
lokalmiljøet.  g ukene  de har flydd av sted. 

Åpnet friluftbarnehage 
med egen tv-kanal

fleste veiene til toppen de siste ukene. ra ullhella 
stasjon, rett opp til venstre og over « Skjellestadplatå-
et» . Over den lille broen og opp « Fattigmanns Geilo» , 
eller rett og slett rett opp skibakken. Sistnevnte gir 
ekstra god trening for leggmuskulaturen. 

Men det er også mye spennende å utforske i egen 
bygd. Kistefossdemningen, gamle skibakker og 
idrettsplasser, og en personlig og til nylig uoppdaget 
perle for skribenten: Fisås. En herlig plass. Her får 
man spektakulær utsikt over bygda mens man nyter 
medbrakt lunsj. En kan høre byggearbeiderne i sen-
trum, samtidig som en kjenner duften av frisk gran-
bar, godt gjemt oppe i skogen. Den lille bekken som 
renner ned langs Kleiva (hva heter denne? ) klukker 
så vakkert når en trasker nedover bakken mot stasjo-
nen igjen. 

Av andre lokale destinasjoner, kan vi anbefale å utfor-
ske stiene og området rundt Stokkerskogen, Stokker-
åsen og det gamle pukkverket. ange fine plasser en 
kan nyte en Kvikk Lunsj eller litt kakao. Heggedal har 
flust av flotte turdestinasjo-
ner for både store og små. 
Vår oppfordring er: Sjekk ut 
den stien eller den lille åsen 
du alltid har lurt på. Bruk 
nærmiljøet mer. Det er lov i 
disse koronatider. En ting vi 
dog undrer oss over er: Hvor 
har det blitt av de fine ben-
kene i Heggedalsbakken?  

God tur –  hilsen Stella (5) og 
pappaen! 

Tekst og f oto: Stel l a og pappa D ag M agne V egel

Med solid proviant i sekken, kamera i lomma og gode 
sko, har vi satt ut etter frokost nesten hver dag de 
siste ukene.  Været har stort sett vært fantastisk, og 
vi har oppdaget og utforsket både gamle og nye tur-
perler i lokalmiljøet. Fra kortere turer rundt Anders-
dammen, til grillhytta inne i Stokkerskogen, Fisås og 
Stellas personlige favoritt: Vardåsen. Og Vardåsen 
kan bestiges på mange måter. Vi har fått testet de 

P å  ve i opp K l eiva  b l ir vi  intervj u et av B u dstikka

P å  toppen av V ardå sen

B å l kos ve d W entze l - h yt ta

Heggedalsposten10
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Borch Fagerhaug E lektro A S
Å motveien 44, 1389 Heggedal

  *  Rehabilitering
  *  Ny by gg
  *  Alt innen elbil ladelø sninger

Kontakt oss på  mobil 4 1 5  5 1  001  eller 
epost oborc h@online.no

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

26 Annonse CUT.indd   9 03.05.2017   23:26:20
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Mai er tid for uteaktivitet. Selv om Omattatt 
er stengt, har du sikkert masse 
ombruksmateriell hjemme du kan bruke 
omattatt til noe nyttig eller kreativt.

Det spirer og gror!
Har du planer om å lage egen kjøkken-
hage i år? Da er det på tide å så frø. 
Drikkekartonger, yoghurtbeger og mye 
annen emballasje kan brukes omattatt 
til å så frø i. Druebeger og tomatbeger 
med lokk kan i tillegg bli flotte mini-
drivhus og gir frøene en god start i vin-
duskarmen. 
Et godt tips er å bruke melkekartonger 
til å så gulrøtter i. Skjær toppen av 
kartongen, og  alle fire hjørner i bun-
nen for drenering. Når gulrotplanten 
har vokst seg ca. 5-10 cm høy, kan du 
skjære bunnen av kartongen og sette 
kartongen med gulrotplanten rett ned i 
jorda. På denne måten blir ikke røttene 
forstyrret og gulrøttene blir store og fine. 

Hjelp insektene
Du har sikkert plankerester,  kongler 
og andre naturmaterialer hjemme som 
du kan bruke til å lage et insektshotell.       
Et insektshotell er et sted der bier og 
andre insekter kan legge boplassen sin. 
Flere insekter gir mer pollinering. Du 
kan bruke trestubber og vedkubber og 
borre hull i kubbene ca. 10 cm dype. 
Lag gjerne hull i forskjellige tykkelser, 
men ikke lag hullene helt igjennom. 
Du kan også bunte sammen hule plante-
stengler som hundekjeks eller bambus-
rør, kutte de til slik at de blir ca 10 cm 
lange og putte de i en avkappet melke-
kartong. 

Pynt opp hagen med fargerike bier 
og marihøner
Pynt opp hagen med hjemmelagde in-
sekter av blikkbokser. Alt du trenger er 
hermetikkbokser, melkekorker, maling, 
ståltråd og litt perler. Lag bier, marihøner 
eller fantasidyr som du henger opp eller 
setter på en blomsterpinne. Disse kan 
også brukes som insekts-hotell dersom 
du fyller de med naturmaterialer. 

Lykke til!

 våraktiviteter våraktiviteterKreative

Tekst og foto: Aud Ingeborg Børseth
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Omattatt Omattatt Omattatt Omattatt Omattatt Omattatt 
informasjoninformasjoninformasjon
OMATTATT kreativt ombruks-
verksted er for tiden stengt. 
Vi forholder oss til de nasjonale 
retningslinjene og føringene 
i forhold til smittevern. 

FØLG MED på Facebook 
@Omattatt-kreativt ombruksverksted 
eller Instagram @omattatt.asker 
for oppdatert informasjon. 
Du vil også finne mange tips 
og ideer på disse sidene. 
Her kan du også dele gode 
ombruksideer med oss. 
Bruk emneknaggen #omattattTips. 

Selv om vi holder stengt, ønsker 
vi å holde kontakten med alle 
medlemmer, alle som ønsker å bli 
medlem eller deg som bare er litt 
nysgjerrig på hvem vi er. 
Ta gjerne kontakt på mail, telefon 
eller på sosiale medier dersom du 
har tips, idéer, lurer på noe eller  
ønsker å bidra med noe.  

OMATTATT – kreativt ombruks-
verksted leier lokaler av Friheim 
her i Heggedal. Her er det også 
en stor hage vi kan disponere. 
Er du hageinteressert? 
Kunne du tenke deg å bidra 
med kunnskap eller ønsker du 
å lære mer? Vi ønsker å etablere 
en hagegruppe som kan gjøre 
noe spennende i hagen på 
Omattatt. Ta gjerne kontakt dersom 
du kunne tenke deg å bidra.

Tlf Omattatt: 929 92 228
Mail: aud-ingeborg@iheggedal.no

Før jul hadde handygruppa snekker-
verksted der vi lagde insektshotell.

Omattatt samarbeider med BUA Asker. 
Omattatt har fått mange ødelagte ski. 
Kanskje du har noen gode ombruks-
ideer til hva disse kan brukes til?

NY DATO!!
Olabilverksted flyttes til etter 
sommeren. Vi har satt av 
tirsdagene 25. august, 
1. september, 8. september 
og 15. september. 
Det foregår utendørs fra 
kl. 18.00 til 21.00. 

Her blir det også mulig 
å prøve seg på sveising.

OLABILLØP
Årets Olabilløp arrangeres 
i Gjellum terrasse 
lørdag 19. september 
kl. 17.00 - 18.00.



LIONS CLUB HEGGEDAL

Har du lyst til å støtte Lions sitt arbeid, kan du vippse kr. 
100,- selv om du denne gangen ikke fi kk med deg en fl ott 
bukett med tulipaner. VI P P S   1 0 0 k roner til 1 9 1 6 5

Visjon: gode valg for et bedre samfunn.
Formål: gi kompetanse til å stå trygt i egne valg.
Verdier: empati, respekt og trygghet.

Målet er:  
•  bygge relasjoner og vennskap
•  håndtere tanker og følelser
•  sette grenser for seg selv og respektere 
•  andres grenser
•  etablere gode levevaner
•  utvikle god psykisk helse
•  øke kunnskap om vold og seksuelle overgrep
•  forebygge rusmisbruk

Hele 228 millioner kroner i løpet av årets første 4 måne-
der, dette er penger som blir generert til lag og foreninger 
i hele landet.

Har du lyst til at 7 %  av dine tippemidler skal gå til 
lokale tiltak i Heggedal m/ omegn:

•  Støtt  LION S CLU B  HEGGEDAL.

•  Ta kontakt med din nærmeste kommisjonær – for å 
være grasrotgiver må du være kunde hos N orsk Tip-
ping.

Tusen takk for at du gjør lokalmiljøet bedre for unge og 
gamle.

I forrige nummer av Heggedalsposten oppfordret klubben 
lag og foreninger i Heggedal til å søke om midler til barn 
og ungdomsarbeid.  Overskuddet av pensjonistkvelden i 
februar 2020 kr. 5300,- ble øremerket til de yngste.

Heggedal karateklubb under ledelse av Håkon S. 
W indsland stakk av med pengene. Håkon sier at han er 
meget takknemlig for pengene, de kommer godt med i en 
” slunken pengekasse” .  Innkjøp av nye matter er nå mulig, 
sier han.  21 barn trener på Gjellum grendehus.

I alt 5 søkere og styret i Lions mente denne gjengen 
fortjente pengene – vi gratulerer.

Lions gir 10.000 SD til korona-rammede fl yktninger i 
Libanon. Det er Lions Aid N orw ay som har bevilget pen-
gene etter en søknad fra vår samarbeidspartner i Libanon. 
P engene skal brukes til å sette opp sykestuer for be handling 
av korona-smittede i fl yktningeleirene i Bekaadalen. 

HEGGEDAL KARATEKLUBB
FÅR PENGER AV LIONS CLUB HEGGEDAL

GRASROTANDELEN
i Norsk Tipping fyller 10 år

Hjelp til fl yktninger 
i Libanon

Heggedalsposten14
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G uibekken i Heggedal

Å R: 1 9 7 0
Guibekken var kjent som det kaldeste stedet i Asker og Bærum, registrert med godt under 35 kulde-
grader. Brødrene Bøhmer startet i 1937 Heggedal Auto og Mekaniske Verksted med é n bensinpumpe.
Norsk Gulf søkte om konsesjon for bygging av bensin- og servicestasjon i Guibekken, og i 1965 åpnet 
Heggedal ervi esenter, kjent som ulf stasjonen.   overtok hell, som gjennom årene har hatt fl ere
ulike drivere. Foto: Svein Aurmark (Askersamlingens bilder)

Å R: 2020
Fra 2001 har Real Bil drevet bilverksted i Guibekken. I 2015 overtok Hans Petter Hotvedt Shell-stasjonen, 
og året etter ble kjeden endret til Esso. Verkstedshallen ble revet, og i 2017 ble et nytt bygg med selv-
vaskehaller og bilverksted klart. I 2016 åpnet ny gang- og sykkelvei fra Gui og videre mot Gullhella. 
Foto: Ian Spink

1 5Heggedalsposten
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”Oasis of Hope” er en barneskole (1-9 klasse) for de 
fattigste barna i byen; Mbita, med 6 tusen inn- 
byggere. Byen ligger vest i Kenya, ved den store  

Victoria-sjøen. Det er 9 timers busstur på støvete 
veier, fra Nairobi (hoved-flyplassen), til Mbita. 

  Byen preges av fattigdom, med unntak av hoteller 
for turistene. HIV/Aids er et stort problem, noe som  
betyr mange foreldreløse barn.  Her finnes ikke de  

sosiale sikkerhetssystemene, som vi er så bortskjemte 
med i Norge.  (Stor)-familien er desto viktigere. 

   «We are united!».  
Ropet ljomer over skoleplassen på 
Oasis of Hope-skolen i Kenya. Her 
er samholdet godt, og læringsiveren 
blant elevene stort.  
I februar reiste vi (Anne Kristi og 
Kristin Hulbak Skaar) på årets besøk 
til skolen. Inntrykkene var mange og 
sterke. Det tar tid å sortere og for-
døye alle inntrykk fra en slik reise. 
Vi driver skolen på sjette året nå, 
og har oppnådd store ting. Vi startet 
med «Food for learning», et mat-
program som skulle sikre fattige 
barn mat på skolen, slik at de ble der 
og kunne lære seg å lese og skrive. 
Siden den gang har mye skjedd, 
og i dag er Oasis of Hope-skolen en 
veldrevet skole, med 15 ansatte og 
245 elever. Det blir laget og servert 
to måltider daglig, og resultatene fra 
nasjonale prøver viser at vår skole 
slett ikke står tilbake for andre skoler 
i området. Snarere tvert imot.  
Når jeg besøker skolen og får se 
hvordan skolehverdagen fortoner seg, 
slutter jeg aldri å bli imponert av den 
innsatsen lærerne viser. De undervi-
ser, leker, trøster og gir råd.  

Hver dag går rektor innom alle 
klassene for å se om noen av elevene 
ikke har det bra. Ser han noen som 
ser lei seg ut, får de tilbud om en prat 
på hans kontor. Ofte drar rektor på 
«hjemmebesøk» for å veilede fore-
satte.  
For barn som ikke har trygge forel-
dre som kan passe på dem, er dette 
svært viktig. De opplever virkelig at 
lærerne bryr seg, og de ser på skolen 
som hjemmet sitt og lærerne er 
trygge voksne.  
Elevene kommer gjerne på skolen i 
feriene og helgene også. Her kan de 
leke og lære, og lærerne møter også 
opp for å være sammen med elevene 
sine. Hvor mange elever og lærere 
her i Norge ville gjort det samme?
Det er ikke bare i Heggedal det byg-
ges. I 2018 kjøpte vi en tomt som lig-
ger inntil den vi hadde fra før. Dette 
fordi myndighetene nå krever at vi 
skal sette opp en permanent skole, 
ikke i bølgeblikk, som den vi har. 
Overholder vi ikke dette, vil skolen 
vår bli stengt.  
Da vi kom til skolen denne gangen, 
var arbeiderne i full sving. Daglig 

Barna på Oasis of Hope elsker denne skolen, 
og viser det på alle måter.  Her blir de mette, 

her lærer de nok til å komme seg videre i  
skolesystemt i Kenya, så de kan få sine  

drømmer oppfylt!    

”Oasis of Hope” - et skoleprosjekt i Kenya, Afrika

Dette er en grunnskole med stor spredning i 
alder, med  enkle pulter, men tilstrekkelige til 

at konsentrasjonen er på topp.

Oasis of Hope er  
godkjent  av 

Innsamlingskontrollen.
Dette inkluderer årlig 

kontroll av regnskapene, 
som sikrer arbeid etter 
etiske retningslinjer.   
Se mer info på: www.

innsamlingskontrollen.
no

Skoler, menigheter og privat-
personer gir idag ca 40 tusen pr 
mnd, for å drive denne skolen.  
Nå er det viktig å få ferdig det 
nye skolebygget. Mail til Anne 
Kristi;  jonland@online.no  

Mer info på; www.oasisof hope, 
og følg oss facebook. 
Kto: 1503.42.70659 

Oasis Of Hope.indd   1 04.05.2020   18:24:05
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Anne Kristi Jønland 
er grunnlegger av  
Oasis of Hope, og  

daglig leder av pro-
sjektet.  Jobber til 

daglig på HUS, og ved  
Asker bibliotek.

”Oasis of Hope” - et skoleprosjekt i Kenya, Afrika
”Oasis of Hope” ble stiftet i 2013 som er en uavhengig organi-

sasjon, med et styre i Norge, og et lokalt styre for skolen på  
Mbita. Skolen er for fattige og foreldreløse barn i som ikke  

har penger til offentlig skole, der det kreves skolepenger.   
Anne Kristi hadde besøkt Mbita flere ganger før hun star-

tet denne skolen. Den er bygget på lokalt initiativ, noe som er 
svært viktig.  Men det manglet penger. Mange av barna hadde 

lite å spise, derfor var det nødvendig å starte med skole- 
måltider. Idag er det 245 elever og 15 ansatte, og det serveres  

2 måltider om dagen.  Ny skole er under bygging.     

møter det opp dagarbeidere. De stil-
ler seg i kø fra klokka 06.00 om mor-
genen og formannen plukker ut dem 
han trenger. På denne måten bidrar 
vi også til daglig brød for mange, og 
arbeiderne får et nærmere forhold til 
skolen, noe som får ringvirkninger. 
Vi ble møtt av arbeidere som satt i 
steinhaugen og meislet en og en stein 
til riktig form. Disse ble deretter til 
vegger på den nye skolen. Andre 
hadde startet oppmåling og muring 
av vegger, og aktiviteten var stor.  
Det var fantastisk å se hvor effektivt 
de arbeidet, selv bare med muskel-
kraft under ei stekende sol. Vi har 
også en bygningsingeniør, som er på 
skolen hver dag, for å se til at alt går 
riktig for seg. Og denne mannen vet 
hva han gjør, noe vi er svært takk-
nemlige for. 
Oasis of Hope-skolen er for de aller 
fattigste. Dette betyr at elevene ikke 
har mulighet til å betale for skole-
gangen selv. Vår hovedoppgave her i 
Norge er å samle inn nok penger til 
at de får mat og bøker på skolen og 
at lærerne får lønn. Dette går ikke av 
seg selv. Vi trenger derfor flere som 

kan være med å gi noen av de aller 
fattigste et håp for fremtiden? 

Dagens situasjon på skolen:
Koronapandemien har også nådd 
Kenya med full tyngde. 15. mars ga 
myndighetene påbud om stenging 
av alle skoler, også Oasis of Hope. 
Elevene fikk ikke lov til å komme 
på skolen dagen etter, og lærerne 
fortvilte over at de ikke engang fikk 
gitt elevene sine råd og veiledning 
om situasjonen.  
Stenging av skolen betyr ingen  
undervisning og heller ingen mål-
tider. Dette kan bli kritisk for barn, 
som i utgangspunktet ikke får mat 
hjemme. I et område med mange 
underliggende sykdommer, som ma-
laria, tuberkulose og HIV/Aids, kan 
dette bli dramatisk, både for elevene 
og for hele lokalsamfunnet. Vi må 
derfor stå parat med den hjelpen som 
trengs når skolen en dag åpner igjen.

Anne Kristi og Kristin i ivrig samtale med 
ingeniøren, over skolens tegninger

Bildet til høyre viser byggingen av den 
nye 2-etasjer skolen. 

I bildet under sitter 2 arbeiderne og 
hugger til stener til veggene. 

Foto; Anne Kristi Jønland. 
Design og øvrig tekst; Stein Dyre Berge.
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Historielagts program, årsmeldinger og andre dokumenter finner du på www.iheggedal.no.

P rogram hø sten 2020
- med forbehold om endringer
Søndag 6. sept. kl. 11.00-15.00: 
Å pent på  ” B ekkestua” , med enkel servering.

Søndag 13. sept. kl. 11.00-15.00: 
Å pent på ” B ekkestua” , med enkel servering.

Mandag 28. sept kl. 13.00:
Fortellerverksted på innbyggertorget:
” H eg g eda l  s t a s j o n ” . Møtet innledes med at fotogruppa 
viser en bildeserie om stasjonen.

Søndag 4. okt. kl. 12.00:
L o k a l h is t o ris k  va n drin g  l a n g s  del er a v O l dt ids veien , 
fra Røyken til Slemmestad. Organisert transport, med 
påmelding. Nærmere informasjon kommer. 

Onsdag 28. okt kl. 19.00:
Fortellerverksted på innbyggertorget:
T ema :  ” I dret t s a n l eg g et  p å  G j el l u m”

Søndag 1. nov kl. 12.00:
B es ø k  p å  H j emmefro n t mu s eet  p å  A k ers h u s  festning 
- med omvisning. Oppmøte på museet 12.00.

Torsdag 26. nov. kl. 19.00:
Historielagets julemø te, med god mat, foredrag, 
underholdning og presentasjon av årets årbok.

Mandag 30. nov kl. 13.00:
Fortellerverksted på innbyggertorget med 
lokalhistorisk q uiz .

Heggedal og
omegn Historielag

C orona-viruset
satte en stopper for historielagets å rsmø te,  og 
alle arrangementene som var planlagt denne 
åren er a l st  De  este postene er  ttet til 

hø stprogrammet,  som er vist nedenfor. 
Til gjengjeld legger vi opp to ”q uiz- rundturer”,  
med lokalhistoriske spø rsmå l,  fra 1 . juni.

Det er usikkert hvilke regler og anbefalinger 
som vil gjelde fra hø sten,  bå de utendø rs og på  
innby ggertorget. Deler av programmet kan bli 
endret eller avly st. M y e er forhå pentligvis avklart 
nå r neste nummer av Heggedalsposten kommer 
ut,  i slutten av august.

Styret i historielaget 
2020
Valgkomiteen hadde sine forslag klare 
til årsmøtet, som ble avlyst. Styret har 
valgt å gjennomføre endringene som 
foreslått, og har konstituert det nye 
styret:
Terje M artinsen - leder
Turid I nger Sandvik - sekretæ r ( ny )
Dag Henning Sæ ther - kasserer
Knut I var Edvardsen - sty remedlem
M arit F ugleberg F lå to - sty remedlem
Ø istein Y ggeseth - sty remedlem ( ny )

Historisk: D et nye  styr et h ar gj ennom f ø rt 
sitt f ø rste m ø te på  nettet,  og al l e 6  l ykt es i 
å  kob l e seg opp m ed ” Team s” .  
( O g va r ve l dig stol te etterpå ) .

Heggedalsspillet
Brettspill er blitt populære! Historielaget ønsket å 
stimulere interessen for lokalhistorie, og laget i 2013 et 
terningspill med lokale og lokalhistoriske spørsmål. Spill-
brettet har ei løype med 126 punkter, og det følger med 
 sett med a.  spørsmålskort i hver. De fl este kortene 

har ett spørsmål, med 3 svaralternativ.
Vi selger nå ut restopplaget. Spillet koster kr. 200,-.
Henv.: D.H.Sæ ther,  d-hen-sa@online.no,  9 7 7  4 0 6 1 7

D et h ar væ rt du gnader på  
B ekkestu a!  Fine sittepl asser er 
kom m et opp,  og det er ryd det i 
vegetasjonen, slik at den fl otte 
u tsikten vi rkel ig kan nyt es!  
Snart kommer ny fl aggstang 
m ed vi m pel  på  pl ass.

Heggedalsposten18
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Ut på quiz-rundtur!
V i kombinerer turglede og lokalhistorie,  og inviterer til to ”q uiz- rundturer”.  En kort runde og familievennlig 
tur rundt Kistefossdammen,  og en lenger runde i Underlandså sen vil væ re klar fra 1 . juni. nder eis fi nner du 
lokalhistoriske spø rsmå l med varierende vanskelighetsgrad. Du kan starte hvor som helst på  rundturene. 
Turbeskrivelse med kart og svarskjema kan lastes ned fra www.iheggedal.no,  fra Heggedalspostens 
fac ebook-sider,  og utskrifter legges ut i gangen utenfor innby ggertorget fra 1 . juni.

Q uiz -rundtur i Underlandså sen ( c a. 3 , 5  km)
Asker Turlags rundtur nr. 9. En naturlig start på turen er fra Heggedal 
stasjon og opp den bratte kleiva i Gamle Heggedalsvei. Nær toppen 
går stien til venstre over en bro, og rett etter er en blåmerket rundtur 
skiltet til venstre. Stien går over svaberg, med god utsikt mot Heg-
gedal, Rødsåsen og Å motåsen. Stien stiger, passerer Rugdedalen, 
snur, og følger den opprinnelige blåmerkede stien tilbake i retning 

Heggedal. Underveis kan du ta en 
avstikker til Bekkestua, ei hytte med 
en dramatisk historie fra høsten 
1944. 

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

frisø rkjelleren

F risø r
Anne Grethe Thune

4 8  4 7  6 5  4 7

F risø r
Anne Grethe Thune

SENTRUM FRISØR
Kristin Ø verby e - 9 7 4  8 4  5 7 2

Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående 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

Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek

Q uiz -rundtur rundt Kistefossdammen ( c a. 1 , 5  km)
Historielaget har merket en løype rundt Kistefossdammen, med 
skilting av 14 lokalhistoriske bygninger og steder. Rundturen føl-
ger gangstien rundt dammen, den gamle Å motveien og krysser 
Skitthegga ved fabrikken. Noen av bygningene i sentrum er skil-
tet, men ” Kværna”  er revet etter at løypa ble skiltet. Turen har en 
avstikker opp til Heggedal Hovedgård. 

Heggedalsposten 19
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Dette er en perle med mye gammel historie og en tur jeg kan anbefale.  Her er du 
kystnært med mulighet for en dukkert, og på høyder med god utsikt, og du får se 
det koselige boligområdet, Odden, på nært hold.

Tekst og f oto: Lail a Sam u el sen
Layo u t: O l e- Herm an B j or

O dalsveien – T urstart fra P - p lassen 
p å M eny  eller lang s veien S lemmestadodden – F lott bolig felt med små bå th avn

K ys t s t ien  fra  S l emmes t a d K ys t s t ien  fra  S l emmes t a d K ys t s t ien  fra  S l emmes t a d K ys t s t ien  fra  S l emmes t a d K ys t s t ien  fra  S l emmes t a d 
mo t  N æ rs n es  mo t  N æ rs n es  mo t  N æ rs n es  mo t  N æ rs n es  mo t  N æ rs n es  

Kjør inn Sundbyveien og ta til venstre 
i rundkjøringen.  Turen starter fra P -
plassen til Meny og det midlertidige 
Rortunet i Slemmestad.  Der er det 90 
min. gratis parkering, P .automat på 
veggen.  Men det er også mulig å par-
kere langs Odalsveien, og her starter 
turen vår.

F lott utsikt utov er f jorden f ra S lemmestadodden mot G eitungh olmen

tilbaketrukket koselig småhusbebyg-
gelse.  Veien kommer frem i Slem-
mestad Sentrum.  Her går vi rett frem 
mot sjøen og følger sjøkanten og forbi 

Start

Fra P -plassen runder vi bygnin-
gen og går Odalsveien mot Slemme-
stad.  Dette er en bomvei der vi går 
forbi noen nye blokker og ellers en 

Heggedalsposten20
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V akker p ark p å b aksiden av O dden

D en g amle « V arden» som eng ang var 
dekorert med blomster « G rotten» som en g ang var en fontene

den lille småbåthavna på fremsiden 
av Odden.  Vi runder husene og forbi 
den lille badeplassen Oddeberget og 
går mot den fl otte parken på baksiden.  

Der går det en sti til venstre som er 
skiltet kyststien. 
P å toppen passerer vi en «slaggstein-
varde».  Denne er historisk og står 
igjen som et minne fra fabrikkdirek-
tørens sommerbolig som ble oppført 
der i 1892 og revet ca. 100 år sen-

dere.  Varden var den gang prydet 
med blomster, og da var hele området 
rundt fabrikken og Slemmestadodden 
inngjerdet.
Herfra kan vi gå den blåmerkede stien 
rett frem, men vi går ned skråningen 
mot vannet og forbi «Grotten».  Grot-

Start
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G ammel steintrap p m ot top p en

A ndresiastranda med trap p  op p til 
stien

nnel g tilfl ktsr m i ellet. nne -
len er p å 3 - 4 0 0 m og kommer frem i 

lemmestad sentr m.

M inner fra en forg ang en tid  
( Rundt S teinbord)

U tsikt mot N æ rsnestang en med 
H å ø y a i bakg runn

ten var også en av raritetene i den sto-
re hagen.  Den gang var dette en fon-
tene som fikk vann fra sjøen.  Her ser 
du rett over til Geitungholmen.  En øy 
som er sammensatt av mange forskjel-
lige bergarter.
Vi går langs sjøkanten til Andresia-
stranda.  Istedenfor for å gå ned på 
stranden kan du velge å gå opp den 
gamle steintrappa, men vi går ned 
på stranda. Der kan du få interessant 
informasjon om steinsortene i områ-
det.  Denne stranda er veldig populær 
i påsken, spesielt Skjærtorsdag el-
ler SKJÆ LTORSDAG, som de sier i 
Slemmestad.  Skjæltorsdag-feiring er 
en årlig tradisjon.  Da samles både 
små og store, unge og gamle til hyg-
gelig lag med koking og grilling av 
blåskjell.  Da kan det være både 2- og 
300 personer der, og etterpå fortsetter 
festen på utestedene i Slemmestad.
Fra Andresiastranda går det en ny 
blank metalltrapp opp til stien.  50 - 60 
trappetrinn tar vi som fin trim.  Vi er 
nå i Slemmestadåsen naturvernområ-
de. Vi følger stien videre og kan stusse 
over hvorfor det plutselig står et rundt 

Vi kommer videre til et stikryss.  Til 
venstre går en gammel sti mot sjøen, 
men den er skrøpelig og ikke tilråde-
lig å gå.  Vi går derfor til høyre og 
oppover en sti omgitt av mosegrodde 
steiner.  P å toppen tar vi til venstre 
mot N ærsnes, i stikrysset.  Dette er en 
kjempefin sti.  Vi passerer et flott akti-
vitetsområde med gapahuk som Slem-
mestad B arnehage bruker.  Litt lenger 
fremme tar vi stien inn til venstre, rett 
før gården vi ser foran oss.  Stien fø-
rer oss til Kirkerudfjellet, og til en fin 
utsiktsplass der du ser ned til Hiken 
/ Grundvikholmen og N ærsnestangen 
med Håøya i bakgrunn, og innover til 

slo.  Her står det også en fin krakk 
som Oslofjorden Friluftsråd har gitt 
kyststien.  
Stien går videre ned til N ærsnes, og 
noen bruker den, men fordi den går 
over privat eiendom og helt inn mot 
husveggene i Grundvik, er dette en 
sak som for tiden pågår i kommunen 
om hvorvidt kyststi skal tillates der.  
Jeg har derfor valgt å snu på Kirkerud-
fjellet.  Der er det veldig fint å raste og 
samtidig nyte den flotte utsikten.  
Vi går i samme trasse tilbake til vi 
kommer til det skiltede stikrysset.  Her 
følger vi skiltet til Slemmestad sen-
trum. Da passerer vi hovedkvarteret 
til Gant.  Vi krysser veien, fortsetter 
videre på stien nedover mot Slemme-
stad og går trappene ned til sentrum.  

Derfra tar vi sam-
me vei tilbake til 
bilen.
Turen er på ca. 5 
km.

God tur!                                                                                                                    

steinbord på en liten åpen plass, og ser 
samtidig at det tydeligvis er en hule i 
fjellet rett ved som er lukket og låst 
med en jerndør.  
Harald Melvold, som er tursti-general 
i området og veldig godt kjent, kunne 
fortelle at bordet står igjen fra den 
gang fabrikken eide husene litt høy-
ere opp.  Da var dette en ekstra liten 
hageflekk med utsikt utover sjøen, og 
veldig privat med gjerde rundt hele ei-
endommen. 
Metalldøren i fjellet er en inngang til 
en tunnel som kommer frem i Slem-
mestad Sentrum, nederst i N yveien. 
Den er 3-400 meter lang og ble laget 
etter krigen og skulle brukes som til-
fluktsrom.  Tunnelen har noen store 
rom og det går en skinne innover.  Der 
rullet vognene som fraktet stein fra 
tunnelen.  Steinmassen ble lempet ut i 
sjøen her, kunne Harald fortelle.
Jeg lurte også på hva de lyse feltene 
som vi så på ndresiastranda og fle-
re steder på de bratte fjellsidene som 
stuper ned mot sjøen, og ble veldig 
overrasket over svaret.  Det består 
ikke bare av lyse bergarter, men også 
av lyst sementbelegg.  B elegget har 
blitt dannet gjennom mange år av alt 
sement-støvet som virvlet i luften fra 
pipene i sementfabrikken i Slemme-
stad.  Så forurensningen i området var 
nok stor på den tiden.
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                    Økonomisk har vi det bedre
                enn noen gang. Vi har friheten 
              til å nyte livet slik ingen tidligere 
generasjoner har kunnet forestille seg. 
Den økonomiske veksten har gitt oss 
god helse, bedre utdanning, bolig-
kvalitet, arbeidsplasser og sosiale god-
er. Med på kjøpet har vi fått klimakrise 
og massiv utrydding av arter i naturen, 
vannmangel, helseproblemer, økt øko-
nomisk ulikhet, krig, konflikter og flykt-
ninger.

Kapitalismen forutsetter evig og grense-
løs vekst. Nye produkter utvikles med 
planlagt kort levetid. Dette er jo i seg 
selv en ganske spesiell atferd, men mer 
interessant ble det etter virusutbruddet. 
I en evolusjonsbiologisk spissformulering 
kan vi si at de som ikke lærte seg å ham-
stre – døde. Vi er tross alt etterkommere 
av de som sikret seg. Vi har gått fra en 
normaltilstand der vi har så mye mat at 
den går ut på dato før vi rekker å spise 
den, til å handle butikkene tomme. For 
Joikaboller og gjær! 

Passasjerfly står parkert på rekke og 
rad, ankomsthallene er tomme for folk. 
Flyselskap mottar økonomiske krise-
pakker, men - var ikke planen at vi skulle 
redusere flyreisene våre av hensyn til 

klimaet? Enkelte flyselskap bør kanskje 
revurdere behovet for antall ruter. Trans-
atlantiske flypriser på rundt tusenlappen 
er ikke akkurat forenlig med reduserte 
klimagassutslipp. 
Koronakrisen er en påminnelse om at 
vi kan være handlekraftige når det først 
gjelder. Denne motivasjonen må vi ta 
med oss videre når vi i framtiden skal 
forbedre luftkvaliteten og begrense     
klimagassutslippene.

Koronakrisa har avslørt i hvor stor grad 
vi er avhengige av omverdenen for å 
dekke våre mest basale behov.
Ikke visste jeg at vi var avhengige av å 
importere arbeidskraft fra Vietnam for 
å dyrke kortreist mat på åkrene her i 
nærområdet. Å basere en hel bransje 
på lavtlønnede sesongarbeidere fra ut-
landet er vel hverken bærekraftig eller 
forsvarlig? Kortreist er det i alle fall ikke!

Realiteten ved klimaendringene har hatt 
solid vitenskapelig belegg i flere tiår, 
men det sitter langt inne å gjøre noe 
med det. Sånn går no dagan; nødvendige 
klimatiltak rotes bort i interessekamp 
og politiske markeringer. På mange 
måter er vi pionerer i verdenshistorien: 
Den første arten på jorden som med 
viten og vilje ødelegger sitt eget habitat.

hey, hey...

Et mye brukt ord de siste ukene er 
”dugnad”. Politikere (og mange andre) 
synes å ville kategorisere alle former for 
reguleringer og retningslinjer som ”dug-
nad”. Den formen for ”dugnad” det blir 
referert til i forbindelse med korona, er 
snarere noe som er bestemt fra øverste 
hold, ikke et resultat av lokale initiativ. 
Kan vi ikke heller kalle det et samfunns-
ansvar? Dessuten er det ikke akkurat 
noen frivillig dugnad det er snakk om - 
det handler om påbud. Det er absolutt 
ikke feil i krisetider, men jeg tviler på om 
det er riktig å kalle det dugnad. 

Både virus og visdom kommer fra Kina. 
Et gammelt kinesisk ordtak sier: Enhver 
krise er en mulighet for forandring. 
Nå som alt har stoppet opp, har vi alle 
muligheter til å stake ut en ny retning 
når vi etter hvert kommer i gang igjen. 
Vi har forhåpentligvis lært en ting eller 
to i løpet av den siste tiden. Vi har fått 
en smakebit på det som venter oss i 
nedgangstider - at vi må gå reelt ned i 
levestandard. 
Og vi ser at argumentene mot å sette i 
gang effektive tiltak mot klimakrisen rett 
og slett ikke holder vann. 
Når politikerne går foran, så gjør folk 
flest det de blir bedt om, uansett hvor 
vanskelig og ubehagelig det er.

Koronatider
De siste ukene har nyhetene servert worst-case
scenarier om effektene av pandemien rundt om
i verden. De kan til forveksling minne om effektene
av en verdensomspennende krig. Mens børsene
raser blir konklusjonen stadig mer tydelig; Norge
vil bli et fattigere land, økonomien vil stagnere
og vi får mindre å rutte med. Bør vi bli bekymret?

Tekst: Kris10n å
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FACEBOOK-GRUPPE

B li med i F ac ebook- gr uppe n 
“ H egge dalspos ten”  og de l 
dine bilder fra næ rmiljøe t. 

K om over en bakkeskråning med hestehov.
F oto:  S olveig  H ø iland ( 7 . ap ril 2 0 2 0 )

S er ut til at man holder skjemaet -  nå freses R øy-
kenveien i vilden sky. F oto:  P etter L y stad ( 2 2 . ap ril 2 0 2 0 )

S nakk om å ha alle piggene ute.
P å vei opp S vartvannskleiva.

F oto:  Rag nh ild F ug levik ( 1 6 .ap ril 2 0 2 0 )

T rær som speiler seg i 
S kjellestadvannet.

F oto:  J ø rg en L ø nø  ( 2 8 . ap ril 2 0 2 0 )

S vaneparet bygger reir,
håper det ikke oversvømmes.
t  Arnfi nn Hakkeb  30. april 0 0

B ekkestua på U nderlandsåsen.
F oto:  I an S p ink ( 2 7 . ap ril 2 0 2 0 )

K istefossen i dag.
F oto:  I an S p ink ( 1 2 . ap ril 2 0 2 0 )

P åskestillestengt...…………..
F oto:  T erje Reier G undersen ( 1 0 . ap ril 2 0 2 0 )

P åskeliljene i skråningen til kirke.  
t  Heidi ilsen 13. april 0 0
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B li med i F ac ebook- gr uppe n 
“ H egge dalspos ten”  og de l 
dine bilder fra næ rmiljøe t. 

S vaneparet bygger reir,
håper det ikke oversvømmes.
t  Arnfi nn Hakkeb  30. april 0 0

Lei av å gå på de samme 
stier?  Da kan jeg anbe-
fale Askeladden eller 
Røykentrimmen familie-
orientering. Her får du 
oppleve mange nye 
naturperler. Jeg har kjøpt 
Røykentrimmen med 7 
fl otte kart fra Kjekstad-
marka til Å rosmarka 
med inntegnede stier, og 
god forklaring på bruk 
av kompass. 

Laila S amuelsen

Fantastisk dugnad-
innsats fra friidretts-
foreldre og fotball-
foreldre på Gjellum. 
B egge gruppene bygger 
hver sin utstyrsbod.    

G ui S por tsklubb

Da jeg gikk runden i Un-
derlandsåsen (på 3,5 km) 
som starter ved stein-
hoggeren (Schaulund) 
i Gamle Heggedalsvei, 
kom jeg raskt til tu� ene 
av et hus. Prøvde å søke 
på nett, men � nner ikke 
historien bak. Er det 
noen som vet? A nne-
Berit Haremo Myh re 

Hva er planen for den le-
gendariske Hovedgården 
grus de neste tiårene?  
Full siz e fotballbane står 
ubrukt. Mål forfaller. 
Samtidig som banekapa-
siteten i Asker allerede er 
sprengt. Fremstår nå som 
et trist anlegg hvor utnyt-
telsen av arealet ikke er 
optimal.     D ag M. V egel

Det var ikke bare bare 
å få seg en radio i 1926.  
Nå har vel de � este ikke 
bare en radio i huset.     
I rene N esttun

Er dette et kulturminne?  
Ligger ved tursti i 
U nderlandsåsen.
E del N ielsen

Strøket 8, Asker - Tlf. 66 79 70 00    
Trevaren 8, Heggedal - Tlf 66 79 72 00
post@askinterior.no   askinterior.no   

ASK
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M a n g e s p a det a k  er t a t t  i H eg g e-
da l ,  o g  ma n g e in ves t erin g er er 
g j en n o mfø rt .  I  midt en  reis er det  
n ye H eg g eda l  s en t ru m s eg .  P å  
A s k ers  h j emmes ide k a n  vi l es e 
a t  l o k a l s en t ren e s k a l  væ re g o de 
l o k a l e mø t ep l a s s er.  H va  b et yr 
det t e i p ra k s is ?  O g  h va  s k a l  t il  fo r 
a t  a mb is j o n en  o m en  g o d l o k a l  mø t e
p l a s s  s k a l  k u n n e b l i virk el ig h et .  
S å n n  a t  in ves t erin g en e va r vel  verdt .

« Heggedal .. er et viktig utbyggings-
område» , sies det på kommunens 
hjemmeside. « Heggedal har de siste 
årene fått ny togstasjon, ny skole, 
nytt veisystem rundt stasjonen, nytt 
vann- og avløpssystem for hele Heg-
gedal sentrum, samt ny sykkelpark» . 
Nesten alt dette har vi skrevet om i 
Heggedalsposten. Og så slås det fast 
på hjemmesiden at « Utviklingen av 
Heggedal fortsetter for fullt» . Det byg-
ges eksempelvis nye boliger, der det 
spesielt er Rødsåsen som akkurat nå 
får en stor utbygging.

Dette vil være et bakteppe for artikler 
i Heggedalsposten også i tiden som 
kommer.  Hva tenkte man, hva har 
man fått til, hva ble ikke helt som 
man hadde tenkt –  og hva gjenstår. I 
dette nummeret av Heggedalsposten 
vil vi eksempelvis skrive om bomiljøer 
og trafi kk. i intervjuer Tom Linderud 
som har viet sitt liv til arbeidet for å 
utvikle gode trafi kkløsninger, både i 
yrkeslivet og nå som pensjonist. i 
ønsker å høre hans synspunkter på 
hva som kan være gode løsninger for 
Heggedal og som er mulig å gjen-
nomføre både på kort og lengre sikt.

G ODT B OM I L J Ø  - HV A ER DET?
i har garantert ulike forventninger 

H eg g edal h ar væ rt i stor utvikling  de siste 
å rene,  og  utvikling en fortsetter.
F oto:  I an S p ink ( ap ril 2 0 2 0 )

HEG G EDAL
- OG  F REM TI DEN

til hva et godt bomiljø er. For noen 
er det å kunne rusle ned til sentrum 
og kanskje ta en kopp kaffe og ha en 
småprat, for andre er det et hygge-
lige naboskap eller et godt skoletil-
bud. or de fl este  vil i alle fall jeg 
tro –  handler det også om lite støy, 
god luft og fravær av frykt. At man 
kan rusle ned til sentrum uten å være 
redd for hvem du treffer –  eller hva. 
Når kommunen ønsker seg gode 
møteplasser, så må jo folk først ha 
lyst til å komme seg dit, og dessu-
ten tørre å gå dit. Heggedalsposten 
forteller jo i hvert nummer om alle de 
mulighetene som fi nnes i Heggedal, 
et godt utgangspunkt for utvikling av 
det gode bomiljøet.

M ER TRAF I KK G J ENNOM
HEG G EDAL  ENN P Å  E6  
G J ENNOM  G UDB RANDSDAL EN 
Det fi nnes en løsning som er nokså 
enkel, og den er gjennomførbar i 
dag. Det handler om å tenke or-
ganisering av trafi kken i Heggedal 
etter miljøgateprinsippet. Det er Tom 
Linderud som sier dette. Han har 
skrevet innlegg i Budstikka om dette, 
og har viet mesteparten av sitt liv til 
arbeidet for å bedre forholdene for 
alle trafi kanter. Hvorfor er dette rele
vant for Heggedal?  Det er i grunnen 
bare å ta en titt på trafi kk tallene. 
 På vegvesenets side « vegkart»  
kan man fi nne trafi kktall for veger i 
hele orge.  Tallene for  viser 
at det gjennomsnittlig hvert døgn 
kjører   biler på strekningen 
Gui –  Bondi, mens tallene for fylkes-
veien fra lyskrysset retning Røyken 

Heggedal –  ett av  9
lokalsentre i A sker

Tekst og f oto: E l isab eth  Sc h j ø l b erg

F oto:  S verre A ae
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F akismile B udstikka 1 8 . mars 2 0 2 0 . 
T om L inderud mener V iken kan g å  foran 
som et g odt eksemp el med Rø y kenveien.

sentrum er på  . To tall som 
garantert vil øke, når øvrige lokalsen-
tre i nye Asker kommune utvikles. 
Hva kan vi sammenlikne dette med?  
E6 i Gudbrandsdalen rett nord for 
Lillehammer kanskje. Der var tallene 

 . Der får de nå felts motor
vei. Hva med Sokna, Rv. 7, som har 
fått en mye omtalt miljøgate som har 
irritert mange. På dette området er 
trafi kkmengde   pr døgn. an
skje ikke en helt riktig sammenlikning 
–  for E6 er såkalt Nasjonal hovedveg. 

en sammenlikningen av trafi kk
mengder gir uansett noen perspektiv 
på hva vi snakker om. For disse 
langdistanserutene er fremkommelig-
het vesentlig. en for lokaltrafi kken 
er det vel så viktig med bomiljø og 
sikkerhet.

Tilsvarende tall for Heggedal sen
trum var for øvrig  .  tt tall som 
vi må forvente øker etter hvert som 
Rødsåsutbyggingen blir ferdig, og 
det kanskje også kommer en større 
utbygging i Hallenskogområdet, eller 
dersom veien mellom Hallenskog 
og Røyken blir bedre. Et annet viktig 
poeng er at tallene til Statens vegve-
sen er gjennomsnittstallet for et år. 

pplevelsen av trafi kk vil også ha 
mye med de ukentlige variasjonene 
og variasjonene over døgnet. Asker 
og Bærum Trafi kksikkerhetsforening 
har oktober  utført trafi kktel
linger for Trafi kksikkerhetsutvalget 
langs Røykenveien, ved brua over 
Skithegga like ved Heggeodden.  I 
løpet av denne tellingen som varte 
en uke, var trafi kkmengden hele  

 kjøretøyer pr. døgn. ed andre 
ord nesten dobbelt så høyt som de 
offi sielle tallene. 

NÅ  EL L ER I  EV I G HETEN?
For veldig mange planleggere, så har 
et viktig prinsipp i planleggingen vært 
at trafi kk i størst mulig grad skal bort 
fra bomiljøene, det var dette motstan-
derne av miljøgate i Sokna ønsket 
seg. På dette området ligger Heg-
gedal dårlig an! Mange har sikkert 
hørt om « nye Røykenvei» . Det har 
faktisk ligget planer for dette –  helt 
siden tallet. Det er ingen ting som 
indikerer at den kommer i min levetid. 

ommunens planer for øykenveien 
vil være koplet til planene for bygging 
av   som det er full krangel om. 
Fortsatt.
 Tanken til Tom Linderud og 
trafi kksikkerhetsutvalget langs 
Røykenveien, er at det er nødven-
dig –  og fullt mulig å gjøre noe nå. 
Det handler rett og slett om å tenke 
miljøgateprisnipp, som handler om å 
senke fartsgrensen til  og stedvis 

, og bygge fartsdempende hum
per. Teknisk sett er det bare å gjøre 
det, sier Linderud. ed ny storkom
mune Asker og ett felles fylke burde 
det også være enklere å få det til. 
Trafi kksikkerhetsutvalget har sendt 
brev til den nye fylkeskommunen, og 
hatt kontakt med Lene onradi. Hun 
uttaler følgende i en mail til iken 

 i var i tett dialog med Akers
hus fylkeskommune rundt konkrete 
tiltak, f.eks. muligheten for å sette 
ned fartsgrensen og etablering av 
miljøgate med fartshumper… Jeg 
vil gjerne videreføre denne konkrete 
dialogen med iken fylkeskommune. 
Og vil gjerne invitere til et møte så 
raskt som mulig for å ta opp igjen 
dialogen, og ber også om en tilbake-
melding på om fylkeskommunen nå 
vil kunne gjennomføre dette tiltaket i 
og med utredningen er gjennomført.»
Heggedalsposten vil følge nøye med 
på om nye iken her ser muligheten 
for å tenke nytt når det gjelder Heg-
gedal som den gode møteplassen 
som Asker kommune ønsker seg.

TOM  M ED HJ ERTET I  HAL SEN OG  
M I L J Ø G ATER I  HJ ERTET
Tom Linderud har skrevet i Budstikka 
om miljøgate i Heggedal, og han var 
NAF sin mann som ledet aksjonen 
« Med hjertet i halsen»  i Heggedal tid-
ligere denne våren. Når Heggedals-
posten spør ham litt nærmere, kan 
han fortelle at arbeid med trafi kksik
kerhet har vært hans lidenskap i alle 
yrkesaktive år –  og er det fortsatt nå 
som han har fått barnebarn og har 
blitt pensjonist.  Hva er det som har 
vært drivkraften for dette, spør vi.
Det begynte litt tilfeldig med en som-
merjobb sommeren , der han 
satte opp skilt og fi kk øynene opp for 

den betydningen hastighet har for 
ulykker. Det fortsatte med praksis-
plass i Statens vegvesen, for planen 
var å begynne på Oslo Ingeniørhøg-
skole. Da jobbet han med ulykkes-
registrering og ulykkesanalyser. Det 
gjorde uutslettelig inntrykk på en ung 
sjel å gå gjennom disse ulykkene, 
lese obduksjonsrapport. Han kom 
så tett på ulykkene i denne perioden 
som var den aller værste med tanke 
på antall drepte, og spesielt antall 
drepte barn. Et inntrykk som har 
styrt den delen av arbeidslivet som 
handler om veg.  Siden dette har 
han arbeidet for å få ned farten, når 
han ikke har drevet med sin andre 
lidenskap;  skisport. Her handlet det 
om det stikk motsatte –  få opp farta. 
Dette har blant annet gitt  år som 
skitrener i anada og en tilstedevæ
relse i fl ere L og . en med et 
utgangspunkt i Jardar i Bærum. 

Tom jobbet i Bærum kommune da 
han nådde aldersgrensen på  år 
for to år siden. Han hadde fortsatt 
ønske om å bidra, og fi kk kontakt 
med NAF som hadde startet sin 
« Med hjertet i halsen» -kampanje. 
Dette var midt i blinken for Tom, og 
det er dette som har bragt bæringen 
til Heggedal. Og engasjementet har 
blitt litt bredere enn « bare»  kam-
panjen. « Røykenveien er jo først og 
fremst en boligvei , sier Tom, som 
ivrer for at miljøgateprinsippet må 
gjennomføres. « Med tanke på det 
som kommer av fremtidig utbygging 
må sikkerheten trumfe fremkomme-
ligheten  er sluttapellen fra Tom.

27Heggedalsposten
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Røykenveien kan bli et utstillings-
vindu for rask handling
Viken kan gå foran 
som et godt eksem-
pel med Røyken-
veien.

FOTO: KARL BRAANAAS

Tom Linderud, frivillig i NAF Asker og Bærum, mener tiden er overmoden for handling i Heggedal. Bildet er tatt ved en annen trafkksikker-hetsanledning i Bærum.
b

arbeid i Norge. Tiden er mer enn
overmoden for handling i Hegge-

Nullvisjonen er fremdeles lede-
stjernen for alt trafikksikkerhets-

dal. Her kan Viken gå foran og
sørge for at Røykenveien kan bli
et utstillingsvindu for fremtiden
som eksempel på rask handling,

tige og trafikksikre tiltak.

som eksempel på rask handling,
godt lokalt samarbeid, både poli-
tisk og administrativt, med fornuf-

a

per). Dette er et prinsipp vi i dag

eksisterende asfaltflate.

gangfelt og fartsdempere (hum-

finner igjen på flere fylkesveier
både i «gamle» Asker kommune
(Vollen/Slemmestadveien, Billing-
stadveien) og i Viken for øvrig
(Fv110 i Fredrikstad, Vik ved
Sundvollen, Rv 7 Sokna m.fl.),
men da på veier med langt lavere
årsdøgntrafikk enn på Røyken-
veien. Prinsippet krever ingen
eiendomsinngrep, kun tiltak på

kantgruppene tiltak som kan rea-

planlegges.

liseres raskt og til akseptable kost-
nader. Parallelt med dette bør
mer omfattende og kostbare tiltak

I samarbeid med Asker kom-
mune, lokalt trafikksikkerhetsut-
valg i Heggedal, Heggedal skole,
ulike vel m.fl., har vi i NAF sam-
men utarbeidet et forslag til løs-
ning som baserer seg på «miljø-
gateprinsippet», som baseres på
fartsgrense 40 km/t, opphøyde
gangfelt og fartsdempere (hum-

sikoen til over 80 prosent.
hastighet på 50 km/t, øker dødsri-

trafikksikkerhetstiltak på eksiste-

som mål å sikre de svakeste trafi-
kantgruppene tiltak som kan rea-

Allerede i 2002 vedtok Stortin-
get en nullvisjon som alt trafikk-
sikkerhetsarbeid i Norge skulle
baseres på. Det er en visjon om
ingen drepte eller hardt/varig
skadde i trafikken. Fart er et av de
viktigste elementene i nevnte tra-
fikksikkerhetsarbeid. Eventuelle

rende veier bør først og fremst ha

Røykenveien

NAF-medlem nr 10404531
aTom Linderud,

sådan av Viken fylke. Fylkesveier
forvaltes i dag av fylket, riksveier
og E-veier av Statens vegvesen.

Røykenveien har i dag status som
fylkesvei (Fv167) og forvaltes som

er skiltet Fv167.

Kommer man kjørende fra
Asker sentrum eller fra E134 og
frem til Heggedal, fremstår Røy-
kenveien mellom kryss med Vol-
lenveien og tidligere fylkesgrense
til Buskerud som en boligvei.
Eventuelle trafikksikkerhetstiltak
bør derfor vurderes ut fra det fak-
tum, til tross for at Røykenveien

13000–15000 kjøretøy, er det tett

og de øvrige to er såkalte tilrette-

kunne ferdes trygt langs veien på
vei til skole m.m.

På denne strekningen, med
fartsgrense på 50 km/t og en års-
døgntrafikk i størrelsesorden

boligbebyggelse på begge sider
langs veien, 30 avkjørsler/kryss
(der flere «lekker fotgjengere» på
tvers av Røykenveien), seks krys-
ningspunkter for fotgjengere
hvorav fire er skiltet/oppmerket

lagte krysningspunkt uten skil-
ting/oppmerking. Det er anlagt
gang-/sykkelvei på Røykenveiens
vestside på hele strekningen.
Beboere på østsiden må følgelig
først krysse Røykenveien, for å

i en hastighet på 40 km/t. Med en

De fleste ulykker mellom bil og
fotgjengere skjer ved kryssing av
veien og i mindre grad når fot-
gjengeren beveger seg langsmed
veien. Dødsrisikoen ved en påkjør-
sel mellom et motorkjøretøy og
en fotgjenger er på ca. 30 prosent

hastighet på 50 km/t, øker dødsri-

Her kan du lese om å bli rørlegger:
blirorlegger.no

Her kan du lese om oss:
baerumror.no

For alle andre som ikke skal bli rørlegger, men trenger en rørlegger! Kontakt oss på 67 51 75 70 eller gå inn på vår hje g pøemmeside og sen e

Send søknad(ikke ring) med CV tilpost@baerumror.nomerket
“Lærling 2020”innen 1. mai.

Vil du bli rørlegger?
Bærum Rørleggerbedrift tar inn 2 til 3 rørleggerlærlinger fra i sommer. Skole- eller voksenlærlinger.
Bærum Rørleggerbedrift har gjennom 70 år utdannet mer enn 200 rørleggere for Asker og Bærum.
Vi er ca. 50 kollegaer som legger rør for private, næringsliv og det offentlige.

Vil du ha en sterkt etterspurt utdannelse! Lønn under utdanning! Jente eller gutt. Da er du kanskje vår neste lærling.
Om du er engasjert og motivert skal vi lære deg å bli rørlegger.

Hovedinnlegg debatt: 3.000 tegn, inkl. mellomrom. Legg ved portrettfoto.
Innspill og kortinnlegg: Inntil 2.000 tegn.
Retningslinje: Innlegg må signeres med fullt navn og handle om lokale forhold.
Send innlegg til debatt@budstikka.no eller budstikka.no/debatt

debattansvarlig
Dag Otter Johansen
dagotter.johansen@budstikka.no

F oto:  S verre A ae
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Junior og aspirantkorpset var først ut 
da korpset endelig kunne samles til 
øvelse for første gang siden corona-
krisen inntraff og alle planer ble lagt 
på is.

Aldri har vel gammel jegermarsj 
varmet så mye.

Hovedkorpset øvde etterpå og med 
oppslaget fra trommene kom følel-
sene. Da kjente vi på hva korps betyr; 
GLEDE! 

Det var fl ott å se våre dirigenter og så 
mange ivrige musikanter i full aksjon. 

hbs.korps.no

Endelig fi kk korpset øve sammen. 
Det blir 17. mai, og korpset kommer 
til å være klare til å spre glede! 

I et øyeblikk var alle bekymringer 
glemt, restriksjonene, den avlyste 
sommerturen, det avlyste loppemar-
kedet, avlyste rekrutteringskonserter 
og åpen dag, det avlyste korpslivet. 

Våren 2020 har vært tøff, alle planer 
måtte skrinlegges og all aktivitet 
ble stoppet. Loppemarkedet ble 
avlyst, og for vårt korps betyr det et 
inntektsfall som for veldig mange 
bedrifter og organisasjoner ville vært 
krise. 

Heggedal og Blakstad skolekorps har 
istedenfor å vente på statlige kom-
pensasjoner benyttet andre dugnads-
former. Tusen takk til alle som har 
kjøpt toalettpapir og tørkerull, dere 
hjelper oss til å gi barn og ungdom 
muligheter i korpset. Salget av tør-
kerull og toalettpapir fortsetter fra 
loppelageret, torsdager fra kl 18-21.
Loppelageret holder også åpent for 
levering av lopper som vanlig frem 
til skoleferien starter.

Foto: Arild Haug Kaarmo og Stina Langlo Ørdal 
Tekst: Arild Haug Kaarmo
Layout: Stina Langlo Ørdal

KORPS = GLEDE

Heggedalsposten28
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        HEGGEDAL HOVEDGÅ RDS VENNER        &   STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅ RDHEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER

Vi er i koronatider!  Dette har vi fått merke på Heggedal Hovedgård, også.  Gården er stengt for 
arrangementer, hvilket har resultert i at venneforeningens jazzka fé  og årsmøte er utsatt.

Vi hadde gledet oss til vår tradisjonelle jazzka fè , med Odeon Jazzq uintett.  Håper at vi kan få 
anledning til å arrangere den til høsten.  Da har vi også booket inn Kammermusikkfestivalen i tillegg 
til vår årlige kunstutstilling.  i krysser fingrene for at vi kan få dette til.

Når det gjelder gården, er som sagt denne stengt for arrangementer.  Dette har gitt oss anledningen 
til å bruke tiden til oppussing.  ården er fin, men nå blir den finere

Heggedal Hovedgå rds V enner  
og Stiftelsen Heggedal Hovedgå rd

Uteområdene er ikke stengt!  Snart kan vi nyte blomstringen av våre Rhododendroner.  Det vil bli et 
vakkert syn.  Plantene ser ut til å ha klart seg bra i vinter, men noe arbeide må til.

Vi håper du setter pris på å ha en slik perle av en gård i ditt nærmiljø, og håper at du vil være med å 
gi din støtte slik at vi kan få tatt vare på den, slik den fortjener.

Om du ikke er medlem allerede,  men ø nsker å  bli det,  så  send en e-post til:       
p-sandbr@online.no                                                                                
M edlemsskapet koster kr 1 00, - pr. å r

P eisestu a er pu sset opp

R h ododendronh agen som m eren 2 0 1 9
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Heggedalspostens utsendte stopper ved en velstelt hage i Ø vre Halleskog. Kanskje 
eierne i dette huset har fått muligheten til å ta et ekstra tak i hagen?  Ja bekrefter 
Søren. I år har vi fjernet mose! Jeg skjønte raskt at min 40-liters bag ikke var stor 
nok, fortsetter han. Jeg har båret vekk til sammen 1200 liter med mose. Dette er 
første gang og det tok faktisk noen dager forteller han. Nå bruker familien noen 
timer med hagestell hver sommer under normale omstendigheter også, så hos dem 
er det full blomst på de tidligblomstrende buskene.

oni a vje og øren Hestehauge har som de aller fl este fått hverdagen snudd på 
hodet den siste tiden, men de er av de heldige som har vært i jobb hele tiden. Mo-
nica som jobber i Sparebank 1 har sittet med hjemmekontor siden Norge stengte 
ned, mens dette passer dårlig for Søren som arbeider på personbil-verksted. I hans 
bedrift har de gått over til skiftarbeid. Dette betyr i praksis annenhver uke dagtid 
og kveldstid. Kveldstid betyr 1630 - 2330, med ankomst til lokaler som er grundig 
rengjort etter dagskiftet.

M onic a E vje og Sør en H estehauge  er blitt hage entusiaster etter at 
de fl yttet til Hallensk g  g iser st lt rem r argene i agen

M onic a Evje og Sø ren Hestehauge

V i må  gjø re som vi få r beskjed om,  gjø re det som er best for alle!  
V i må  stå  i det nå ,  så nn at ikke sommeren også  må  avly ses.

M ina Ny bø  ( 1 5 ) :

” Det er unntakstilstander 
i Norge. Hjemmeskole, 
karantene og stenging 
av alle organiserte 
fritidsaktiviteter. En rar 
og uvirkelig situasjon. Vi 
må holde oss hjemme, 
uten nærkontakt med 
venner, men med digitale 
klemmer og mer enn nok 
tid til å spille Y atzy med 

familien. Skoledagen ved kjøkkenbordet, og lekser i stua 
–  bare for å skifte miljø. Kroppen lider av altfor få skritt i 
løpet av dagen, så altfor lite frisk luft og et savn etter det 
å gå til bussen.
Men er det egentlig så ille å måtte holde seg hjemme?
- - - -
Min lidenskap, min inspirasjon og største glede er stengt 
på grunn av Korona. Men heldigvis sendes danseklasser 
digitalt –  via Facebook livestream og Y outube, tilgjengelig 

for meg og alle andre som deler min lidenskap for dans. 
Et covid-19 tiltak fra Dansesonen til alle sine elever, for å 
gjøre en annerledes hverdag litt lettere. Det er godt å ha 
noe annet å tenke på i disse koronatider, så jeg er utrolig 
takknemlig for dette tilbudet, men ser selvfølgelig fram til 
at alt er tilbake til det normale.
- - - - 
I noen hjem er det trangt når alle skal ha hjemmekontor
og hjemmeskole. Soverom, kjøkken og stue blir gjort om 
til arbeidsplasser, i tillegg må de kanskje fi nne plass til lek 
for de minste. Det kan være en utfordring å få til, men dis-
se menneskene er også heldige, for de har et fellesskap 
og noen de kan gi en klem. Mens andre er ensomme, 
fordi man må holde seg hjemme –  alene. Eldre som ikke 
kan ha besøk fordi de er i risikogruppen, og andre som 
lever alene og som nå kjenner på ensomheten.”

U tdrag av M inas innl egg i D ram m ens Tidende og B u skeru d 
B l ad 3 1 .  m ars 2 0 2 0 .

Det er ingen tvil –  naturopplevelsene må ha fått en renessanse denne våren. 
Aldri har vi møtt så mange på våre utfl ukter i skogen, og aldri i våre  år i 
Heggedal har vi møtt så mange familier i skogen, inklusive familier der også 
de store barna er med på tur. Hvis de kan kalles barn når de er i ferd med å 
fl ytte ut, da. Blant disse er familien kalstad  ishovd fra Hallenskog som vi 
møtte da Bente og Harald sammen med døtrene ngvild og ilje var i godt driv 
opp bakkene mot Breimåsan. De var utstyrt med pølser og skulle grille pølser 
i skogen, noe som var endel år siden sist. For den yngre garde ble dette en 
gjenoppdaging, kan Bente fortelle, etter noen år der tur i skogen med mor og 
far ikke har vært favoritten. anskje gjenkjennbart for fl er.

Nå er riktignok sesongen for grilling i skogen over for denne gang,  men min-
nene vil kanskje inspirere til gjentakelse neste vår før det blir for tørt.

F amilien Skalstad /  Rishovd

Foto: B ente Skal stad

Tekst,  f oto og l ayo u t: E l isab eth  Sch j ø l b erg,  Stein D . B erge og D ag Henning Sæ th er
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rykker herved tilbake til start og 
mottar ikke 2000kr neste gang du 
passerer start» .
Mer beskrivende enn det blir det 
ikke. Det er mange festtaler som 
er holdt av vår regjering, men så 
sant som sagt er det folket som har 
tatt dugnaden og regningen under 
koronapandemien.
De siste ukene før oppstart måtte vi 
mobilisere oss, 
vaske ned lokalet, rydde ut ting og 
tang som ikke var nødvendig å ha 
fremme. 
Møblene og behandlings-stasjoner 
ble halvert, og det ble lagt til rette for en drift preget av 
strenge smittevernsrestriksjoner.
De ansatte ble kurset i smittevern og drillet etter kunstens 
regler for å skape nye rutiner i arbeidshverdagen.
Det skulle være, og det er trygt å komme til C ut. En uke 
etter oppstart er vi nå ydmykt takknemmelig for lange 
ventelister på behandlinger, full bookede timeslister, kun-
der som kommer innom med blomster og oppmuntrende 
ord. Og ikke minst kunder og ansattes evne til å etterleve 
strenge restriksjoner vi har hos oss idag. Velkommen skal 
dere være til en trygg salong.”

Thomas er P T over sine T  hel  og del
tidsansatte, som raskt og smidig fylte opp hyllene i butik-
ken. Det kom  en strøm av nye forsyninger, nesten til alle 
døgnets tider. Spesielt i starten var det mye hamstring, 
og lange køer (1 m avstand), foran alle tre kassene. Et-
terhvert var det kun gjær og antibac som manglet. Om-
setningen var klart mye høyere enn vanlig, men nå er det 
ikke så ekstremt. Thomas vil også skryte av kundene. De 
fulgte reglene, og var blide og hyggelige. Hovedkontoret 
til Ext ra ga sine retningslinjer: holde 1 m avstand, pleksi-
glass ved kassene, og en stengt brødskjærer-maskin.

Jeg, Stein, som skriver dette, var jevnt innom butikken, og opplevde den nes-
ten som ellers, med svært hjelpsomme ansatte. Det har vært snakket mye om 
dugnad. Det har vi også erfart i Heggedal. 

M arianne Solheim,  M arklundveien:

M aria til  ve nstre

Tekst og f oto: M arianne

Tekst og f oto: M aria

Thomas Hvesser,  C oop Ex tra Heggedal

” C OVID-19 –  JEG?   Det å være syk er kjedelig og ikke noe å trakte etter uansett hva slags 
sykdom som rammer, og det å være syk med korona eller covid-19 er ikke å anbefale. Jeg 
har selv ikke fått påvist smitten, men siden min mann fi kk påvist viruset i begynnelsen av 
april, og jeg selv har vært syk mer eller mindre sammenhengende siden midten av mars, 
så regner vi med at jeg også har hatt det. 
Dette artet seg  som en infl uensa for oss eller en mild forkjølelse, men det går over 
(til slutt)! Jeg tror jeg har hatt alle symptomer som listes opp i media i noe som har føltes 
som en evig runddans av sykdom. I det ene øyeblikket føler man seg ganske frisk, før man 
i neste føler seg helt elendig. Engstelsen og bekymringen for at tilstanden skal forverres til 
noe mer alvorlig og noe utenfor min egen kontroll, er likevel det som er verst, men så heldig 
jeg er som bor i Norge, i Heggedal, med mange gode naboer og familie i nærheten som 
hjelper og stiller opp med trøstende ord, handling og morgenlevering på døren. 
Takk til alle dere!! Dette er en annerledes tid, men det kommer til å gå seg til, om vi jobber 
sammen og hjelper hverandre!”

M aria Teigen,  leder av C ut,  på  Heggeodden:
” Det traff oss som ett lynnedslag den 12.mars. Vi måtte 
iverksette en omstilling vi ikke hadde sett maken til, i 
løpet av 3 timer. Fra regjeringens pressekonferansens 
slutt kl 15.00 til kl 18.00 samme ettermiddag måtte lokalet 
være tomt for kunder, allerede innbookede kunder skulle 
kontaktes og informeres. Mange av oss har barn som 
måtte hentes raskt. 
I tilfeller som dette gjelder det å ha rasjonelle og effektive 
ansatte. Og for ett team C ut er. I etterpå-  klokskapens lys 
er jeg mektig imponert over alle C ut’ s ansatte evne til å 
reagere. Det heter seg at « bak enhver suksessfull mann 
står det en forbauset kvinne» . I mitt tilfelle denne skjeb-
nesvangre torsdagen lød det noe som « bak en fallen 
kvinne står det en herskare av andre sterke kvinner» ! Vi 
måtte raskt ta beslutninger for C ut og alle ansatte. Ukene 
som gikk var preget av usikkerhet, omstillinger, kontakt 
med kunder og ansatte over telefon, forhandlinger ifbm 
det økonomiske, og hyppige oppdateringer av nyheter og 
pressekonferanser.
Vi måtte fi nne andre måter å bære ut s fremtid, og det 
gjorde vi. Vi åpnet salongen for salg av produkter, kunder 
kunne handle alene eller få varer levert hjem. 
Vi har også lyst til å rose våre kunder som i denne perio-
den har kjøpt produkter og gavekort for å støtte oss. Våre 
leverandører har også vært utrolig samarbeidsvillige.
Ø konomisk er det tøft når levegrunnlaget blir borte over 
natten. Denne krisen har vært som å spille monopol. « Du 

Tekst,  f oto og l ayo u t: E l isab eth  Sch j ø l b erg,  Stein D . B erge og D ag Henning Sæ th er
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GUI SPORTSKLUBB

GUI SPORTSKLUBB 
PLANLEGGER Å GJENNOMFØRE VÅRE 

TRADISJONELLE SOMMERSKOLER

SUMMER CAMP:
SummerCamp er et nytt tilbud i år. Et lavterskeltilbud som gjelder 

hele perioden uke 27 til uke 31. Her er det mulighet til å melde seg på en uke eller mer. 
Les mer på www.guisk.explendo.no under ”aktiviteter”

Dette er stort sett et tilbud til jenter og gutter i barneskolealder.
Nedenfor ser dere en enkel oppstilling på tilbudene. Når myndighetene gir klarsignal 

til å gjennomføre så blir det sendt ut mer omfattende informasjon for hver 
enkel aktivitet og hvordan påmeldinger skjer. 

Du kan også lese mer om tilbudene på www.guisk.explendo.no under ”aktiviteter”.

SOMMERSKOLE         TIDSPUNKT    ALDERSGRUPPE
TINE FOTBALLSKOLE      Uke 26         6 - 12 år
SOMMERVILLMARK      Uke 26         7 - 12 år
HÅNDBALLCAMP         Uke 26         8 - 12 år
SUMMERCAMP         Uke 27-31   6 - 13 år
TINE FOTBALLSKOLE     Uke 32          6 - 12 år
SOMMERVILLMARK     Uke 32          7 - 12 år
IDRETTSUKA  Uke 33   6-12 år

Heggedalsposten32
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GUI SPORTSKLUBB

GUI Sportsklubb Fridrett
TRENINGSGRUPPER UNDER CORONAPANDEMIEN

Dette viser seg å være en skik-
kelig dugnadsånd også her i frii-
drettsgruppen. Mange foreldre og 
noen større søsken stilte raskt opp 
og startet trening for grupper på 4 
utøvere. På den måten har vi fått 
64 barn i aktivitet. Noen trener på 
banen i Vollen, og noen på hoved-
gården ungdomsskole. Mange tre-
ner nå i skog og mark.

•  Maks 5 stk på en gruppe (inkludert trener)
•  Det skal være 2 meter mellom alle på en gruppe
 ngen deling av utstyr, med mindre det desinfiseres  

   ved bytte.
 ed flere grupper på samme anlegg må det være  

   minst 10 meter mellom hver gruppe
 Trener kan ikke veksle mellom flere grupper, kun  

   holde seg til sin gruppe.
•  Det må være en voksenperson tilstede ved trening
•  Det skal ikke benyttes offentlig transport til trening

V i er nå  næ rmere 7 0 aktive barn og unge i frii-
drettsgruppen,  og vi er stadig i vekst. Det er 
utrolig gø y  å  se alle de aktive barn som unge 
som læ rer seg bå de vanskelige tekniske ø vel-
ser som stavhopp,  hø y de og hekk,  og som 
hevder seg i lengde,  sprint og lengre lø p.
Det er nå  heldigvis kommet retningslinjer 
som gjø r at alle barn og unge kan få  tilbud 
om treninger som er try gge i forhold til smit-
tevernshensy n. F or friidrett er de viktigste re-
glene fø lgende:

Noen har også oppdaget at 
det er « friidrettsbane»  på 
Heggedal togstasjon, og 
noen supre trapper å hoppe 
i. På bildet ser du gruppen 
til Geir Knutsen og Lene 
Tingberg Hatfield som gjør 
triceps dips på steinene ved 
Heggedal togstasjon etter 
både trappehopping og in-
tervall løp på stasjonen.
 

Tu f teparken i Heggedal ,  f ra ve nstre 
Th ea R am stad,  E l ine Stef ansen C l if -
f ord,  M ath ea Stef ansen C l if f ord og 
Am al ie R addu m .

ea amstad i nt driv i skogsl y e er ser vi eodore ttem ie i nt svev 
over ta et som i dag er ydelisten

LANGRENNSUTØVERE PÅ FRIIDRETTSSTEVNE:
Vi har nå opprettet et samarbeid med langrenn. Er du langrennsutøver, 
og har god kondisjon, kan det være gøy å være med på friidrettsstev-
ner om sommeren. Dette kan du nå få gjøre gjennom Gui sportsklubb 
sin friidrettsgruppe. Meld deg inn på minidrett.no på friidrett på bane, 
eller snakk med Einar Børve einbor@gmail.c om eller Berit Marstein  
berimar@online.no, så hjelper vi deg.     

V i gleder oss stort til banen 
på  G jellum å pner for friidretts- 
treninger.

B erit M arstein.

Fra ve nstre: Henrik Linna V ines-
a gen, rik at eld, agn s 

K ristiansen og Tob ias N ortve dt 
K nu tsen.
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GUI SPORTSKLUBB

I nfo om grupper,  daglig leder mv.
Daglig leder Gui SK Roar Sundbø  dagligleder@guisk.no 90915770
Leder fotball  Kjell Aksberg  fotball@guisk.no 90519174
Leder friidrett  Berit Marstein  friidrett@guisk.no 97181309
Leder håndball Trond Jansen  handball@guisk.no 95872524
Leder langrenn Tormod Rangnes ski@guisk.no  90835716
Leder sykkel  Anders Kroken sykkel@guisk.no 48035109
Leder karate  Håkon W indsland karate@guisk.no 91757255
Leder aikido  Sanna Antell  aikido@guisk.no 98176329
Leder drift  Bjørn Rynning  drift@guisk.no    91359333
Regnskap  Finn Bugge  regnskap@guisk.no 97504577

Styreleder Gul SK Torgeir Kroken  styreleder@guisk.no  91340310
Nestleder  Jenny Simonsen    95845055
Styremedlem  Kjetil Danielsen    95497869
Styremedlem  Olav Lefdal     91351541
Styremedlem  Normann Karlsen    99523565
Styremedlem  Mette Kjærsund    90076340

Trygg aktivitet i korona-tider.
Gui Sk fotball  vil gjerne rette en stor takk til alle 
som viser forståelse for den situasjonen vi er inne 
i. Takk for at dere viser respekt ved å holde dere til 
begrensningene ved bruk av fotballbanene. Reglene 
for aktivitet slik som FHI, regjeringen og kommunen 
bestemte gjør vi vårt aller beste for å ivareta.  Hver 
dag. Vi klarer dette godt i den organiserte idretten. Å  
organisere aktivitet for barn, ungdom og voksne er 
vi kan og brenner for. Takk til alle foreldre og trenere 
står på for å få til trygge aktiviteter. Vi trenger det nå!

Vi skal stå samlet i en sesong som ikke blir som plan-
lagt. En sesong som vil bli ganske annerledes enn 
den vi tenkte i januar. Når det blir seriespill vet vi ikke 
nå. Seriespill etter 15. juni eller fra august er det vi 
håper på og vi følger situasjonen tett og har regel-
messige møter med kretsen og NFF.

Inntil videre er det treninger med smittevernbegrens-
ninger. Regler som skal følges og treningene blir litt 
annerledes men det er en fi n mulighet til å trene på 
individuelle ferdigheter. Det aller viktigste nå er den 
nasjonale dugnaden for å holde smittespredningen 
lav, og så håper vi at aktivitetene kommer i gang 
snart.

K j el l  Aksb erg
  

Seniorgruppe – pensjonistgruppe 
– ressursgruppe søkes til Gui SK
Vi ønsker å etablere en gruppe ressurspersoner som 
kan bidra til en positivt samarbeid og skape aktiviteter 
lokalt i Heggedal og ollen. i har fl ere fl otte anlegg 
og mange aktiviteter innen fotball, friidrett, langrenn, 
håndball, karate m.fl . ui portsklubb drives i stor 
grad av frivillige der det å skape god og trygg aktivitet 
for barn og ungdom er det sentrale. Er det mulig å 
inkludere fl ere av de med masse erfaring og kunns
kap i dette arbeidet fremover?  Vi håper at det er per-
soner i våre nærområder som ønsker å bidra til dette. 
Noen ideer har vi men agendaen kan dere være med 
å sette selv.

alifi kas oner  et ønske om å bidra, positiv, godt 
humør, litt tid til overs
Oppgaver: skape en sosial møteplass, bidra på ak-
tiviteter og arrangement (forslag)
L ø nn: en møteplass, god  stemning, godt sosialt 
miljø, mulig bonus (tur, samling etc)

Ta gjerne kontakt om du interessert:
Svein Roar Aandal
M ail: sveinroar.fotball@guisk.no
M obil: 9 3 4 4 7 01 7
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Slik få r du tilgang til sy kkelhotelletSlik få r du tilgang til sy kkelhotellet
S ykkelhotell på Heggedal stasjon snart klart til bruk 

–  Bane NOR har dessverre som så mange 
andre fått noen utfordringer med de siste 
leveranser til sykkelhotellet i Heggedal. Vi 
har derfor blitt litt forsinket, forteller region-
leder Jonn Eggerud.
–  Vi søker ferdigattest hos kommunen nå og 
håper på åpning i løpet av mai, legger han 
til.

Tilgang til sy kkelhotellet koster 
5 0 kroner for 3 0 dager.

Last ned appen ” Bane NOR Parkering”  i App Store (iPhone) 
eller Google Play (Android).

Inngå avtale og registrer betalingsmåte. Avtalen fornyes automatisk 
ved utløp av perioden. Du vil få varsel på SMS før perioden fornyes.

Tilgangen er knyttet til din mobil og gjelder kun for ett sykkelhotell.

Etter inngått avtale, trykk ” LÅ S OPP”  for å åpne porten til sykkelho-
tellet. Å pning av porten kan ta inntil 30 sekunder.

T ekst og f oto:  A nders L ie H ag en

Slik gjør du det:

6 6  7 9  6 8  1 8
9 01  24  4 3 2

HEGGEDAL ELEKTRO
AL T I NNEN EL EKTROI NSTAL L ASJ ON

*  Servicebiler
*  Gulvvarme

*  Nyanlegg
*  Downlights

*  Sikringsskap
*  El-kontroll

Ladeanlegg for EL-bil.

Andersdammen 35, 1389 Heggedal


heggedal.el@getmail.no

Film og Videokonvertering I hjertet av Heggedal
gjennom  30 år

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

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

Kunnskap gjennom 30 år 

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

www.jadu.no

Heggedalsbakken 6
1389 Heggedal

SMALFILM-VIDEO

Vi holder til i nyoppussede lokaler sentralt i Heggedal 
(samme bygg som Esso i Guibekken). Hos oss får du 

gjort de fl este reparasjoner og servi er på bilen. 
Kontakt oss gjerne for tilbud eller for å bestille service.
Autorisert bilverksted - alle merker - EU kontroll - 

oljeskift - dekkskift - rimelig priser
Bruktbiler - salg, bytte, kjøp &  kommisjon

Å pningstider mandag til torsdag 8-17 og fredag 8-16
Tlf.: 6 6  9 0 3 0 5 1   M ob.: 9 3 4  8 9  8 9 8   
post@realbil.no   www.realbil.no

Santokh Singh
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Bu ssru t er på anbu d
For bussbransjen er det at fyl-
keskommunene, ved Ruter el-
ler Brakar i vårt område, innbyr 
leverandører til å konkurrere om 
et kjøreområde for persontrafikk. 
Anbudet vil dreie seg om klare, 
definerte krav som settes til leve-
randører av tjenesten. Den som 
vinner anbudet vil vanligvis kunne 
kjøre i 8 år - gjerne med en opsjon 
på  år til. Anbudet er av en slik 
lengde fordi det er store investe-
ringer i nye busser og teknisk ut-
styr.

Bu ssgarasj ene på Slem m est ad  og 
Klokkarst u a
Anlegget på lemmestad bygges nå om. Dagens 
anlegg er utdatert og umoderne. På lemmestad 
skal det også settes i drift  elektriske busser. Dette 
medfører en ny ladeinfrastruktur som ikke er etablert 
i dag. Det vil bli plassert a  busser i lemmestad, 
og på lokkarstua øker antallet fra dagens  til a. 

 busser. Anlegget på lokkarstua skal også pusses 
opp og utvides.
Nye bu sser og ny t eknologi 
For reisende vil billettering foregår gjennom et nett-
brett som sjåføren bruker. Hver sjåfør får sitt nett-
brett.  tillegg til en mer moderne teknologi innen bil-
lettering, vil det gi muligheten til å følge bussene i 
rutene digitalt.
Påv irkes bu sst ilbu d et ?  
Nye busser betyr bedre komfort for passasjerer og 
førere. utetilbudet blir i utgangspunktet slik det er 
i dag, men med en ny rute som vil gå fra Hyggen til 
Asker. 
Serv ic elinj en

ervi elinjen er et eget anbud som orgesbuss har 
og vil fortsette med,  disse midi bussene vil gå som i 
dag. ervi elinje vil ha sin base på Bjerkås ærings-
park.

Tekst: Sve rre Aae og Je ns Hau g O nsh u u s,  om rå desj ef / av -
del ingsl eder V y ,  Sl em m estad og K l okkarstu a.

Vy overtar lokalbusstilbudet 
i Asker Kommune fra 28. juni
V y  blir ny  operatø r,  med ny e busser og ny e bussgarasjer på  
Slemmestad og Klokkarstua. 1 8  elbusser settes i drift på  lokal-
kjø ring i Asker nå r infrastruktur er på  plass.

D et nye  anl egget på  Sl em m estad.  Il l u strasj onsb il der 
gj engitt m ed til l atel se f ra K appa E iendom

V y  har bestilt 5 5  elektriske busser fra  
kinesiske B Y D.
Vy Buss, som opererer ruter både i Norge og Sve-
rige, har bestilt flere forskjellige bussmodeller fra 
B D, alle elektrisk drevne. Bussene skal leveres i 
andre kvartal i . y Buss ble også den første 
kunden i verden på modellen lass , en  meter 
lang modell. lass  er nå utstyrt med oppgradert 
batteripakke som øker rekkevidden, og den tar 45 
sittende passasjerer. gså air ondition anlegget 
er nytt, og tilfører ytterligere besparelse, iføl-
ge produsenten. g alle bussene har batterier er 
uten kobolt.

ilde  .naturpress.no
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I 2013 beskrev jeg en tur i Heggedalsposten i Bø-
marka, med turstart fra Høymyrdammen.  
På bildet viser Terje Martinsen meg de nesten helt 
gjengrodde restene etter en gammel husmannsplass, 
Knorteberget. Stedet der huset sto, er tett omkranset 
av store, nesten 100 år gamle grantrær, så ikke rart 
at ruinene nesten er utslettet. Det var flatt omkring 
så Terje mente at her hadde det vært dyrket mark. Vi 
tok en kafferast der, og jeg prøve å tenke at vi satt på 
trappa med kornåker rundt oss, men med høye trær 
omkring, var det vanskelig å fatte.

Ved Knorteberget husmannsplass står det også skilt 
der du kan lese litt om stedet.

2. mai 2020 gikk jeg tur i marka for å ta Røykentrim-
mens orienteringsposter i området, og jammen var 
det en post akkurat på dette stedet.  Men ble veldig 
forskrekket da jeg så at alle de gamle ærverdige 
trærne var hugget ned, og bare høye stammer sto 
igjen.  Men skiltet som omtaler stedet står der frem-
deles.  Stedet med de gamle verneverdige trærne 
burde blitt fredet, synes jeg.

Tekst og f oto: Lail a Sam u el sen

Knorteberget, en gammel 
husmannsplass i Bømarka

Nytt asfaltdekke kommer
Det har vært gravearbeider i gang- og sykkelveien 
langs Røykenveien, samt i Rustadveien, Ø stliveien 
og Ø vre Gjellumvei for å legge ned høyspentkabler.  
Asfaltering vil pågå i mai.

Turvei oppgraderes
I sommer oppgraderer Asker kommune turveien fra 
Heggedalsbakken via Kistefossdammen til Å mot-
åsen. Utførelsen var ute på anbud i mars. Det er 
nå innstilt entreprenør og inngått kontrakt med KF 
Entreprenør som skal bygge ny gang- og sykkelvei. 
Forventet byggestart er i siste halvdel av mai. Da-
gens tursti vil altså være stengt for ferdsel gjennom 
sommeren. Ferdigstillelse er planlagt høsten 2020.

Det vil pågå arbeid på jernbanen også denne som-
meren. All togtrafikk fra Asker mot Drammen vil 
være stengt fra uke 26. Fra uke 27 vil heller ikke 
L1-lokaltog gå mellom Asker og Sandvika. Togene 
går som normalt fra 3. august, men det vil være 
saktekjøring den første uka slik at skinnene skal få 
« sette seg» .

Mellom 20. juli og 24. juli (uke 30) vil også Spikke-
stadbanen være stengt.

Arbeid på jernbanen

Heggedalsposten deles ut i postkasser av frivillge 
bud. i trenger flere som kan være med å levere 
bladet i nærmiljøet. Det er nå tre ledige ruter:
- R osenhaven på E ngelsrud ( 20 eks.)
- Blakstad Hageby, Åsliveien, Ø stenstadmarka ( 150 eks.)
- Dalveien, Bråtenveien, Markveien på Bjerkås ( 75 eks.)

Kan du bidra?  Ta kontakt med Anders Lie Hagen på 
andersl h ag@ h otm ail . co m  eller mobil 974 94 982.

Bli frivillig!

Vurderer utbygging på Skjellestad
BoKlok er i gang med vurderinger rundt et mulig  
boligprosjekt på Skjellestad. Firmaet har et bolig-
konsept utviklet av IKEA og Skansa, og har som 
visjon å bygge boliger med høy kvalitet til en  
rimelige pris.

Torsdag . mars inviterte firmaet til et folkemøte 
om prosjektet, der de ønsket innspill på hvordan 
prosjektet kan realiseres. 
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aliber ungdomsklubb er så glade for og stolte over den fl otte ung
domsklubben vi har i Heggedal, og alle de sterke, nydelige, herlige, 
tøffe ungdommene som former den. I skrivende stund får den en 
kraftig makeover og vil etterhvert stå klar med både ny scene, nytt 
gulv og nytt kjøkken. Det blir så fi nt  Tusen takk til parebankstiftel
sen for det  g tusen takk til Ungdom og ritid for all støtte og midler 
til å fylle klubben med aktivitet. Vi gleder oss veldig til å kunne se alle 
igjen. Inntil da er vi å treffe på snap, Discord og vi lager ungdoms TV.

Solvarm - Sosial - Skjermfri Spilleglede i Heggedal
Tekst og f oto: Inger Jo h anne D al gaard,  Heggeodden

Hva trenger jeg i en vanskelig tid?

Hva gjør meg godt?

MUSIKK - som oppleves i et fellesskap.

Hvordan får jeg til det?

N Å er tiden riktig til  å  gj ennom f ø re den stil l e pl anen om  
nab okonsert som  m in trekkspil l ende nab o og j eg h ar 
snakket om i fl ere r

Tunet på Heggeodden i Heggedal er godt egnet til dette. 
4 av 6 blokker kan se tunet fra vinduer, verandaer og 
svalganger.

Alf Bergesen, snart 94 år, er en erfaren trekkspiller. 
Han spiller kjente, glade melodier, som inspierer til 
å nynne med på, eller ta en dans. 7. og 8. april fylte 
han tunet med musikk en liten ettermiddagstime, til 
sola forsvant.

På den 3. konserten, Skjærtorsdag, kom hans faste 
musikervenn Finn W illiam Hauge, 77 år, med sin el-
bass.  Duoen er godt samspilt gjennom vel 30 år, og 
er vant til å spre musikalsk glede på sykehjem. 
Men det er ikke mulig for tiden.

Stemningen var god på tunet blant de 30-40 
tilhørerne i alle aldre. Det var godt for meg å takke 
de dyktige musikerne med en påskeinspirert lys- og 
blomsterhilsen. Jeg håper at dette bidraget ga en god 
og lysere start på vår felles annerledes-påske.

SMÅNYTT

Skriv til oss om hva som skjer i ditt næ rmiljø
Heggedalsposten ønsker bidrag til stoff fra hele vårt 
distribusjonsområde.Vi ønsker også saker fra En-
gelsrud, Dikemark, Hallenskog, Blakstad og Vollen.

Har du en notis, en større sak, eller et bilde?  Alt du 
måtte ønske å dele fra ditt nærmiljø, kan sendes til 
Heggedalsposten på post@ h eggedal sposten. no

Wentzelhytta åpner snart
W entze lhytta på toppen av Vardåsen, bygget i 1890, 
åpner snart som DNT-hytte. Det har vært et omfat-
tende vedlikeholdsarbeid i hytta de siste årene. Nå 
har hytta fi re senger på en hems i tillegg til et større 
oppholdsrom. I nærheten av hytta vil det også bli 
bygget en gapahuk. Den Norske Turistforening plan-
legger åpning av hytta i løpet av sommeren. 
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TA KONTAKT ELLER MELD DIN INTERESSE PÅ HEGGEDALTORG.NO
Anders Winther 
Leder Nybygg 

  97 97 96 96   

  anders.winther@em1oav.no

Mariell Veinan
Eiendomsmeglerfullmektig

  47 30 55 97   

  mariell.veinan@em1oav.no

Sondre Lien
Eiendomsmegler

  45 91 95 79   

  sondre.lien@em1oav.no

Alle illustrasjoner: Endringer vil forekomme

Vi har flere leiligheter igjen med flotte kvaliteter og høy standard – fra 2-roms til 7-roms,  i varierte 
størrelser og over ett, to eller tre plan. Leilighetene finner du midt i Heggedal sentrum, i nærheten av 
togstasjon og naturperlen Gjellumvannet. De første leilighetene er estimert ferdig i desember 2020.

NYE HEGGEDAL TORG!
• Størrelser fra 50 til 157 m2 (BRA)
• Lav eller ingen forskuddsbetaling – med hele 3 mnd. betalingsfrist!
• Vannbåren gulvvarme (+ elektrisk gulvarme hovedbad)
• Fantastiske arkitektoniske detaljer (fasader, vinduer, takhøyde)

• Stort parkeringsanlegg tilrettelagt for el-bil og adgang med heis
• Mange flotte og spennende uteareal for unge og eldre 
• Nytt kommunalt innbyggertorg med bibliotek, helsestasjon, 

kafé og multisal for ulike begivenheter og kulturarrangementer 
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Forbehold om trykkfeil og utsolgt.

Velg FRITT blant alle våre grillprodukter
merket med dette symbolet. 
Vi spanderer den billigste!

PLUKK & MIKS
Vi spanderer den billigste!
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