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Et sted å høre til

I det siste har vi sett mange indikasjoner på at folk flest, godt 
hjulpet av sosiale medier, blir mer polariserte enn tidligere: Er 
du ikke med oss, er du mot oss! Dette er en utvikling som be-
kymrer mange. Vi bør heller utvikle felleskap med våre naboer, 
noe som demper uoverensstemmelser og fremmer et godt liv. 

Noen av oss har latt oss fascinere av den australske serien 
«Et sted å høre til» som går på NRK. En gruppe mennesker 
greier på tross av ulikheter å samarbeide og løse opp i mange 
problemer siden de er bundet sammen av geografisk nærhet. 
Heggedalsområdet har ofte blitt omtalt som en landsby i Asker. 
Stedets begrensede geografiske størrelse og innbyggerantall 
gjør at vi har gode forutsetninger for å identifisere oss med bo-
området. Det gjør det lettere å finne felleskap med våre naboer 
– selv om vi har ulike holdninger og bakgrunn. 

Fra kommunens side arbeides det i hele kommunen med å ut-
vikle lokale innbyggertorg og medborgerskap. Dagens corona-
situasjon har riktignok gjort det vanskeligere å møtes fysisk, 
men la oss likevel synliggjøre det som binder oss sammen og 
utvikle felleskapet videre! Det kan skje ved å delta i lokale for-
eninger eller en prat med naboen over hagegjerdet!

OHB

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, 
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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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Litt om Breimåsan
og andre myrer i vårt nærområde

Breimåsan ligger i Kjekstadmarka og i fin turavstand fra Heggedal. 

Du har sikkert hørt om Breimåsan – eller Verkensmåsan 
som den også blir kalt. Det siste navnet har sammenheng 
med at det på slutten av 1600-tallet ble anlagt et jernverk 
på Dikemark. Verkseieren trodde at de kunne bruke myr-
malm, men den viste seg ubrukbar. Derfor ble jernmalmen 
i en hundreårs tid fraktet med skip fra Arendalskanten til 
Vollen og kjørt derfra med hest og slede på vinterføre. Men 
navnet Breimåsan er mye eldre. Det forekommer blant an-
net i en delegang fra år 1408 mellom gården Kjekstad i 
Røyken og gårdene på Asker-sida. (Delegangen er gjengitt 

Tekstog bilder: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

i Heggedal og Omegns årbok for 2010). Inntil 1. januar i år 
gikk kommune- og fylkesgrensen mellom Asker/Akershus 
og Røyken/Buskerud over Breimåsan. 

Min første store opplevelse med orrhaneleik skjedde på 
Breimåsan på slutten av 1950-tallet. Sammen med noen 
kamerater hadde vi rigget oss til i ei barhytte ved kanten av 

Peter Baarsrud (f. 1921) ved fundamentet til torvhuset 
faren hans bygde før krigen. (foto fra år 2001) Baarsrud 
kom fra gården Øvre Hajum i Røyken og var grunneier 
på eiendommen Ekelied som strakte seg fra «Eikestubben» 
over Breimåsan og videre ned mot Småvanna.                                                                           

Heggedalsposten 3

3-6 Historisk HP 2020-4.indd   33-6 Historisk HP 2020-4.indd   3 11.08.2020   20:00:4311.08.2020   20:00:43



Her ser du renna etter torvuttak slik den så ut i 2001.

Breimåsan for 20 år siden.

myra og lå spent og ventet på at orrfuglene skulle dukke 
opp i grålysninga. Og det gjorde de. Det var et yrende spill 
av mer enn tretti orrhaner som føyk i tottene på hveran-
dre for å imponere røya. Da fuglene var fløyet på mårra
kvisten, var vi ute på myra og plukket store og flotte fjær 
til å ha i hatten. 

I dag er myra i ferd med å gro igjen, noe som har 
sammen heng med torvuttaket som pågikk både før, under 
og etter krigen. De dype rennene virker som drenering. Du 
kan se tydelige spor i den sørlige delen av myra. Torva 
som ble tatt ut her ble brukt som strø i fjøs og stall og 
som jordforbedringsmiddel. Men ikke bare til det. Som en 

 ku  riositet nevnes at da bryggerhuset på Øvre Hajum ble 
revet på 1980-tallet fant man torvbrikker som var brukt 
som isolasjon i taket over drengstua. 

Peter Baarsrud senior (Øvre Hajum gård i Røyken) 
hadde kjøpt eiendommen «Ekelid» i 1921. Den strakte seg 
fra «Eikestubben» - opprinnelig en husmannsplass - over 
den sørlige delen av Breimåsan og ned mot Småvanna. 
Han startet med torvuttak og bygde tørkehus til torvbrik-
kene. I tillegg bygda han ei overnattingsbrakke for torv-
arbeiderne. Den brant under krigen etterat noen gutter fra 
Heggedal og Slemmestad hadde brutt seg inn og hatt fest 
der og veltet ovnen. Ifølge Peter Baarsrud junior meldte 
de seg senere som angrende syndere. Pilarene etter torv-
huset står fortsatt. Du ser dem like nedenfor en bergskrent 
sørøst for myra. Baarsrud hadde også et torvhus sørvest 
ved myra. Det brant også under krigen, trolig på grunn av 
uforsiktige kaffekokere. 

Breimåsan er i dag et møtepunkt for både merkete 
skiløyper og stier som går til/fra Dikemark, Skjellestad/
Hegge dal og Blåfjellhytta. Helt vest ved myra er det laget 
en fin rasteplass med sittebenker og bålgrop og flott ut-
sikt mot Dikemark og Lierskauen. Det går også en sti forbi 
Persbu og videre over Svartvannsåsen mot Kleiverfeltet 
på Kjekstad. (Persbu ble bygd under krigen av Per Nore, 
sønn av Johs. Nore som hadde kjøpt Hallen gård med skog 
i 1917). Langs denne stien vil du kanskje se små brune 
treklosser merket med et kors som er hengt opp på  trærne. 
Dette er merker som viser 
hvor Pilgrimsleden mellom 
Røyken og Asker går. Stien 
følger kraftgata. Under den er 
det flere myrer. Noen bønder 
fra Røyken hadde kjøpt deler 
av disse myrene før krigen 
med tanke på torvutvinning 
til eget bruk, Det ble visstnok 
aldri skåret torv der, men da 
kraftgata ble bygd på slutten 
av 1960-tallet, ville de ha er-
statning. Det viste seg imidler-
tid at den nye generasjon ikke 
visste eksakt hvor disse myr-
teigene lå – så erstatningen ble 
vel deretter…

Det fantes et større myr-Torvspadene kunne blant annet se slik ut. De ble brukt til 
å spa ut torvbrikkene.

Dette er en torvgaffel 
(uten skaft) – brukt til 
å legge torvbrikkene i 
haug til tørk. Funnet på 
Breimåsan.
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Her ser du litt av fundamentet etter torvhuset sørøst for 
myra slik det ser ut i dag.

Bålplassen med utsikt mot Dikemark og Lierskauen.

Myra slik den ser ut i dag – gjengrodd, men med svake spor etter torvuttak.

Opplysningsskilt som viser stier og avstand fra Breimåsan. 
Den brune klossen med et kors på markerer at her går 
Pilgrimsleden mellom Røyken kirke og Asker kirke.

område ved Kjekstad – der golfbanen 
ligger i dag. Det ble også kalt Brei-
måsan. Der hadde Kjekstad anlagt en 
torvstrøfabrikk, blant annet med en 
maskin til å rive opp torva etter at den 
var tørket. Så sent som på 1980- tallet 
lå fremdeles rester av maskinen der 
med stempelet «Markens Gøde – 
Drammen Jernstøberi».

På min vandring i begynnelse av 
juli så jeg både myrull og nattfioler. 
De siste dufter sterkt om kvelden og 
natta. Selv om man forbinder molter 
med fjellet, vokser også denne bæra i 
vårt nærområde. Jeg så en god del kart 
på min lille tur – og selvsagt meng-
der av blåbærkart. Er du heldig kan du 
også finne den cvitaminrike tranebæ-
ra på enkelte av myrene, både på myra 
bak Blåfjellhytta og på myrene under 
kraftgata – eller kanskje på Fuglemyr 
eller Knappenålsmyr. På de siste har 
det ikke vært tatt ut torv.

I dag er områdene mellom Blå-
fjellhytta – Svartvannsåsen - Breimå-
sam – Småvanna vernet som Natur-
reservat. Det betyr at det ikke er tillatt 
med hogst eller andre naturinngrep. 
Men det er praktfulle turområder for 
oss som vil nyte uberørt natur.
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Deler av vannledningene i Heggedal og omegn 
er lagt på midten av 20-tallet, resterende på 
50-tallet. Nå pågår vedlikeholdsarbeid av vann-
ledningsnettet. Siden denne ledningen er en av 
hovedforsyningsledningene for den søndre de-
len av Asker, er dette et viktig og stort prosjekt.

– Vi fornyer ledningen med noe som heter ”Primus 
Line”, det vil si at vi trekker inn en ny «slange» i 
eksisterende vannledning og fornyer kummer langs 
traseen. Dette gjøres av flere grunner, blant annet 
for å begrense graveomfanget i boligområdet. 
Statens vegvesen har også et krav om at det ikke 
skal graves i Røykenveien på grunn av trafikkmeng-
den, forteller kommunens samferdselsleder Martin 
Martinsen.

Arbeidet startet på jordet i Blakstadmarka og av-
sluttes i krysset ved Gudolf Blakstadsvei. I tillegg 
oppgraderer kommunen en del store stikkledninger 
i området for å sikre god nok vannforsyning samt 
brannvannsdekningen for hele området.

Heggedalsposten6

Oppgradering av vann-
ledningsnettet

Ifølge prosjektlederen er fremdriften litt bak skjema. 
Det skyldes blant annet store dybder på vann- 
ledningen (ca. 5-6 meter) i fyllingsfoten til Røyken-
veien ved Gullhella sykehjem. Selv om det har vært 
store utfordringer, regner kommunen med å avslutte 
jobben i løpet av 2020.

Tekst og foto: Anders Lie Hagen

På oppdrag fra Asker kommune blir vannledningsnettet nå 
oppgradert. I forbindelse med arbeidet er gang- og sykkelveien 
lagt om og fartshumper anlagt på Røykenveien.

Kun 300 meter fra Gullhella stasjon planlegger Asker og 
Bærum boligbyggelag (ABBL) 30 nye leiligheter. 

Det nye boligprosjektet i Gullhellaveien har fått navnet «Gullhellinga». 
Halvparten av boligene skal selges og andre halvparten skal leies ut 
til Asker-børinger under 35 år.

Nybygg på Gullhella under 
planlegging: Gullhellinga
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Gullhellinga del av gnr/bnr 61/13

Ungdomsboliger på Gullhella

M. 1:500 (A3) Dato 30.03.2020

Illustrasjonsplan til regulering

NOTAT VEGETASJON:

Eksisterende vegetasjon og trær bevares
i størst mulig grad. Stedsvis etableres det
en ny beplantning med arter tilpasset det
lokale naturlandskaper.
 Aktuelle arter kan inkludere:

TRÆR
Acer platanoides
Populus tremula
Prunus avium
Tilia cordata

BUSKER
Empetrum nigrum
Taxus baccata
Syringa vulgaris
Viburnum opulus

KLATREPLANTER
Villvin

Leilighetene vil bli fordelt over 4 hus, som vist i il-
lustrasjonsplanen til høyre. Det blir 14 stk. 2-roms 
leiligheter på 42 m2 BRA og 4 stk. 3-roms leiligheter 
på 84 m2 BRA (over to plan), samt 2 stk. 4-roms 
leiligheter på 85 m2 BRA i toppetasjen i to av hu-
sene. Til boligene som skal selges vil det følge med 
en parkeringsplass med carport på bakkeplan med 
mulighet for el-bil lader.

Boligutbyggeren beskriver Gullhellas atmosfære 
som landlig og rolig, og frister med nærhet til både 
lekeplass, fotballbane, skøytebane, alpinbakke, 
togstasjon og Asker sentrum.

Illustrasjoner: GASA & Bjørbekk og Lindheim  
Landskapsarkitekter
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DITT LOKALE HANDELSSTED

Hygg deg i  

hEggedal

Sushi eller pizza i kveld?

Klippetime onsdag

Tips til innredning i stua

Husk handle:
dressing
salat
Drit Forbanna
melkIKKE GLEM BARNA I BARNEHAGEN!!

KAFFE KLOKKEN 13 MED LINEKanskje fikse bryna

trenger blomster,
massasje og  hodepinetabletter

bursdagsgave til Morten

nytt antrekk til hjemmekontor
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Gruppa teller nå 80 aktive utøvere. Interessen for friidrett har vært stadig økende siden opp-
starten i 2013. Treningene foregår i Heggedal, og her møtes barn fra flere av de nærliggende 
skolene. Treningene er lagt opp til å være både varierte og morsomme, og de får muligheter 
til å lære grunnleggende ferdigheter innen kast, løping, utholdenhet, hurtighet og spenst. 
Våren 2020 tok friidrettsgruppa det nye, flotte anlegget på Gjellum i bruk. Nytt utstyr er også 
kjøpt inn, og med alle fasilitetene som det nye anlegget byr på, gir det gode muligheter for 
å arrangere lokale stevner i tillegg til de ukentlige treningene. Friidrettsgruppa deltar også 
på stevner for de som ønsker det, og høydepunktet for mange er den årlige turen til 
Bamselekene på Hamar i mars. Camp Norsjø er en populær treningsleir som arrangeres for 
barn fra 12 år, i slutten av juni. Treningene foregår på Gjellum i vår, sommer og høst 
semesteret, og i flerbrukshallen på Heggedal skole på vinteren.

FRIIDRETTSGRUPPA 
I GUI SPORTSKLUBB ER I RASK UTVIKLING

TRENINGSTIDER FOR: 
1. - 3. klasse, 4. - 7. klasse og de eldre klassene finner du på www.guisk.no

Fra høsten 2020 startes det i tillegg opp prosjekter der de som ønsker kan delta på ekstra treninger. 
Her kan de velge mellom sprint, lengde, høyde, kast, hekk og langdistanse. 

FRIIDRETTSGRUPPA ØNSKER GAMLE OG NYE MEDLEMMER VELKOMMEN TIL NYTT HØSTSEMESTER I AUGUST!
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Som tidligere annonsert blir det ikke voksenklasse 
i Bringebærløpet i år. Planen var å arrangere et barne- og 

ungdomsløp, men vi ser at de omfattende smittevernreglene 
er vanskelig å håndtere med denne type arrangement. 

Vi ønsker ikke å gå på premiss med veilederne for 
arrangementet , samt at den aktuelle smittesituasjonen 

gjør at vi velger å kansellere Bringebærløpet 2020.
Vi satser på å komme sterkt tilbake i 2021, samt vi opp-

fordrer alle til å være med å løpe Bringebærløpskarusellen 
utover høsten. Vi legger ut nye løyper som kan løpes 

eller gås fortløpende utover høsten.

ALLIDRETT
Gui Sportsklubb planlegger å tilby ALLIDRETT fra september. Onsdager i Vollen Idrettshall kl.16.30-18.30 (2 partier a 1 time).

Vi ser også på mulighet å få til et tilbud i Heggedal. Mer og bekreftet informasjon kommer senere i august.
Info kommer på mail og sosiale media.

2020 ER KANSELLERT

Sportslig hilsen 
Gui Sportsklubb - www.guisk.no

BLI MEDLEM 
Meld deg inn via www.minidrett.no 

Spørsmål? Send mail til regnskap@guisk.no

Støtt Gui Sportsklubb 
org. nr. 979 674 791 

GRATIS FOR DEG - GODE INNTEKTER 
FOR GUI SPORTSKLUBB

Det har vært og er en krevende tid 
for klubben. Arrangement er en viktig 

inntektskilde og vi får i høst ikke 
gjennomført store arrangementer.

Derfor er GRASROTANDELEN 
en viktig inntektskilde.

NB! Du som er grasrotgiver til VUL må melde bytte av mottak. Dette koster deg ingenting men all 
omsetning fra deg gir klubben 7%. Din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!

Gå inn på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen og bli grasrotgiver for Gui Sportsklubb.

VILLMARK og VILLMANN
Villmarksklubben arrangerer etterskoletilbud med uteaktiviteter for barn mellom 1.-7. klasse. Dette er et unikt tilbud 

i Asker med aktiviteter og lærdom i naturen. Vi padler kano og padlebrett, klatrer og klyver, bader, sykler, sparkesykler, 
og går turer i skogen og ved kysten. Barna lærer om  fugler og dyr, kystliv og planter, de lærer å bruke spikkekniv og øks 
forsvarlig, samt bygge sitt eget overnattingssted og bål. Vi lager mat i naturen, overnatter under åpen himmel og i telt, 

gapahuk og hengekøyer. Vi har det veldig gøy i naturen og finner på mange morsomme aktiviteter og leker. 
Vi henter barna fra skolen og drar på tur i nærområdet/ av og til litt lenger med buss. 

Barna kan hentes fra turen mellom 16.30-17.00, eller tidligere hvis avtalt.

VILLMARK:  1. - 3. klasse. TORSDAGER  (ca. kl. 13.30 - 17.00).  Pris sesong VILLMARK:  2.400,-
VILLMANN:  4. - 7. klasse. TIRSDAGER  (ca. kl. 13.30 - 17.00).  Pris sesong VILLMANN:  2.600,-

ETTERSKOLETILBUD
VILLMARK OG AIKIDO

AIKIDO
Gui tilbyr aikido som etterskoletilbud for barneskolebarn. I aikido lærer barna 

balanse, koordinasjon, trygg fallteknikk og samarbeid. Vi fekter med myke 
sverd, hopper på tjukkasen og bygger hinderløyper, samt lærer forskjellige 

aikidoteknikker. Aikido er kampkunst uten konkurranse som baserer seg 
på å bruke motstanderens kraft for å utføre kast/lås. Gui tilbyr aikido for både 

nybegynnere og viderekomne og vi har plasser i begge grupper.

6-12 ÅR

Påmelding for begge og ev. spørsmål til Sanna Antell: sanna.antell@gmail.com - Mobil 981 76 329

ONSDAGER  kl. 14.00 - 15.30 nybegynner - gult belte
ONSDAGER  kl. 15.30 - 16.30 oransje belte - blått belte

Sted: Vollen Idrettshall. Pris sesong AIKIDO: 1.300,-
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Gruppa teller nå 80 aktive utøvere. Interessen for friidrett har vært stadig økende siden opp-
starten i 2013. Treningene foregår i Heggedal, og her møtes barn fra flere av de nærliggende 
skolene. Treningene er lagt opp til å være både varierte og morsomme, og de får muligheter 
til å lære grunnleggende ferdigheter innen kast, løping, utholdenhet, hurtighet og spenst. 
Våren 2020 tok friidrettsgruppa det nye, flotte anlegget på Gjellum i bruk. Nytt utstyr er også 
kjøpt inn, og med alle fasilitetene som det nye anlegget byr på, gir det gode muligheter for 
å arrangere lokale stevner i tillegg til de ukentlige treningene. Friidrettsgruppa deltar også 
på stevner for de som ønsker det, og høydepunktet for mange er den årlige turen til 
Bamselekene på Hamar i mars. Camp Norsjø er en populær treningsleir som arrangeres for 
barn fra 12 år, i slutten av juni. Treningene foregår på Gjellum i vår, sommer og høst 
semesteret, og i flerbrukshallen på Heggedal skole på vinteren.

FRIIDRETTSGRUPPA 
I GUI SPORTSKLUBB ER I RASK UTVIKLING

TRENINGSTIDER FOR: 
1. - 3. klasse, 4. - 7. klasse og de eldre klassene finner du på www.guisk.no

Fra høsten 2020 startes det i tillegg opp prosjekter der de som ønsker kan delta på ekstra treninger. 
Her kan de velge mellom sprint, lengde, høyde, kast, hekk og langdistanse. 

FRIIDRETTSGRUPPA ØNSKER GAMLE OG NYE MEDLEMMER VELKOMMEN TIL NYTT HØSTSEMESTER I AUGUST!
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er vanskelig å håndtere med denne type arrangement. 

Vi ønsker ikke å gå på premiss med veilederne for 
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Vi henter barna fra skolen og drar på tur i nærområdet/ av og til litt lenger med buss. 

Barna kan hentes fra turen mellom 16.30-17.00, eller tidligere hvis avtalt.
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HANDLEUKER - UKE 34 OG 35
FOR GUI KLUBBKOLLEKSJON FRA CRAFT

G-Sport Asker - Åpningstider: mandag til fredag 10-19 lørdag 10-17

Prisene i butikk uke 34 og 35 er 40% fra veil. priser.
Prisene i nettbutikk er de som gjelder året rundt og har en lavere rabatt.

40% 
RABATT

PÅ KLUBBTØY
(Gjelder ikke spesialtøy 

langrenn og sykkel)

ASKER

Se kolleksjonene her: 
https://guisk.explendo.no

TINE-FOTBALLSKOLE
Gui SK fotball arrangerte Tine fotballskole i uke 26 og i uke 32. Totalt på disse to ukene 

har vi hatt 300 deltakere. I uke 26 måtte vi sette stopp på 170 personer, på grunn av 
koronabegrensing på antall deltakere. Vi fordelte våre deltakere på Arnestad og på Gjellum. 

Det har daglig vært 6 timer med fotball, det er mange timer med stor aktivitet, læring, lek og moro. 
Våre dyktige lokale trenerinstruktører fra Heggedal og Vollen har gått mengder med skritt i løpet av uka. 

Knytet x antall skolisser til barna. Og ikke minst, det har vært god stemning hele veien.
Sola har også vært med oss begge ukene.

Foto og tekst: Svein Roar Aandal

TAKK TIL ALLE DELTAKERNE OG VELKOMMEN IGJEN NESTE ÅR.
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Borch Fagerhaug Elektro AS
Åmotveien 44, 1389 Heggedal

  * Rehabilitering
  * Nybygg
  * Alt innen elbil ladeløsninger

Kontakt oss på mobil 415 51 001 eller 
epost oborch@online.no

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

26 Annonse CUT.indd   9 03.05.2017   23:26:20
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HEGGEDAL MENIGHET

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499           Vipps:20772

HEGGETROLL
Er du glad i å synge? Har du lyst til å synge i kor? Første 
øvelsesdag for Heggetroll, menighetens barnekor, er tors-
dag 10. september kl. 17.30-18.15. Heggetroll ønsker flere 
medlemmer, så det er bare å komme på en øvelse og se hva 
vi holder på med. Barnekoret har medlemmer i alderen 5 
til 10 år. For mer informasjon, ta kontakt med Marianne 
Solheim, ms885@kirken.no

Vi har nå lagt bak oss en annerledes vår og en annerledes 
sommer, og vi står på terskelen til en høst som vi ikke aner 
hvordan blir. Jeg kjenner at det er mye vanskeligere å plan-
legge denne høsten enn andre år tidligere. Det gjør at jeg 
har noen flere utfordringer enn jeg har hatt før, og jeg vet 
ikke om jeg liker det. Jeg liker å ha kontroll, og nå kjenner 
jeg at jeg må ta en dag av gangen og det er mye jeg ikke 
kan langtidsplanlegge. Det synes jeg er vanskelig.

I sommer var jeg på en digital gudstjeneste som satt 
spor. Det var en Harry Potter gudstjeneste fra St. Jakobs 
kirke i Bergen. Teksten denne søndagen var Matt 6, 19-
24 hvor Jesus snakker om at vi ikke skal samle skatter på 
jorden, men i himmelen. På mange måter en vanskelig 
tekst, som mange av de andre tekstene som står i Matteus 
5-7 som kalles Bergprekenen. Jesus hadde tatt med seg de 
12 disiplene sine opp på et fjell for å undervise dem, og 
Bergprekenen inneholder mange kjente tekster, deriblant 
Herrens bønn, Saligprisningene, Den gyldne regel, og også 
denne teksten som ble brukt på Harry Potter gudstjenesten.

For hvor ligger skatten din? Ligger den i det materi-
elle? Det du kan ta på? Det som er håndfast? Det du har 
kontroll på? Som for eksempel langtidsplanleggingen, som 
jeg nå kjenner at jeg ikke har kontroll på? Eller ligger den 
i det som ikke er fullt så håndfast? Kjærligheten? Nåden? 
Medmenneskeligheten? Gleden, men også sorgen? Denne 
gudstjenesten sammenlignet Harry Potter med Voldemort, 
og for dere som ikke kjenner dette universet, så kan jeg 
enkelt si at Harry Potter er den gode, mens Voldemort er 
den onde. Voldemort er opptatt av det materielle og samler 
skatter på jorden. Han ønsker å oppnå udødelighet, og de-
ler derfor sjelen sin opp i ulike fysiske ting (malacruxer). 
Mens Harry Potter opplever gang på gang at kjærligheten 
er sterkere enn døden, og at om vi velger det gode så kom-
mer vi lengre enn om vi velger det onde. For der skatten 
din er, der vil også hjertet ditt være (Matt 6, 21). Dette står 
også på graven til foreldrene til Harry Potter.

Vi vet ikke hvordan denne høsten blir, men blir vi for 
opptatt av utfordringene og hindringene (skattene på jor-
den), så vil vi glemme noe vesentlig (skattene i himme-
len). For som det står videre i Bergprekenen: Gjør dere 
ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal 
bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen 
plage (Matt 6, 34).

Marianne Solheim

Konfirmant 2021
Påmeldingen til konfirmasjon 2020 er i gang, men det er 
ennå ikke for sent å melde seg på! Vi ser frem til å bli kjent 
med våre nye konfirmanter. Onsdag 9. september kl. 18-19 
vil det være et informasjonsmøte både for dem som alle-
rede har meldt seg på og for dere som er i tvil om kirkelig 
konfirmasjon er noe. Ved spørsmål om opplegget, påmel-
ding eller annet, gå inn på hjemmesiden vår eller ta kontakt 
med Marianne Solheim, ms885@kirken.no, 95284767.

Minner fra en litt 
anderledes leir

HVOR LIGGER SKATTEN 
DIN?
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HEGGEDAL MENIGHET

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

Voksne/Senior
• Kirkefrokost mandager kl. 11.30: Følg med på 

menighetens hjemmeside for mer informasjon om 
oppstart.

• Ingen sommertur i år grunnet corona.

DEN NORSKE KIRKE  
Heggedal menighet

Heggedalsbakken 8 
1389 Heggedal

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

www.kirken.no/heggedal

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

med samlinger på Heggetun og i Pinsekirken. Sang, 
andakt og måltidsfelleskap. Datoer for høsten: Følg 
med på Heggedal kirkes facebookside.

• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4. trinn, torsdager kl 
17.30-18.15. Første etter sommeren 10. september.

• Etter skoletid! For 5.-7. trinn utvalgte torsdager fra 
kl. 14.30 -17.00: 3. september (første etter som-
meren), 17. september, 8. oktober, 22. oktober, 5. 
november, 19. november og 3. desember.

• Babysang i Østenstad onsdager kl. 13-14.30. Første 
denne høsten: 23. september

• Førsteklasses onsdag 19. august kl. 17-18.30 og 
Gudstjeneste for store og små søndag 23. august kl. 
11.00. Utdeling av 6-års bok

Kontaktperson barn: Marianne Solheim,  
epost: ms885@kirken.no, 95284767

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

av samlingene er konfirmantsamlinger. Se www.team-
heggedal.no. Første etter sommeren: 11. august

• Konfirmasjon 5. september og 6. september
• MILK-kurs kl. 17-18.30: 6. oktober, 27. oktober,  

17. november, 12. januar og 2. mars
Kontaktperson ungdom: Kristofer Mathias Staxrud, epost: 
ks824@kirken.no, 97143981

Gudstjenester 
• 23.08 kl. 11.00 Gudstjeneste med utdeling av 6-års bok
• 05.09  Konfirmasjonsgudstjenester
• 06.09  Konfirmasjonsgudstjenester
• 13.09 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 20.09 kl. 11.00 Countrymesse
• 04.10 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 11.10 kl. 11.00 Gudstjeneste. Heggetroll deltar.
• 18.10 kl. 11.00 Jazzmesse
• 01.11 kl. 19.30 Minnegudstjeneste. 

Allehelgensgudstjeneste.

COUNTRYMESSE
Søndag 20. september håper vi at vi kan in-
vitere til Countrymesse i Heggedal kirke kl. 
11.00. Ta på deg cowboyhatten og bootsene 
og gjør deg klar til en gudstjeneste med supre 
musikere, sanger dere kan være med å synge 
til og god formidling. Følg med på menig-
hetens hjemmeside og facebookside for de-
taljer.

Har du mistet  
en av dine 
 kjære? 
Da er du velkommen til 
 informasjonsmøte om opp-
start av nye sorggrupper i 
Asker torsdag 10. september 
fra kl 19 på Heggetun ved 
Heggedal kirke. 

Gruppeledere blir diakon 
Jarle Klungrehaug fra Øst-
enstad / Asker prosti og Evy 
Kjønigsen fra Heggedal.  
Tilbudet gjelder for alle i nye 
Asker kommune.

Vi er foreløpig 2 som inviterer deg (18 – 80 år, kvinner og menn, medlem av kirken 
eller ikke), til å være med i en husgruppe (tenker å ha møtene privat, på rundgang), 
etter en anerkjent modell, 1 gang pr måned, med oppstart i september, rundt en 
enkel middag fra kl 18.30 – 21.  Er du opptatt av de store spørsmål; Mening med 
livet?  Hvem er jeg, og hvem er Gud?  Hva er tro og hva er tvil?  Dette med basis i 
den kristne hovedpersonen, som presenteres i de 4 evangeliene.

Er du nysgjerrig på dette opplegget, og vil vite mer, så send en e-post til Stein, 
med dine tanker og ønsker, så får du info om modellen og opplegget.  Ut fra dette 
kan du eventuelt melde deg på.

Initiativtager og tilrettelegger; Stein Dyre Berge, Heggedal (bildet). 
e-post: sdb@crust.no

Oppstart av ny gruppe i Heggedal menighet 
 – åpen for alle!
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Flere ganger har utbygger fått det storstilte utbyg-
gingsprosjektet for Åmotåsen i retur med beskjed 
om å redusere antall boliger. Første forslaget var 
228 og ble avvist av kommunens planavdeling 
uten politisk behandling. Det andre forslaget var 
på 217 leiligheter, mens det tredje forslaget var 
170. Denne våren var et nytt, fjerde forslag fra 
utbygger Beliggenhet Holding AS til behandling: 
159 boliger i en miks av rekkehus og leiligheter 
med ulike størrelser og utforming. 

Formannskapet vedtok i juni å legge regulerings-
planen ut til offentlig ettersyn, med krav om visse 
justeringer før 2. gangsbehandling. Høringsfristen 
gikk ut 17. august. 

Prosjektet har fått navnet Heggedal Terrasse. 
– Vi planlegger salgsstart i løpet av oktober 2020, 
basert på planforslaget som nå ligger ute for of-
fentlig ettersyn, forteller Michael Søndberg, daglig 
leder i Beliggenhet Holding.  

Området ble regulert til boligere boliger  i 1993. 
Kommuneplanens boligbyggeprogram la egentlig 
kun opp til 130 boenheter på området, men byg-
ningsrådet i gamle Asker kommune økte grensen 
og regulerte området for totalt 170 boliger. 159 av 
disse foreslås nå utbygd på Beliggenhet Holdings 
eiendom, mens de resterende 11 kan reguleres 
senere på naboeiendommen. 40 % av boenhetene - 
altså over 60 leiligheter og rekkehus - skal dedi-
keres til førstegangsetablerere og vil selges 10 % 
under markedspris. Dette er en del av kommunens 
boligpolitiske strategi, og var et krav fra Asker 
kommune ved salget av eiendommen. 
 – I planforslaget er det lagt opp til at Åmotåsen 
blir et boligområde med ulike samlivsformer og 
beboermangfold. Prosjektet er lagt til rette for 
både førstegangsetablerere, barnefamilier, mid-
delaldrende personer óg pensjonister, skriver Boxs 
Arkitektstudio i planforslaget på vegne av Belig-
genhet Holding AS.

Boligprosjektet har vært omstridt på grunn av dets 
størrelse. Naboer og politikere har uttrykt bekym-
ring for økt trafikkbelastning på veinettet. Flere 
har også fryktet konsekvensene for naturmiljøet i 
et område med furu- og løvskog, som av naboene 
har blitt omtalt som verdens beste lekeplass. Flere 
naboer møtte opp da politikerne i utvalg for plan 
og byggesak hadde befaring på området i mai. Det 
har også blitt opprettet et digitalt opprop: ”Nei til 
utbygging av Åmotåsen. Ja til å bevare grønne 
friområder i Heggedal” med over 100 signaturer 

Heggedals terrasse

Planforslag har versert lenge
Til høsten planlegges salgsstart.

Utbyggerfirmaet Beliggenhet Holding fra Oslo kjøpte den 35 mål 
store eiendommen av Asker kommune i 2017 for 80 millioner 
kroner. Dette var 20 millioner over prisantydning, men også 
basert på en antatt utbyggingsramme som var større enn 
kommunen senere tillot.

Mens Heggedal torg har 120 boenheter og Heggeodden 107 bo-
enheter, kan Heggedal Terrasse i Åmotåsen bli et av de største 
utbyggingsprosjektene i Heggedal med 159 boenheter.

Heggedalsposten14

fra fra naboer og andre aksjonister. 
Planforslaget inkluderer allikevel bevaring av store naturarealer 
med tilgang via turstier, forsikrer utbyggeren: 
 – Boligene utnytter topografiens store høydeforskjeller. Dette 
gir kvaliteter som åpenhet og utsyn samt inngang fra bakkeplan 
for alle boligene – fra små leiligheter til rekkehus. Arkitekturen 
blir spennende, og takarealer utnyttes til opphold og fordrøyning. 
Fellesarealene med lekeplasser er spredt gjennom området og vil 
sikre trivsel og god tilkomst til de flotte naturområdene.

Tekst: Anders Lie Hagen
Foto (øverst):  Foto: Ian Spink
Illustrasjon (nederst): Boxs Arkitektstudio
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Den nye Asker kommune har altså besluttet å iverksette 
det man har valgt å kalle “nærdemokratiske ordninger”.
Tanken er at man skal trekke lokalmiljøer og vanlige 
innbyggere nærmere de politiske prosessene og 
beslutningene.
Et lokalsamfunnsutvalg er ledd i dette arbeidet. Utvalget 
skal søke å bygge bro mellom de politiske organene 
og lokalmiljøene, skape kontakt og dialog begge veier 
for å øke innbyggernes muligheter til delta i og påvirke 
politiske beslutninger som angår dem.
Utvalget får også budsjettmidler til rådighet som kan 
tildeles prosjekter hvor flere instanser samarbeider til 
beste for lokalmiljøet.
Utvalget skal stå i nær kontakt med de sentrale politiske 
organene i kommunen, og vil alltid kunne gå i direkte 
dialog med hovedutvalgene om saker av viktighet.
Utvalget skal holde formelle møter i regi av kommunens 
administrasjon.
Men, mer viktig og avgjørende blir hvordan utvalget 
skal arbeide uformelt i lokalmiljøet. Det blir først verdi 
i dette tiltaket når utvalget står i nær kontakt med 
Heggedalssamfunnet som sådant.
Etter innstilling fra en valgkomite som ble satt sammen 
på et åpent møte på Innbyggertorget i Heggedal 
tidligere i år, har kommunestyret oppnevnt utvalget. 
Medlemmene er derved folkevalgte representanter med 

de plikter og rettigheter som følger av Kommuneloven.
Tilsvarende utvalg er oppnevnt for Slemmestad og Tofte. 
Utvalgene skal fungere i en to - års prøveperiode og blir 
gjenstand for løpende evaluering av eksterne fagfolk. 
Vi som er oppnevnt som medlemmer i utvalget for 
Heggedal skal sette oss sammen i slutten av august 
og starte opp arbeidet. Her blir et helt sentralt tema: å 
finne fram til arbeidsmåter og rutiner for utvalget slik at 
kontakt og dialog kan etableres med enkeltmennesker 
og grupper som vil bruke utvalget for å fremme trivsel 
og god utvikling i Heggedal.
Utvalget består, etter oppnevningen, av: Liv Hege 
Birkeland Løken, Markus Andreas Jordet, Line 
K.S. Øverbye, Alganesh Kidane, Jan Syrstad, Rolf 
Kristiansen, Tom Brunsell (leder)
Varamedlemmer er Marit Fugleberg Flåto, Per 
Olaf Øxeth, Marianne Solheim og Heidi Merethe 
Johansen.
Vi kan alle kontaktes om saker og spørsmål som kan 
være aktuelle for lokalsamfunnsutvalget å arbeide med.
Er du interessert i nærmere informasjon om Heggedal 
lokalsamfunnsutvalg, eller har du forslag, innspill til 
saker utvalget kanskje bør behandle, og du ikke kjenner 
noen av utvalgets medlemmer? Da kan du kontakte 
meg som utvalgets leder på adressen:
tom.brunsell@hotmail.com

LOKALSAMFUNNSUTVALGET  LOKALSAMFUNNSUTVALGET  
I  HEGGEDALI  HEGGEDAL
Enkelte av Heggedalspostens trofaste lesere har kanskje merket seg at undertegnede i juni år skrev et 
innlegg på avisens Facebook - side om lokalsamfunnsutvalget som nylig er oppnevnt av kommunestyret 
i Asker. Når jeg nå på ny bringer dette temaet til torgs, denne gang i spaltene, er det for å nå frem til også 
dem som i vårt område ikke regelmessig følger med på FB. Bær da over med meg, dere som allerede har 
satt dere inn i saken.

Tom Brunsell

Liv Hege Birkeland 
Løken

Markus Andreas 
Jordet

Line K.S. Øverbye Alganesh Kidane Jan Syrstad Rolf Kristiansen

Tom Brunsell 
(leder)

Marit Fugleberg 
Flåto (vara)

Marianne Solheim 
(vara)

Per Olaf Øxeth 
(vara)

Heidi Merethe 
Johansen (vara)
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Heggedal Hovedgård

ÅR: 1955
Flyfoto av Heggedal Hovedgård. Da låven brant i 1950, ble det slutt på gårdsdriften. Etter hvert flyttet  
beboerne ut og bygningene begynte å forfalle. Huset ble brukt som innkvarteringssted for ubemidlede i 
bygda, og ble anbefalt revet av bygningseksperter og konsulenter. Flere mobiliserte motstand, stiftet venne-
forening og startet dugnadsarbeid for å redde bygget. I Heggedalspostens 3. utgave fra 2019 kan du lese 
mer om redningen av Heggedal Hovedgård. Foto: Otto Hansen (Askersamlingens bilder)

ÅR: 2019
Heggedal Hovedgård er i dag skilt ut som en selveiende stiftelse. Bygget brukes til selskap, utstillinger 
og markedsdager, men under COVID-19-pandemien var leieinntektene få. I juni vedtok derfor kommunesty-
ret en ekstra bevilgning på kr 100.000,- øremerket økt vedlikehold av bygget. Nå jobber stiftelsen Heggedal 
Hovedgård med brannsikring av eiendommen. Stiftelsen UNI har tildelt kr 200.000,- til dette formålet, Lions 
Heggedal har bidratt med kr 25.000,- og kr 13.000,- har kommet inn via Spleis. Nå vil stiftelsen søke fylket 
om å få dekket det resterende av kostnadene for brannsikring. Foto: Ian Spink
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Strøket 8, Asker - Tlf. 66 79 70 00    Trevaren 8, Heggedal - Tlf 66 79 72 00
post@askinterior.no   askinterior.no    åpningstider: Man.-fre. kl. 10-18, lør. kl. 10-16.

Vi gleder oss til å møte deg!

Hos ASK har vi et brennende engasjement for nordisk
 design, kvalitet og godt håndverk. 

Vi ønsker å inspirere og hjelpe deg med og skape ditt 
personlige hjem.

Vårt utvalg består av møbler, interiørvarer, belysning, tepper, 
tekstil/solskjerming, systue og gaver. 

Noe du savner? Fortell oss!

Hilsen jentene hos ASK
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Ombruk, redesign og reparasjon er i vinden som aldri 
før. I Heggedal har vi et sted der du kan reparere tingene 
dine selv, eller skape noe helt nytt.
På Omattatt kreativt ombruksverksted finner du et velutstyrt verksted,  og 
et skattekammer av ombruksmateriell. Her kan du drive med dine egne 
prosjekter eller delta på aktiviteter og kurs. Kanskje du kan noe du har 
lyst til å lære bort? Omattatt vil gjerne ha frivillige som kan bidra.
Henrik er en av de som har lært bort noe nytt. I sommerferien holdt han 
kurs i hvordan bygge sin egen el-gitar av ombruksmateriell. 
I løpet av en uke fikk deltakerne omskapt skateboard til el-gitar. Har du 
spennende ideer til ombruksprosjekter, vil gjerne Omattatt høre om det!

Kurs
OMSØM/REDESIGNVERKSTED: 
Redesign, omsøm og reparasjon av 
gamle klær og stoffer. Linn Dammann 
er instruktør.  Medlemspris kr. 150,-/
øvrige kr. 300,- pr. gang. Påmelding!

Tirsdag 18. august  kl. 18-21
Tirsdag 8. september  kl. 18-21
Tirsdag 22. september  kl. 18-21
Tirsdag 13. oktober  kl. 18-21

MØBELOMTREKKING
Helgekurs med Linn 
Dammann som instruktør.  
Medlemspris kr. 2000,-/
øvrige kr. 2250,-
26. -27. september eller 
17. -18. oktober. 
Påmelding!

KreativKreativ
ombrukshøstombrukshøst
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»Program 
Onsdag og fredag
ÅPENT VERKSTED
11.00 - 15.00: 
Åpent for å jobbe 
med egne prosjekter. 
Medlemmer gratis/
øvrige kr. 100,- 
Påmelding!

Torsdag, annenhver
HANDYKVELDER
18.00 - 21.00: 
Har du noe du trenger hjelp til 
å fikse? Kanskje Handygruppa 
kan hjelpe deg? 
Annenhver torsdag, like uker. 
Medlemmer gratis/
øvrige kr. 100,-  Påmelding!

KREATIV FAMILIELØRDAG
Lørdag 22. august kl. 11-14. 
Foreldre og barn kan lage ting 
sammen, uteaktivitet. 
Medlemmer gratis/øvrige kr. 150,- 
pr. familie. Påmelding!

INFORMASJON
Alle aktiviteter på Omattatt 
- kreativt ombruksverksted 
gjennomføres med til en hver tids 
gjeldende smittevernsregler. 

• Begrenset antall deltakere 
  på hver aktivitet.
• Påmelding til alle aktiviteter.
• 1 meters avstand.
• God håndhygiene. 

Følg med på Facebook: @Omat-
tatt-kreativt ombruksverksted, 
Instagram: @omattatt.asker eller 
iheggedal.no under arrangementer 
for oppdatert informasjon. 
Du vil også finne mange tips 
og ideer på disse sidene. 
Du kan også være med å dele 
gode ombruksideer med oss. 
Bruk emneknaggen #omattattTips. 

- bygg din egen Olabil!
Olabilverksted

Verkstedet «Omattatt» inviterer til 
bygging av olabiler. Hjul får vi fra 
Yggeset gjenvinningsstasjon. Verktøy 
og materialer står til disposisjon, 
og du får gode råd og hjelp. Vi har 
sveiseapparat, og det blir muligheter 
for å prøve seg på litt sveising. 
Ellers hjelper vi til med styringer 
og nødvendig mekanikk.

Olabilløp 19. september
Asker Grand Prix 2020

Gratis!Gratis!

Torsdag 27. august kl. 17.30–21.00
Torsdag 3. sept.  kl. 17.30–21.00
Torsdag 10. sept.  kl. 17.30–21.00

Torsdag 17. september  kl. 17.30–21.00
Reservedato: 
Lørdag 19. sept.  kl. 10.00-13.00
 Påmelding til Omattatt: aud-ingeborg@iheggedal.no NB! Begrenset antall! 

Medlemmer gratis/øvrige kr. 100,-

Lørdag 19. sept. kl. 16.00-17.00 i Gjellum terrasse (ved nr. 31).
Alle olabiler er velkomne, og vi har biler til utlån. Påmelding fra kl. 15.00. 
Gjerne forhåndspåmelding til d-hen-sa@online.no eller tlf: 977 40 617. 
NB! Alle velger selv om de vil kjøre på tid, og hvor lang løype de ønsker å kjøre. 



De fleste er godt kjent i Kjekstadmarka, mens Villingstadåsen er et ukjent område 
for mange. Villingstadåsen er åsen bak rådhuset i Røyken og Katrineåsen der den 
høyeste toppen er på 356 moh. Herstadhei ligger noen meter lavere.  På turen som 
er på 5 km hver vei, får du flott utsikt både mot Drammen og Drøbak. Det er god 
skilting, flotte stier og mange morsomme små kunstverk underveis.

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

Bålplassen

Hvilebenk fra Røykentrimmen

 Infotavle med kart og QR-kode

Tur til Herstadhei  
– en ukjent perle i Røyken  

Det er bare å sette seg i bilen og kjøre 
til Røyken og nyte landlige omgi-
velser med flotte gårder og duvende 
korn-åkere. Følg skiltingen til Røyken 
Rådhus og kjør inn Katrineåsveien, 
forbi rådhuset og videre over brua. Ta 
så til høyre i krysset mot Røyken vi-
deregående skole.  Rett før den store 
P-plassen tar du til venstre opp bak-
ken.  Midt i bakken ligger parkerings-
plassen til Røyken Ungdomsskole og 
på toppen av bakken er det P-plass 
merket: Turgåere til Herstadhei og for 
barnehagen der, men der er det dess-
verre få P-plasser.  Denne veien kom-
mer frem innerst i Katrineåsveien, 
men er stengt med bom.
Passèr bommen og følg Katrineås-
veien rett frem til informasjonstavlen 
litt lenger fremme.  Her finner du et 

følger stien gjennom den lille skogen.  
Da går du forbi en fin liten plass, Bål-
plassen, som er mye brukt av både 
barnehagen og skolene.  
Stien går langs jordkanten frem til 
gårdsveien. Følg veien til venstre og 
litt lenger fremme går stien inn til 
venstre.  Dette er en blåmerket god sti 

orienteringskart som du gjerne kan ta 
bilde av, dersom du skulle ønske å ut-
vide turen, og det er også en QR-kode 
der om du kan laste ned kartet som er 
vist her på høyre side. 
Herfra tar du stien ned bakken til bo-
ligfeltet Engenjordet, forbi lekeplas-
sen, går rett frem og opp bakken og 
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VELKOMMEN TIL HERSTADHEI
Hyggen Skole – Mastedalen – Herstadhei:  5,5 km
Hyggen Skole – Damveien – Herstadhei:  3,5 km

Hernestangen – Herstadhei:  3,5 km
Bølskog – Herstadhei:  2,5 km

Katrineåsen – Krysset – Herstadhei:  5 km
Katrineåsen – Haugsplassen – Herstadhei:  6 km

Krysset – Herstadhei:  2,4 km
Haugsplassen – Herstadhei:  2,2 km

Kartet kan lastes ned på herstadhei.no

Merket tursti
Umerket sti

40

21

© Kartet er utarbeidet for 
Herstadhei Turisthytteforening.  
Tips om forbedringer av kartet  
mottas med takk og meldes  
til styret på nettsiden herstadhei.no

Kartgrunnlag: Statens Kartverk

200 m

V03 – November 2018

Start
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Gården til Kjos er en av Liverud-
gårdene.

Utsikt mot Drammen med snølagt 
Blefjell i bakgrunnen.

Fra Jakslandsveien tar vi stien opp til 
Liverudkroken.

Herstadhei

Her kan du gå tørrskodd over myrene

Godt skiltet

Flott bro over Trollkloppa.

som er godt skiltet.  Det er bare å følge 
skiltene til Herstadhei, men velg den 
korteste over Krysset.
Det er hyggelige små kunstverk plas-
sert underveis, men mange begynner 
dessverre å bli veldig slitte og utyde-
lige.  

fremme.  Herfra følger du skogsbil-
veien helt ned, og gjennom bommen.  
Du er nå innerst i Jakslandveien.   Ta 
til høyre og følg veien til svingen.  Her 
kommer vi opp til gården til Ski som 
ligger innerst i Liverudkroken.  Dette 
er også en av Liverudgårdene.  Ved å 
følge veien videre oppover kommer 
du frem ved Barnehagen og bomveien 
der du startet.  Da har du tilbakelagt 
en fin tur på ca. 10 km.

God tur!                                                                                                                    

Røykenmila arrangerer hvert år løp 
i Kjekstadmarka og overskuddet de-
ler de ut til klubber og foreninger i 
bygda.  De har også oppgradert stier, 
satt ut benker, og grillbuer/gapahuker 
flere steder, bl.a.  i Villingstadåsen 
med både hvilebenker underveis og 
gapahuk på Herstadhei.  Skogsløpene 
i år går i 6. september, og er et flott 
arrangement med underholdning og 
salg av mat og drikke. 
Stien til Herstadhei er tørr og fin, 
med bro over bekk og er plankelagt 
på våte myrstrekk.  Dette gjør turen 
lett å gå.  Nesten på toppen står det en 
hvilebenk.  Der er det flott utsikt mot 

Drammen med Blefjell i bakgrunnen.  
Som du vil se av skiltene så går det 
også stier opp til Herstadhei fra Hyg-
gen, Jerdal og Hernestangen, og du 
kan forlenge hjemturen med 3 – 4 km. 
ved å følge skiltene til Haugsplassen 
fra Langemyrene og derfra videre til 
Katrineåsen.
Vel fremme på Herstadhei kan du nyte 
utsikten utover fjorden mot Drøbak.  
Tidligere var det også god utsikt inno-
ver mot Oslo, men trærne blir stadig 
høyere og skjuler mer og mer.  Utover 
høsten pleier Herstadhei-hytta å være 
åpen i helgene med kaffe-, brus- og 
vaffelsalg.  Men lurt å ha med mat og 
drikke i sekken, så du kan du kose deg 
med egen mat og drikke om hytta er 
stengt.  
Tilbaketuren går lett.  Du følger sam-
me sti helt frem til skogsbilveien i 
Krysset.  Istedenfor å følge stien vi-
dere, går du veien til venstre og tar 
til høyre i krysset noen meter lenger 

Mange kunstverk underveis - noen 
er laget av naturen!
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              Denne våren har mange av aktivitetene til Helselaget og  
              annen møtevirksomhet blitt avlyst p.g.a COVID-19.
Håndarbeidsgruppen, Trim og Allsang vil starte opp i løpet av høsten, 
dersom det åpnes for aktiviteter på Innbyggertorget.
Første medlemsmøte denne høsten avholdes  
30. september kl. 17.30 i Helselagshuset. 
Ta gjerne kontakt med styret v/ Aslaug Halfdansen 994 23 327 
 eller Jorunn Ingebretsen 957 05 681 for mer informasjon.

Heggedal Helselag støtter blant annet Nasjonalforeningen for 
folkehelsen sine prosjekter - som Hjerteaksjonen og Demensaken.

I tillegg til generell fysioterapi gis det tilbud om:
- Trening med artrose (Aktiv A)
- Slyngetrening
- Styrke- og balansegruppe
- Fysioterapi for barn og unge
- Rehabilitering

Heggedal Helselag Fysioterapi
Heggedal Helselag ble startet i 1947, som et lokallag av Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

I 1977 fikk helselaget en avtale med Asker kommune om å benytte/ leie sidebygningen på Heggedal Hovedgård.
Helselaget etablerte da et fysikalsk institutt i 3 av rommene, 2 behandlingsrom og et større rom som ble kombinert 

kontor og treningsrom. I tillegg ble sidebygningen, nå kalt Helselagshuset, brukt til lagets medlemsmøter,  
sommer- og juleavslutninger, arbeidsstue, trim og fotpleie. 

I dag består Heggedal Helselag Fysioterapi av to fysioterapeuter; Anne Line Håseth og Mette Amundsen Brøyn.

Lokalene ligger sentralt i Heggedal, på Heggedal 
Hovedgård i Heggedalsbakken 21. Instituttet ligger 
rolig til og er en del av et fredet tun med både histo-
riske røtter og sjarm.

Det er også meget gode parkeringsmuligheter.

Mette Amundsen Brøyn. Anne Line Håseth

I mars/april i år ble instituttet pusset opp, og pa-
sienttoalettet utbedret. Instituttet oppfyller med 
dette krav til universell utforming, med handikap-
toalett, bredere og lyd-isolerte dører, automatisk 
dør-åpner for utgangsdør, inngang fra bakkeplan 
og ingen trapper.

Ved instituttet tilbys det dag- og kveldsbehandling, 
og hjemmebehandling ved behov. 
Ved ønske om mer informasjon eller behandling, 
ta kontakt med fysioterapeutene:

Anne Line 973 08 006  eller Mette 995 01 719.

Velkommen!

NB!
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Tekst: Elisabeth Schjølberg

- møteplass under utvikling

Uten Heggedal Hovedgård - ingen Heggedal stasjon.
En gang i 1872 sto herren på Hovedgården og studerte toget 
som tøffet forbi. Han ønsket seg en togstasjon – og det fikk 
han. Om han kun knipset med fingrene er ikke godt å si, 
det får bli en annen historie, men stasjonen kom - i 1874. 
Med ett var Heggedal blitt et knutepunkt for trafikk, handel 
og industri – et sted der folk møttes. Et tettsted uten noe 
utpreget sentrum, men med en egen identitet.

Dette har vært filosofien i utviklingen av 
Asker, utviklingen rundt tettstedenes 
identitet, som gjør at hvert tettsted blir 
litt forskjellig. Vollen eksempelvis med 
sitt preg av nærheten til Oslofjorden 
som er forskjellig fra Heggedal som har 
både Hegga og Kjekstadmarka.  

Heggedalsposten har snakket med Tor 
Arne Midtbø, kommunalplansjef i Asker 
og sentral i denne utviklingen gjennom 
mange år. Han utdyper: Vår tenking 
rundt utvikling av tettsteder er egentlig 
enkel – det skal finnes et knutepunkt for 
transport (tog, båt eller buss), det skal 
være et servicetilbud og det skal være 
en arena der folk kan møtes ut over det 

å skulle nå toget eller bussen. 

Uten at det er sagt på den måten, 
indikerer Midtbø at man har ønsket å 
utvikle Asker til noe annet enn en stor-
by, som et reelt og attraktivt alternativ til 
Oslo med fokus på tilhørighet. 
«Det er viktig å bygge opp lokalsentra 
som er så store at de har gode service-
tilbud, men ikke større enn at man har 
oversikt, kjenner folk, kan møte folk og 
slå av en prat. Dette skaper den sosiale 
tryggheten der folk føler at de hører 
hjemme». 
Et sted der mange utflyttet ungdom har 
lyst til å flytte tilbake til når tiden er 
moden for det.

Gode servicetilbud - som blir brukt
Det betyr at man heller vil bruke tilbudet 
i Heggedal (når dette er mulig) fremfor 
å dra til Asker, Drammen eller Oslo. 
Tilbud som gjør det enkelt for de som 
bor i Heggedal sentrum å bruke det, og 
som gjør at vi som bor i randsonen også 
har lyst til å bruke Heggedal fremfor å 
kjøre andre steder. For når vi likevel er 
i bilen, så er det ikke så komplisert å 
kjøre til Vollen, Asker eller et annet sted 
i nærheten. Heggedal må ha tilbud som 
er så attraktive at vi har lyst til å rusle 
ned til sentrum. 

Jeg har spurt naboer. Det er spesielt 
fokus på to momenter; for det første: 
basisbehovet for dagligvare og apotek 
og enkel tilkomst til disse – med andre 
ord parkering for både bil og sykkel. For 
det andre: serveringssteder. En koselig 
kafé. Ett eller flere spisesteder med god 
mat i trivelige omgivelser. Et tilbud som 
gjør at man heller spiser i Heggedal 
fremfor å dra eksempelvis til Vollen for 
å nyte mat til bølgeskvulp eller velger en 
tur i skauen med medbragt niste. 

Mine naboer er kanskje ikke så forskjel-
lige fra dine?

Heggedal sentrum

Det vi ønsker oss 

er et tilbud til 

fritidsaktiviteter 

og lekeplass

Illustrasjon: Tandberg Eiendom/Eiendomsmegler1

24  Heggedalsposten



”Uten folk er byen bare kulisser”
Heggedal er ikke en by, men sitatet som 
er hentet fra A-magasinet nr. 31/2020  
bør være relevant også for et tettsted 
der ambisjonen er at det skal være en 
god møteplass. Og Midtbø har et poeng 
når han påpeker at det bor like mange i 
Heggedal som det gjør på Røros. Som 
vitterlig er en by med særdeles tydelig 
identitet. Et levende sentrum trenger 
et mangfoldig preg for å forbli levende. 
Folk i alle aldre må føle seg hjemme, og 
dermed trenger man et variert tilbud ut 
over det som alt er nevnt. Frisør, trim, 
lekeplasser, steder for å bare sitte ned 
osv.

For egen del syns jeg det er koselig å se 
folk sitte utenfor våre serveringssteder 
med en matbit og en god samtale. Jeg 
vet jo egentlig ikke om samtalen er god, 
men jeg titter litt på ansiktene, og folk 
ser fredelige ut, så da tenker jeg de har 
det godt – og at samtalen er god.  
Og det er hyggelig å kikke på sykkel-
parken og på aktivitetene i Kloppedalen 
også. Det er veldig ofte folk der. Viktige 
punkt på veien til den gode møteplassen. 
Så hva er det kommunen har lagt til 
rette for?
For det første er Heggedal et stort senter, 

sier Midtbø. Det skal være et godt tilbud 
med bibliotek, skole og barnehage i 
tillegg til et variert butikk-tilbud. Det an-
tydes eksempelvis at det kommer pol i 
Heggedal. Midtbø er svært opptatt av 
stedets identitet. Hva er den tuftet på i 
tillegg til stasjonen? Det er landskapet, 
vassdragene, stedets historie. Fabrikkene 
som lå mange år i Heggedal – og 
kraften som dammene fra Kistefoss-
dammen og ned Grodalen ga grunnlag 
for. Dette har blitt kjernen i selve 
møteplassen som skal komme – torget 
og den lille parken. Som vender seg mot 
nettopp dammen og Ullvarefabrikken. 

For at torget og parken ikke skal bli en 
kulisse, så må det være attraksjoner, 
sier Midtbø. Attraksjoner som gjør at 
folk i alle aldre trekkes mot nettopp 
dette sentret både til hverdags og fest. 
Kanskje med muligheter for å ha en 
grillkveld i parken ned mot dammen. En 
park der unge og kanskje gamle tester 
seg i en klatrevegg, der man kan sitte 
med en avis og en kopp kaffe og drømme 
at man er i Paris. Etter en liten rusle-
tur på stien rundt dammen. 
Jo, jeg gleder meg, jeg. 
Og Heggedalsposten skal selv-
følgelig følge med i utviklingen.

Hva kjennetegner et tettsted bedre enn et torg og en liten park? Det får vi i området 
mellom Kistefossdammen og den nye sentrumsbebyggelsen. Byggeplassen og den 
midlertidige P-plassen vil forvandles til denne møteplassen. Den første benken i parken 
er alt på plass, på pumpestasjonen – «8-tallet» ved det gule huset. 

Dronefoto: Ian Spink

Illustrasjon: Tandberg Eiendom/Eiendomsmegler1

For meg er det viktig med en 

koselig kafé med skikkelig 

god kaffe og god atmosfære,

der en kan sette seg ned, 

lese aviser og se på livet...

Tenk om man kunne få kjøpt 

ferske kanelsnurrer 

på sykkelparken i helgene!

En god TAPAS 
  – mmmm!
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Røykenveien: En lokalvei for stadig flere Hegge-
døler, en gjennomfartsåre mellom E18 i Asker og 
E134 i Røyken for andre. Fylkesveien sluser i gjen-
nomsnitt 14 000 biler gjennom Heggedal daglig. 
Samtidig fungerer gang- og sykkelveien langs Røy-
kenveien som skolevei for elever både på Hovedgår-
den ungdomsskole og Heggedal barneskole.

Utfordringen er overgangene og kryssene langs Røy-
kenveien. Fra Guibekken til Røyken-grensen er det 
i alt seks krysningspunkter over Røykenveien: fire 
skiltete/oppmerkede overganger samt to tilrettelagte 
krysningspunkter uten skilting og oppmerking.
 Det firearmete, signalregulerte krysset mellom Røy-
kenveien og Heggedalsveien ved Gjellum oppfattes 
også trafikkfarlig blant de myke trafikantene.

Noen tiltak har vært gjort de seneste årene. Der det 
tidligere var fortau fra Nyhuskollen til Heggedalsbak-
ken, er det nå ferdigstilt gang- og sykkelvei. Traseen 
stopper ikke lenger ved Heggedalsbakken, men går 
videre inn i Røyken. Ved Østliveien har gangfeltet 
blitt opphøyd. Overgangen ved Heggedal skole har fått 
varsellys. Allikevel mener Trafikksikkerhetsutvalget 
langs Røykenveien at det trengs flere tiltak. I sam-
arbeid med NAF har de foreslått ulike løsninger for 
bedre trafikksikkerhet.
 – Ny Røykenvei ser ut til å ligge langt fram i tid. 
Alternative tiltak bør derfor vurderes og gjennomføres 
straks. Dette kan være enkle tiltak som kan gjennom-
føres tilnærmet umiddelbart, andre med et litt lengre 
tidsperspektiv, men lenge før ny Røykenvei vil bli en 
realitet, skriver NAF i sin rapport.

Dette er tiltakene NAF og trafikksikkerhets- 
utvalget foreslår:
- Det mest inngripende forslaget er å redusere antall 
armer i lyskrysset fra fire til tre. NAF foreslår å stenge 
Øvre Gjellumvei. Slik vil antall konfliktpunkter 

reduseres fra 32 i et fire-armet kryss til 9 i et tre-armet 
kryss. Med tre armer i krysset vil det være mulig å hel-
ler etablere en rundkjøring, noe NAF anser som et mer 
trafikksikkert alternativ. Ved stenging av Øvre Gjellum 
vei, er det foreslått å etablere en ny adkomst til idrettsan-
legget fra Vollenveien.

- Etablere fortau fra Røykenveien langs Heggedalsveiens 
sørside ned til eksisterende opphøyde gangfelt ved sko-
len. Fortauet får ingen ideell bredde, men en ikke optimal 
løsning er bedre enn ingen løsning, skriver NAF.

- Gjøre Røykenveien til en «miljøgate» gjennom Hegge-
dal, tilsvarende Slemmestadveien er gjennom Vollen. Et 
slikt tiltak kan innebære en fartsgrense på 40 km/t. Alle 
fotgjengerovergangene foreslås lysregulerte og opphøyes 
(dvs. at det bygges fartshump i gangfeltet). Tiltaket er 
lite kostnads- og arealkrevende, og kan samtidig ha stor 
effekt. Hvis farten på veien går ned, vil det være mulig å 
anlegge flere rundkjøringer (også i kryss som Røyken-
veien/Vollenveien og Heggedalsveien/Rustadveien). La-
vere fart vil også gjøre det mulig å redusere dagens skille 
mellom veibanen og gang- og sykkelveien. NAF foreslår 
å bruke denne plassen til å lage en egen sykkelbane for å 
kunne separere ulike trafikantgrupper.

- Det er allerede etablert en «hjertesone» rundt Heggedal 
skole hvor det ikke er lov til å kjøre bil. For å redusere 
kjøring helt frem til skolen, må det etableres trygge soner 
for av- og påstigning. NAFs undersøkelse viser at mange 
foreldre slipper av barn på parkeringsplassen ved Gjel-
lum, for å deretter la barna passere Røykenveien. Derfor 
foreslår NAF at det heller etableres en slik av- og påstig-
ningssone for skolen ved bensinstasjonen i Guibekken, 
slik at elevene slipper å krysse Røykenveien. 

De ulike tiltakene ble i vår presentert for ordfører Lene 
Conradi, som umiddelbart arrangerte et møte med  
fylkesråd for distrikt og fylkesveier Olav Skinnes. 
Politikerne var positive til NAFs forslag til løsninger i 
det videre arbeidet med å sikre Røykenveien gjennom 
Heggedal.

Tekst: Anders Lie Hagen
Dronefoto: Ian Spink
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Nye forslag for bedre 
trafikksikkerhet langs 
Røykenveien
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Trevaren 16, 1389 Heggedal
Heggedal sentrum, det gule huset, 

frisørkjelleren

Frisør
Anne Grethe Thune

48 47 65 47

SENTRUM FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572

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

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

66 79 68 18
901 24 432

HEGGEDAL ELEKTRO
ALT INNEN ELEKTROINSTALLASJON

* Servicebiler
* Gulvvarme

* Nyanlegg
* Downlights

* Sikringsskap
* El-kontroll

Ladeanlegg for EL-bil.

Andersdammen 35, 1389 Heggedal


heggedal.el@getmail.no

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

gjort de fleste reparasjoner og servicer 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

Åpningstider mandag til torsdag 8-17 og fredag 8-16
Tlf.: 66 90 30 51  Mob.: 934 89 898  
post@realbil.no   www.realbil.no

Santokh Singh



Heggedalsposten28 BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS 
FACEBOOK-GRUPPE 

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

Noen finner roen høyt over Askerbørskogen.
 Foto: Terje Reier Gundersen (23. juli 2020)

Solnedgang. 
Foto: Fehmi Sejdijaj (9. juli 2020)

Hengefossen i dag.
Foto: Ian Spink (1. august 2020) 

Nøtteskrike og skjære. Tatt ut av stue-
vinduet i Rødbekkveien i Heggedal.

Foto: Jørgen Lønø (2. august 2020)

Nydelig kveld over 
Gamle Rustad vei.

Foto: Randi T. Sjøqvist (3. juli 2020)

Svartvannsbekken.
Foto: Torstein Rønaas (19. juli 2020)

BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS 
FACEBOOK-GRUPPE 

”Trimtrappa” i Transmator`n.
Foto: Terje Reier Gundersen (4. juli 2020)

Lovely Heggedal.
Foto: Tsvetina Pavlova (7. august 2020)

Fine kuer på Hauger gård.
Foto: Bjørn Remseth (7. august 2020)
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Nøtteskrike og skjære. Tatt ut av stue-
vinduet i Rødbekkveien i Heggedal.

Foto: Jørgen Lønø (2. august 2020)

SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN 
Mer lys og luft i Heggedal. De 
to kjempe grantrærne i starten av 
Heggedalsbakkens forlengelse 
er borte. På bildet sto de bak den 
grønne gravemaskinen.

Petter Lystad

Har du lyst til å være med å spille 
håndball? Vi er en lystig gjeng 
med damer i alderen 25-40 som 
spiller på Gui sitt damelag i 4. di-
visjon. Vi trenger flere spillere og 
ser oss om etter deg som har spilt 
håndball før, men som samtidig 

ikke har de største ambisjonene 
(vi har takket nei til å rykke opp 
til 3. divisjon flere år da vi syntes 
det er absolutt morsomst å vinne 
kamper). Vi ser for oss en trening 
og en kamp i uka når vi starter 
opp igjen. Ta kontakt dersom du 
eller noen du kjenner er nysgjer-
rig.         Heidi Tangvold Lundeby

10. juli var det ca. 70 grågjess 
på Gjellumvannet. Men nå er de 
fleste borte. Skal de emigrere  
snart? Er det ikke litt for tidlig?

Ian Spink

Kveldstur i Heggedals nærskog i 
fellesferien kan by på mangt. Lett 
sommer med duskregn. Naturen 
byr på villbringebær, jordbær og 
blåbær. Og plutselig så dukker det 
opp noen høyt hengende kirsebær 
og noen kastanjer som er i former-
ing. Ingen mangel på villblomster 
heller. Sjekk ut selv en dag. Det er 
balsam for sjela.

Tommy Fernandes

Svartvannsbekken.
Foto: Torstein Rønaas (19. juli 2020)

Marit Røgeberg døde 27. juni, 74 år gammel, etter en tids 
sykdom. Heggedalsposten har mistet en dyktig og trivelig 
medarbeider. Med mange års erfaring med annonsesalg 
i Budstikka kom hun inn i redaksjonen som annonseans-
varlig i januar 2014. Siden da har hun styrt annonsene 
med stø hånd.

Marit vokste opp på Kjelsås i Oslo, sammen med to søsken. 
Faren døde tidlig, men mora styrte familien støtt videre, og 
allerede da lærte nok Marit at kvinner kan.

Hun ville se verden, og bodde i London i 4 år, der Rob-
ert ble født i 1970. Marit flyttet så tilbake til Oslo. En dag 
i 1971/72 banket Roy på døra til leiligheten, for å verve 
medlemmer til “Folkebevegelsen mot EF”. Roy og Marit 
fant snart ut at de hadde mer enn politikken felles, og har 
vært familie siden. I 1973 flyttet de til Holmen, der Dag ble 
født året etter.

Marit og Roy kom til Heggedal i 1978, og bodde de første 
årene i Gamle Heggedalsvei 47, i “huset i svingen”, rett på 
oversiden av stasjonen. Både Marit og Roy var politisk en-
gasjerte, og Asker SV fikk snart base i kjelleretasjen i det 
store huset (der Høyre-mannen Gunnar Gravalid hadde 
sin første butikk i Heggedal). Det var også bokcafé der 
noen år, et populært tiltak på 70- og 80-tallet. 

Marit satt i kommunestyret for SV fra 1976 til 1984, i Ak-
ershus fylkesting fra 1991 til 1995, og fikk som vara til 
stortinget 16 dagers tjeneste som representant. Hun var 
aktiv i Human-Etisk forbund, satt en periode i styret i Ask-
ers lokallag, og hadde i flere år ansvaret for de lokale 
navnefestene.

I lokalmiljøet var Marit engasjert som flyktingkontakt gjen-
nom Røde kors i en årrekke. Hun var kontakt for to familier 
i Heggedal, og i Marits dødsannonse sto Alganesh og Ze-
nawi med to barn oppført som slektninger. Marit og Roy ble 
denne eritreiske familiens besteforeldre.

Marit var glad i naturen, tok Askeladden-poster, dro på 
sykkelturer, og plukket sopp. Et lekent menneske, som for 
eksempel på vinterstid kunne ta seg en aketur ned kleiva 
i Gamle Heggedalsvei, på egenhånd. Hun var glad i men-
nesker, en raus person, og liketil og rett fram. Hun levde 
som hun sa og mente. 

Vi er mange som vil savne Marit, men tapet er størst for 
Roy, Robert, Dag og familiene deres. 

Marit Røgeberg til minne

Heggedalspostens redaksjon
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Hva skjer i høst?
Vi står som kjent fortsatt i en spesiell og uforutsigbar 
situasjon med tanke på korona. Tilbudet på innbyggertorget 

vil, alt ettersom hvordan 
situasjonen utvikler seg, enten 
kunne komme mer i gang, 
eller være nødt til å stenge 
mer ned. Vi ber om forståelse 
for at dette er en tid hvor 
det gjøres nye vurderinger 
hele tiden, som vil medføre 
forandringer i tilbudet. Pr. i 
dag er møteplassen åpen, 
men uten arrangementer og 
organiserte aktiviteter. For 
å få med deg når det skjer 
endringer i tilbudet kan du følge 
med på facebooksiden vår  
@Heggedal innbyggertorg. 
Det er også en kjempefin 
kalender på nettsiden 
iheggedal.no, hvor du kan 
finne en samlet oversikt over 
de fleste aktiviteter som skjer 
i Heggedal. 

Innbyggertorget er i skri-
vende stund åpent fra 09.00-
15.00, med kafeservering 
som nå i første omgang er 
åpen fra 10.00-13.00. Inn-
byggerservice har ikke star-
tet opp igjen på innbygger-
torget i Heggedal enda, men 
de er å treffe på telefon 66 
70 00 00. 

Møteplassen skaper vi sammen
Heggedal og innbyggertorget i Heggedal går spennende 
tider i møte. Det nye torget vokser fram i sentrum, 
og innbyggertorgets nye lokaler forventes å være 
innflyttingsklare fra nyttår. Vi gleder oss utrolig mye!  
Innholdet på det nye innbyggertorget vil, på samme måte 
som i dag, skapes av både frivillige, organisasjoner, 
næringsliv og kommunen. Dette skjer blant annet ved 
at arenaen benyttes til organisering av aktiviteter og 
arrangementer. For at innbyggertorget skal være en åpen 
og tilgjengelig møteplass for alle, ønsker vi flest mulig 
aktiviteter som er nettopp åpne og tilgjengelig for alle. 
Derfor får de som vil arrangere aktiviteter som er åpne og 
gratis, låne lokaler gratis. Det er utarbeidet retningslinjer 
for utleie av lokaler på innbyggertorgene, med nærmere 
beskrivelser av rammene. Disse kan man få tilsendt ved 
henvendelse til innbyggertorget.
Bibliotek og helsestasjon blir også en del av det nye 

innbyggertorget. Det vil også fortsatt være kafe og 
nærmiljøsentral. Nærmiljøsentralen, under daglig ledelse 
av Per Sletaune, har stått i bresjen for å sikre at Posten 
også blir å finne på det nye innbyggertorget. Vi vet at 
Posten er et høyt verdsatt tilbud i Heggedal, dermed er 
gleden stor over at det har blitt jobbet fram en god løsning! 
Det gode samarbeidet med Nærmiljøsentralen fortsetter 
naturligvis både i forberedelser til flytting og ikke minst 
som en viktig partner i driften av det nye innbyggertorget.

Arena for lokalsamfunnsutvalget
Heggedal fikk sitt eget lokalsamfunnsutvalg etablert i vår. 
Innbyggertorget vil, etter hvert som utvalget kommer i 
gang, være møtearena for deres arbeid. Tom Brunsell er 
valgt til leder av lokalsamfunnsutvalget i Heggedal. 
Lokalsamfunnsutvalgene skal legge til rette for at 
innbyggere, lag og foreninger og andre lokale aktører får 
mulighet til å ta del i og medansvar for saker som angår 
lokalsamfunnet de er opprettet for. Deres arbeid blir veldig 
spennende å følge fremover. 

Nytt bookingsystem
Fra i høst lanserer vi et nytt bookingsystem, hvor alle som 
ønsker å booke lokaler på innbyggertroget enkelt kan gå 
inn og velge hvilket rom man ønsker til sin aktivitet. Alle 
tilgjengelige rom blir å finne på nettsiden www.utleie.asker.
kommune.no. Her kan man legge inn forespørsler om leie 
av lokaler. Vi minner om at alle arrangører er ansvarlige for 
å overholde de til enhver tid gjeldende smittevernregler på 
sine aktiviteter og arrangementer, når de etter hvert starter 
opp igjen. Ønsker du hjelp og veiledning for å registrere 
deg og gjennomføre booking, så kan du ta kontakt med 
oss. 

Vi gleder oss til en spennende høst, og til å se gamle kjente 
og nye ansikter. Kom innom på en kopp kaffe, da vel. 
Husk å fortsatt vaske hender ofte, holde minst en meters 
avstand og bli hjemme hvis du er syk.

Hjertelig velkommen!

Heggedal innbyggertorg
Nå er høsten her, og vi står klare til å ta imot unge og gamle på Heggedal innbyggertorg igjen. Vi håper 
alle har hatt en fin sommer, og vi håper at dere gleder dere, som oss, til å ta fatt på hverdagen igjen. 
På innbyggertorget står vi overfor en overgangsperiode. I høst gjør vi siste spurt inn mot noe som 
mange har gledet seg til lenge: At innbyggertorget får flytte til helt nye lokaler på torget! 

Tekst: Sara Warholm Munthe

Sara Warholm Munthe er koordinator 
ved Heggedal innbyggertorg

Heggedalsposten30
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VI HOLDER TIL I FLERE DANSESTUDIO I VOLLEN
se www.dansesonen.no

MINDANS 2-4 ÅR
BARNEDANS 4-6 ÅR

BARN OG UNGDOM: HIP HOP, 
GIRLSTYLE, JAZZDANS, KLASSISK, 
SHOWDANS OG EGNE GRUPPER 

FOR GUTTER

VOKSNE: YOGA, PILATES, 
STYRKEMIX OG DANSEMIX 

VI HOLDER TIL I FLERE DANSESTUDIO I VOLLEN
se www.dansesonen.no

VOKSNE: YOGA, PILATES, 
STYRKEMIX OG DANSEMIX 

Musikalskolen kombinerer det beste innen 
scenekunst med sang, dans og teater.

Sang: grupper og privattimer alle aldre. Dans og 
sangstjerner. Teater: Musikaler, replikker og tekst, 

teatersport og rollelek. Teatergrupper inndelt etter 
alder. Musikal: Dans, sang og roller med tekst.  

Påmelding: www.dansesonen.no 

DRØMMER DU...
OM Å STÅ PÅ SCENEN, SYNGE, 
DANSE OG VÆRE EN DEL AV 

EN MUSIKAL?

NYTT OG BREDT 
TILBUD FOR BARN 

OG UNGDOM!
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Foto: Aril H. Kaarmo og Stina L.Ørdal
Tekst og layout: Arild H. Kaarmo og Stina L. Ørdal

Loppelageret i Kloppedalen er åpent 
hver torsdag kl. 18-21 fra skolestart. hbs.korps.no

VI VIL HA FLERE MUSIKANTER, 
BLI MED I SKOLEKORPSET VÅRT 



               


           Lyst til å spille i korps?


   	Bli med oss i Heggedal og Blakstad           
skolekorps og spre musikalsk glede! 

   Gå inn på startikorps.no og meld deg 
på!

Visjonen til Heggedal og Blakstad skole-
korps er å være «det morsomste korpset med 
de gladeste musikantene, som drar på de 
feteste turene»

Nå øver korpset igjen i Heggedal skoles 
flerbrukshall og vi gleder oss til et nytt år med 
gode opplevelser og masse spilleglede.

Vil du bli korpsmusikant? 
Det er ikke for sent å melde seg inn. 
Finn informasjon og påmeldingsskjema på 
startikorps.no

Ta gjerne kontakt med vår undervisningsleder 
Inger Gjerdrum Seierstad på telefon: 93014577

Fra sommerturen til Anzio, Italia i 2019

Heggedalsposten32
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Skal det planlagte Hjørnebygget II være fristilt eller 
sammenbygd? Hvor mange etasjer? Dette er noen av 
uenighetene mellom Tandberg og kommune- 
politikerne.

Tandberg Eiendoms opprinnelige planforslag for tomta 
ble avvist av kommunens bygningsråd i fjor høst. Po-
litikerne synes den foreslåtte bebyggelsen lå for tett på 
kirken. De folkevalgte ønsket derfor skisser for å se om 
Hjørnebygget vil forringe kirkens sikt mot Gjellumvan-
net.

På vegne av Tandberg Eiendom utarbeidet Vigsnæs + 
Kosberg + + Arkitekter AS svar til kommunen. Forslags-
stilleren mener et nytt hjørnebygg ved siden av det ek-
sisterende hjørnebygget ikke vil skjerme mer for kirkens 
utsikt til Gjellumvannet. Planavdelingen i kommunen har 
sagt seg enig, men understreker at høyden på bygningen 
ikke bør økes. Tvert imot foreslår planavdelingen å redu-
sere bygget med én etasje. For politikerne er det viktig 
at ny bebyggelse blir underordnet slik at kirkebygget får 
dominere, skriver planavdelingen i Asker kommune.

Etter over et halvår med vekselsvis bemerkninger fra 
kommunens planavdeling og forslagsstillers tilsvar er det 
fortsatt uenighet. Mens det allerede bygde Hjørnebygget.I 
består av én sammenhengende bygning, er det planlagte 
Hjørnebygget II foreslått som to separate bygninger (se 
illustrasjon nederst til høyre). Bygningsrådet ønsket 
imidlertid illustrasjoner som viser de to nye blokkene 
sammenbygd, for å kunne gi bedre plass til kirken.
 Det er enighet om at hvorvidt byggene er sammenbygd 
eller fristilt, vil ha liten betydning for sikten fra kirken. 

Uenighet om  
Hjørnebygg II

Planavdelingen påpeker at en sammenbygging allikevel 
vil gi større avstand mellom den nye bebyggelsen og det 
eksisterende menighetshuset. Vigsnæs + Kosberg + + 
Arkitekter AS hevder derimot at en sammenføyning av 
de to byggene vil ha liten innvirkning på den opplevde 
avstanden. En slik sammenbygging vil derimot gi mindre 
grøntareal, dårligere terrengtilpasning og mindre dagslys 
til boligene, forklarer forslagsstilleren. Tandberg viser i 
sitt tilsvar hvordan Heggedal kirke fortsatt vil ligge 
høyere enn øvrig bebyggelse.

Tekst: Anders Lie Hagen
Illustrasjoner: Vigsnæs + Kosberg + + Arkitekter AS

33Heggedalsposten

Hjørnebygg II

Tandberg Eiendom AS har fremmet et planforslag for området med hjørne-
byggene, sentrumsgården og tomten rundt Heggedal kirke. Foto: Ian Spink
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Program sept/okt 2020 
- med forbehold om endringer. Fortellerverkste-
dene er avhengige av at innbyggertorget åpner 
for arrangementer.
Søndag 6. sept. kl. 11.00-15.00:  
Åpent på ”Bekkestua”, med enkel servering.

Søndag 13. sept. kl. 11.00-15.00:  
Åpent på”Bekkestua”, med enkel servering.

Mandag 28. sept kl. 13.00: 
Fortellerverksted på innbyggertorget:
”Heggedal stasjon”.

Søndag 4. okt. kl. 12.00: 
Lokalhistorisk vandring langs deler av 
Oldtidsveien, fra Røyken til Slemmestad 
- se omtale.

Man 19. - fre 23. okt.: 
Fyrstikkfestivalen 2020 på Innbyggertorget 
(program kommer i neste nummer av Hegge-
dalsposten)

Onsdag 28. okt kl. 19.00: (NB!!)
Fortellerverksted på innbyggertorget: 
”Idrettsanlegget på Gjellum”

Flaggstang med ny vimpel ble avduket på ”Bekkestua” 18. juni. Vimpelen har 
teksten ”Osvald-gruppa 1944.

Fortellerverksted mandag 28. sept.kl. 13.00 på  
Innbyggertorget med tema:   ”Heggedal stasjon”.  
Møtet innledes med at fotogruppa viser en bildeserie om stasjonen.

Heggedal stasjon har vært gjen-
nom flere ombygginger fra den 
ble åpnet i 1874. Bildet er fra 
ca år 1900. Til høyre på bildet 
Heggedal Trevarefabrik.

Søndag 4. oktober kl 12.00: 
Lokalhistorisk vandring langs 
deler av Oldtidsveien, fra 
Røyken til Slemmestad
Oppmøte ved Røyken kirke kl. 12.10 (pga togtidene).
Turen tar 3 til 4 timer. Matrast med ertesuppe 
på Søndre Stokker gård. Transport tilbake vil bli 
organisert. Turleder er Terje Martinsen.
NB! Påmelding til: Marit Fugleberg Flåto,
maritff@hotmail.com / tlf 93 05 34 34
- innen 26. september. Pris kr. 50,-. 

Kistefossen kraftverk ca 1980Kistefossen kraftverk ca 1980

Dette eldgamle veifaret går fra Gull-
aug i Lier til Slemmestad, dels som 
kjørevei, dels som gårdsvei, hulveier 
og stier. Langs denne veien finner vi 
vår bosettingshistorie og nærings-
historie godt dokumentert. 

Hele strekningen er på ca 17 km, 
men vi konsentrerer oss om etap-
pen fra Røyken kirke til Slemme-
stad, ca 7-8 km. Kirken ble bygd tid-
lig på 1200-tallet. I området finnes 
også flere gravhauger fra førkristen 
tid. 

Etter å ha krysset Skithegga kom-
mer vi opp til Vang-gårdene. Her lå 

Røykens rettersted. I 1739 ble Anne 
Knudsdatter halshogd her etter dra-
pet på Ole Klemmetsrud. Hodet ble 
satt på stake og kroppen på «steile 
og hjul». Ved gården Syltingli lig-
ger et gravfelt på 44 gravhauger. 
På veien opp til gården ser vi tyde-
lig «hulveien» – slitt ned i terrenget 
gjennom et par tusen års bruk. 

I Grodalen passerer vi Grodal Mølle 
og Sag. Begge deler ble nedlagt i 
1976 etter å ha vært i drift i mange 
hundre år. Vi følger stien opp til går-
den Fossum og videre mot Bø-går-
dene. Her ligger nærmere 50 grav-

hauger fra førkristen tid. Stien går 
videre gjennom skogen og passerer 
stedet der bøndene bygde en skan-
se for å forsvare seg mot svenskene 
i 1716. Kleiva nedenfor kalles «Futi-
kleiva» - visstnok fordi en skattefut 
skal ha mistet livet der i svunnen tid. 

Ved stien ligger også en kølabonn, 
rester etter kølabrenning som bøn-
dene var pålagt å levere til jern-
verket på Dikemark på 1700-tallet. 
Stien har tidligere gått helt ned til 
Slemmestadbukta, men ender i dag 
ved Slemmestad ungdomsskole.

Heggedalsposten34
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Svar på quiz-rundturene
Selv om det ikke kom inn så mange besvarelser, vet vi at mange prøvde 
seg på quiz-rundturene. Vinnere ble Ivan Schenk (Underlandsåsen rundt) 
og Lise Kristine Bøe (Kistefossen rundt). Vi gratulerer! 
Her er både spørsmål og svar fra begge rundene, så det er mulig å ta en 
quiz i sofa-kroken.

Fortellerverksted mandag 28. sept.kl. 13.00 på  
Innbyggertorget med tema:   ”Heggedal stasjon”.  
Møtet innledes med at fotogruppa viser en bildeserie om stasjonen.

Heggedal stasjon har vært gjen-
nom flere ombygginger fra den 
ble åpnet i 1874. Bildet er fra 
ca år 1900. Til høyre på bildet 
Heggedal Trevarefabrik.

Underlandsåsen rundt
1. Hva het den første industribedriften i Heggedal? Når ble den etablert? - Christiania Tændstik-
fabrik i 1874  
2. Hvilke hus ble kalt Nyboligen og Gamleboligen? - Arbeiderboligene på Vikingjordet(Åmotveien)   
3. Nevn navnet på minst fire hoppbakker i Heggedal - F.eks. Transmator’n, Underlandsbakken, 
Fossekneika, Fossekollen, Sørhella
4. Hva het forløperen til Heggedal Idrettslag? - Djerv  
5. Hva ble Sætre-demningen brukt til? - Kraftforsyning til Sætre Kjexfabrik   
6. Hvor lå Heggedals første bakeri? - I sidebygningen (nå revet) til Heggedal Meieri, det gule 
bygget i sentrum.
7. Kan du navnet på minst fire tidligere husmannsplasser i Heggedalsområdet? F.eks. Kverna, 
Nyhus  og Haugen (under Heggedal gård), Øverland og Underland (under Gjellum)
8. Hvor mange steder har det vært postkontor i Heggedal? - 5 (7 med 3 lokaler i Heggedal senter)   
9. Hvor ligger Sørhellabakken? - Nyborgåsen   
10. Hvem bygde Blåfjellhytta? Når? Heggedal Ungdomslag i 1925.   
11. Hvor var Bråtensvingen - ved ”Hjørnebygget” og Underlandssvingen? - ovenfor stasjonen   
12. Når ble Heggedal kapell bygd? - 1931   
13. Hvor ligger Fisås? Fjellet ovenfor Eben-Eser.  Hva betyr navnet?  Åsen der det blåser   
14. Hvor ligger Store grustaket? - Ved Gjellumvannet, mellom Gjellum terrasse og Turveien.   
15. Hvorfor heter veien fra Guibekken ned til Gjellumvannet Vinterveien? Veien gikk videre over 
isen om vinteren   
16. Hvor mange slags kjeks ble laget på Sætre Kjeksfabrikk? - ca. 75   
17. Helt fram til 1960-tallet kjørte Richard Thoresen kolonialvarer til kundene sine med hest.  Vet 
du hva hesten het? - Blakken   
18. Hvor ligger Eggedammen? - ved utløpet av Verkenselva   
19. Hvor ligger Mettaberget? Ved Gjellumvannet, nedenfor Sætre terrasse.   
20. Hvorfor blir den store hvite fabrikken kalt Ullvar’n? - Heggedal Ullvarefabrikk lå der 1921-1958   
21. Hvor lå Wrights kafe? - ved jernbanen, der ”Rikets Sal” ligger i dag.   
22. Bekkestua har en spesiell historie. Hva het den gruppa som brukte den under krigen? - 
Osvald-gruppa   
23. Høsten 1944 ble en tyskerskutt på Bekkestua. Etter det ble eierne av hytta, samt flere hytter 
arrestert. Hva skjedde med dem? - sendt på Grini   
24. To heggedølinger var sabotører i den gruppa som holdt til i Bekkestua. Hva het de? Olav 
Førland og Harry Sønsterød.

Kistefossen rundt 
1. På 1960-tallet var Asker kommune nær ved å vedta riving av Heggedal Hovedgård. Etter 
restaurering med mye dugnadsarbeid ble gården åpnet for offentlig bruk. Hvilket år skjedde 
det? - (B) 1976    
2. Hvilken skihopper hadde tilnavnet ”den glade baker fra Heggedal”?  - (B) Arne Larsen   
3. Hva heter stilarten Damvokterboligen er bygd i? - (C) Sveitser-stil   
4. Kistefossen kraftverk hadde en fallhøyde på ca. 10 m. Men hvorfor ble det bygd en demning? 
- (B) For å samle opp vann om natta   
5. Vi finner navnet ”Åmot” mange steder i Norge. Hva betyr navnet? - (B) Stedet der elvene møtes   
6. Hvor kommer navnet ”Vikingjordet” fra? - (C) Navnet stammer fra Viking gummivarefabrikk   
7. Bare en ordfører i Asker har vært fra Arbeiderpartiet, og han bodde i Heggedal. Hva het han? 
- (C )Herman Stordalen   
8. Fram til 1970-tallet var det mange kolonialforretninger i Heggedalsområdet. En av dem lå ved 
Røykenveien, på toppen av Heggedalsbakken. Den er revet nå, men hva het den? 
- (C) Heggedal Dagligvare   
9. Tandberg Eiendom startet sitt engasjement i Heggedal med å kjøpe Heggedal fabrikker og 
sentrumstomta. Når skjedde det? - (C) 2003   
10. Det gule bygget i sentrum har huset mange forskjellige virksomheter. I Kjelleren er det nå 
frisør. Hvilken forretning hadde lokalene fra 1946 til 1985? - (A) Heggedal Bygg 
12. Når åpnet Heggedal senter? - (B) 1985   
13. Hvor mange sitteplasser er det i kirken? - (B)165  
14. HaWel-hus gikk konkurs etter 3 års drift i 1963, og var en av mange elementfabrikker som 
har gitt opp. Men hvor kom navnet HaWel fra? - (C) Grunnleggeren het Hans Welde

Heggedal Dagligvare på 1970-tallet

Kistefossen kraftverk ca 1980Kistefossen kraftverk ca 1980

Arne Larsen i svevet

Prisliste fra Sætre Kjexfabrik 1986Prisliste fra Sætre Kjexfabrik 1986

Harry Sønsterød (t.v.) og Olav FørlandHarry Sønsterød (t.v.) og Olav Førland

Skirenn på SørhellaSkirenn på Sørhella

Heggedal kapell under bygging i 1930Heggedal kapell under bygging i 1930

Heggedalsposten 35

34-35 Historielaget 4-2020-ver01.indd   3534-35 Historielaget 4-2020-ver01.indd   35 12.08.2020   11:00:3112.08.2020   11:00:31



        HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER        &  STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD

Høstens første arrangement i 
venneforeningens regi er:

JAZZ-KAFÈ med 
ODEON JAZZ QUINTET   onsdag  7. oktober kl 19.30.    

Dørene åpner kl 18.30 for salg av billetter,  
kaffe og kaker. 
                                  
Entrè Kr 250,-

Det neste arrangementet blir vår tradisjonelle

KUNSTUTSTILLING  
lørdag 24. og søndag 25. oktober,  begge dager kl 11-16.  

Årets utstillere er:

I november fortsetter vi vårt samarbeide med

ASKER 
KAMMERMUSIKKFESTIVAL 
onsdag 4. november kl 19.00.           

Vi gleder oss til igjen å kunne samles på gården !

• Morten Halvorsen
• Caroline Hodnungseth
• Benita Tornholm

• Mona Berg Henriksen
• Elisabet Glenne
• Marit Spilde

Denne gangen prøver vi å få til 
kjente melodier fra Sverige,  
GLUNTARNE, som handler om 
studentlivet, hvor professoren 
og studenten synger.

Fra konserten i 2019

HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER
En sommer nærmer seg slutten.  
Vi har hatt en tid vi håper ikke kommer tilbake.  
Hovedgården har vært stengt i lange tider, 
hvilket gjør at alle inntekter har uteblitt.  
Nå er imidlertid gården åpnet, slik at vi igjen kan 
samles der,  innenfor gitte regler.
Dette gjør at Venneforeningen vil gjøre sitt ytterste 
for at utsatte og kommende arrangementer kan 
gå av stabelen.

Heggedalsposten36

HHV i 4-2020.indd   36HHV i 4-2020.indd   36 12.08.2020   11:04:1212.08.2020   11:04:12



SMÅNYTT

”Ja, tenke det; ønske det; ville det med; – men gjøre 
det! Nei, det skjønner jeg ikke!” Det var Peer Gynt 
som sa dette, og kanskje fler med meg kjenner oss 
igjen i det sitatet? Men det gjelder ikke alle, og her 
på forsommeren hadde en gjeng i Øvre Hallenskog 
kommet til at de var lei av at bikkjene ble så utrolig 
møkkete i enkelte av myrhølene på vei opp til Brei-
måsan. Resultatet ser dere på bildet – sammen med 
dugnadsgjengen som besto av Bente Skalstad samt 
Bente og Jens-Otto Bache. Med oppmuntrende  
heiabjeff fra Vikky, Vicky og Sara formodes det.

Dugnadsånd 1

GS-vei langs Røykenveien
Dette blir siste statusrapport fra byggingen av den 
nye gang og sykkelveien (g/s-veien) langs Røyken-
veien, for den er så godt som ferdig forteller bygge-
leder Shengjie Shen.

Det gjenstår bare et reklamasjonsarbeidet på en til-
rettelagt kryssing og en liten oppussing på en privat 
eiendom. Arbeidet blir utført i løpet av august.

Også i sommer har det vært arbeider på 
Spikkestadbanen. En kort uke var det buss for tog 
fra våre stasjoner. Dette arbeidet var utskifting av 
føringsveier for kabler, innlegging av stikkrenne og 
andre dreneringsarbeider sør for Gullhella stasjon. 
Det ble også lagt inn en ny stikkrenne mellom  
Hallenskog og Røyken.  De virkelig store arbeidene 
i sommer foregikk på lokaltogbanen mellom  
Slependen og Høn. Her ble kontaktledningsanleg-
get fra 60-tallet byttet ut. Det vil også neste år bli 
utført dreneringsarbeider på Spikkestadbanen.

Foto: Ian Spink

Arbeider på Spikkestadbanen

Nedfallstrær – vi ser dem gjerne hver gang det har 
vært kraftig vind – og så går vi utenom, tråkker opp 
ny sti rund. Med mindre noen tar med seg motor- 
sagen og rett og slett rydder stien. Som her – også 
på vei opp til Breimåsan. Denne gangen var det  
Ketil Glimsjø som ikke ville gå utenom.

Dugnadsånd 2

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

Kan du bidra? Ta kontakt med Anders Lie Hagen på 
anderslhag@hotmail.com eller mobil 974 94 982.

Bli frivillig!
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SMÅNYTT

 

Heggedal 
Pensjonistforening  
HHøøssttpprrooggrraammmmeett  22002200  
2.september         kl. 18.00 
7.oktober  kl. 18.00 
4.november  kl.  18.00 
2.desember: julemøte     
kl. 18.00, eller tur – følg 
med på oppslag på 
Innbyggertorget! 
       * 
Medlemsmøtene er på 
Innbyggertorget, og er åpne for 
alle. Ta gjerne med en gevinst til 
utlodning. Underholdning på 
møtene: se Budstikka. 
Hjertelig velkommen! 

Turvei oppgraderes
I sommer har Asker kommune oppgradert turveien 
fra Heggedalsbakken via Kistefossdammen til 
Åmotåsen. Entreprenøren holder nå på med vei-
oppbygging på vestsiden (fra Kistefossdammen til 
Åmotåsen) der det skal bygges en støttemur langs 
skråningen. Det som gjenstår er veioppbygging på 
østsiden (fra Kistefossdammen til Heggedalsbak-
ken) og montering av belysning på begge sider. 
Det er mye mindre omfang på østsiden ift. veiopp-
bygging, og entreprenøren skal komme i gang med 
arbeidet om noen uker. Ferdigstillelse av G/S-vei 
skal være i løpet av høsten som planlagt. Foto: Ian Spink

Gangvei langs Vollenveien
Asker kommunes plan for å bygge 600 meter gang- 
og sykkelvei langs Vollenveien er nå godtkjent 
av Statens vegvesen. Gang- og sykkelveien er 
planlagt fra Guibekken til avkjøringen til Yggeset. 
Fortsatt mangler grunnerverv på stekningen, men 
kommunen skal ha befaring med grunneiere i
august, forteller leder for miljø- og samferdsel  
Martin Martinsen i Asker kommune.        Foto: Ian Spink

Status for Heggedal sentrum
Prosjektleder Cato Brunstad gir siste status for bygge-
prosjektet i Heggedal sentrum:
 –  Vi har fått drevet prosjektet godt gjennom disse 
vanskelige tidene, så håper vi at dette går bra også 
nå som alle kommer tilbake fra ferie. Bygg B3 og B2 
nærmer seg ferdig nå. I disse skal det ikke være noe 
problem med innflytting rundt nyttår, vi har også startet 
med utomhusarbeidene og vil asfaltere mot Trevaren 
om et par uker. 
Senere i høst vil vi etablere flater med tegl og varme. 
Bygg B1 og B4 går også unna. Vi regner med å 
demontere tårnkranen i starten av november, mens 
stillasene tas ned til nyttår. Prosjektet er komplisert og 
sammensatt, men vi synes likevel at vi sammen med 
arkitektene og byggherren har fått dette bra til og vi 
begynner nå å se mot total ferdigstillelse oppunder 
neste år for torget. Vi er med andre ord godt i rute og 
har ingen større problemer her hos oss - og håper 
dette bidrar med å sette Heggedal på kartet på en 
positiv måte.                                              Foto: Ian Spink
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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

Illustrasjon: Endringer vil forekomme.

• 117 nye 2- til 7-roms selveierleiligheter fra 50 - 157 m2 (BRA)
• Høy standard – flotte kvaliteter som blant annet skyvedører, 

vannbåren varme og enstavs eikeparkett

• Stort parkeringsanlegg tilrettelagt for el-bil og adgang med heis
• Nytt sentrum – spennende butikker og innbyggertorg/kulturhus
• Fantastisk beliggenhet i nærheten av tog stasjon og Gjellumvannet

Første byggetrinn ferdigstilles fra desember i år. Velkommen til salgssuksessen Heggedal Torg i Asker! 
SNART KAN DU FLYTTE INN
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Vi gjør ALT 
for at du skal

handle 
extra billig!

Vi gjør ALT 
for at du skal

handle 
extra billig!
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