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Helt som vanlig

Hengekøyefolket er blitt mindre synlig i marka, men på solfylte 
dager er marka likevel fyllt med glade familieflokker – og av 
og til noen som må jobbe litt ekstra for å skape turglede hos 
barn som ikke helt har skjønt greia. Helt som vanlig. I dag slip-
per jeg å vanne. Gule bjørkeblader har begynt å fyke i luften, 
men i går studerte jeg de vakre fargene langs Kistefossdam-
men. Høstdagen minner om en god, gammeldags høstdag. På 
kveldsturen oppdager jeg at jeg hadde glemt å begynne med 
refleks. Og du har akkurat fått Heggedalsposten i postkassen 
din. Helt som vanlig… Hvem hadde trodd at «helt som vanlig» 
skulle være noe unikt. I disse dager da flere av oss igjen trek-
ker hjem til hjemmekontor og sammenkomster minimeres er 
det godt å holde fast ved at noe fortsatt er helt som vanlig. Og 
denne utgaven av Heggedalsposten er, helt som vanlig, opptatt 
av det som skjer og har skjedd nettopp i vårt område. Turmu-
ligheter, tilstanden på Spikkestadbanen, foreningene våre, his-
torien og fremtiden, utviklingen. Og som vanlig en god oversikt 
over aktiviteter som kan bidra til å skape en normalitet i den nye 
hverdagen. Helt som vanlig. 

Redaksjonen ønsker dere alle en god høst.

Elisabeth Schjølberg

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 
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Granitt fra Heggedal og 
Askerbørskauen var etterspurt

Heggedal sentrum ligger geologisk midt i skillet mellom Oslofeltet med såkalt «skalfjell» som er 
svært gamle kambrosilur-avleiringer og den langt yngre rødlige granitten. Granitten finner vi 
også oppover Askerbørskauen og sørvestover mot Røyken og Spikkestad hvor det fortsatt tas ut 
stein. Den er lett å kløyve og egner seg godt til bygningsstein, gatestein og liknende. 

Fordi granitten er syrefast ble den brukt til blant annet 
syretårn ved Norsk Hydros anlegg på Rjukan, Notodden 
og Herøya. En del stein gikk også til Chicago, Brasil og 
mange europeiske land.

I en periode på nærmere hundre år kunne man høre 
hammerslagene fra feiselen og steinhoggernes sang ved 
Underland, i Nyborgåsen og på Askerbørskauen. Ja – stein-
hoggerne sang faktisk for stein. Når tunge blokker skulle 
vendes med spettet, trengte de en «oppsanger». Da sang 
de i takt. «Opp med steinen, o-hoi, løft på steinen o-hoi!».

De første steinbruddene i distriktet kom i drift da 
jernbanen mellom Kristiania og Drammen skulle byg-
ges. Jernbanen trengte blokkene til fundamenteringer og 
bruer. Ved Hallenskog hadde jernbanen fra 1870-tallet et 
eget side spor bort til Rødsåsen hvor de hadde et stein-
brudd. På  Sætre og Skjellestad ble det tatt ut stein da Sæ-
tre Kjeks fabrikk ble bygd i 1883, både til grunnmur og til 
Sætredemningen. Eldre hus, fabrikkbygninger og uthus i 

Tekstog bilder: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

Steinhoggere ved Underland ca 1910.

 distriktet har gjerne grunnmurer av granitt Det kan du se 
blant annet på Ullvar’n – den store hvite fabrikkbygningen 
i sentrum.  Da sykehuset på Dikemark ble bygd like etter år 
1900, ble det tatt ut store mengder stein fra Solbergfjellet 
på Askerbørskauen. Den ble brukt til grunnmurer, trapper 
og døromramminger. Det samme gjaldt da Blakstad syke-
hus ble bygd. Vrakstein – stein som ikke var pent tilhogd 
- ble brukt til stabbesteiner langs veier hvor det var fare for 
utforkjøringer, for eksempel i Kleiva i Gamle Heggedals-
vei og langs Heggedalsveien ovenfor stasjonen. 

Til å begynne med ble steinblokkene – som kunne veie 
opp mot 9 tonn – fraktet med hest og slede eller vogn. 
Dette var farlig transport i utforbakke. Spesielle bremse-
anordninger ble laget til vogner og sleder. Steinen ble 
fraktet til Heggedal stasjon. Der husker jeg at det sto ei 
svær heisekran ved et av sidesporene. Den ble brukt til å 
heise de tunge blokkene over på jernbanevogner. Senere 
ble stein også fraktet med lastebiler, blant annet til brygga 
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Otto Schaulund i sitt steinhuggeri i Gamle Heggedalsvei 37 , ca 1980.

Ei såkalt ”toppbleffe”. Slike ble brukt på syretårnene.

bruddet gikk inn på dyrket mark, skulle leieprisen være 
kr. 20,- årlig per mål, og dersom selskapet ønsket å kjøpe 
grunnen, var prisen tusen kroner per mål.

Mange steinhoggere kom fra Sverige. En av dem var 
Nils Jansson. Han kom fra Värmland og hadde egentlig 
tenkt seg til Amerika. Han trengte penger til reisen.  Derfor 
tok han arbeid på anlegg her i distriktet, på Slemmestad, 
i Røyken og Lier. Heggedal var et travelt industristed 

Her ser du spor etter boret i fjellet.

i Vollen for videre utskiping.
Ved Underland lå et stort steinbrudd. Herfra ble det 

 levert stein til fredspalasset i Haag omkring 1905. I 1899 
inngikk eieren av Underland, Andreas Underland, en 
trettiårs leieavtale med «Aktieselakabet Heggedal Sten-
huggeri». Her heter det blant annet at avtalen er uoppsige-
lig og at den årlige leien på 75 øre per fulle jernbanevogn 
ferdig hogd stein, og halvparten for «råstein». Dersom 
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Syretårn på Rjukan bygd av syrefast granitt fra Heggedal.

Restene etter krana på Sletthellene ved Skjellestad.

Fra jernbanens steinbrudd Rødsåsen/Hallenskog.

Heisekrana ved Heggedal stasjon slik den så ut i 1915.som trengte arbeidskraft, og hit kom han som stein hogger 
Amerikaturen ble skrinlagt, for her traff han søsteren til 
stasjonsmesteren – og plutselig ble det ikke så viktig med 
amerikareisen. Jansson ble til Jansen. Etter hvert ble navnet 
Schaulund tatt i bruk etter at han hadde kjøpt eiendommen 
Skovlund øverst i Kleiva av Underland. Nils startet handel 
med granitt. Han skaffet ordrer, kjøpte stein «på rot» opp-
over Askerbørskauen og organiserte produksjonen. Mye 
ble levert til sykehuset på Dikemark som sto ferdig i 1905. 
Noe stein ble også tatt ut på eiendommen hans i Gamle 
Heggedalsvei 37. I 1909 inngikk han kontrakt med Andre-
as Underland om leie av fjell i ti år. Sønnen Otto Schau-
lund (f. 1908) var den som skulle komme til å føre stein-
hoggertradisjonen videre. Fra steinhoggeriet sitt øverst i 
Kleiva leverte han ikke bare produkter av lokal stein. Han 
kjøpte også granitt fra Halden og Støren og skifer fra Otta 

og Alta som han foredlet, blant annet til steintrapper og 
gravmonumenter. I perioder hadde han flere mann i arbeid. 
Steinhoggeriet ble nedlagt på 1980-tallet. Noe av det siste 
han gjorde var å lage dørhella foran inngangen på Hegge-
dal Hovedgård.

Det kan være spennende å se etter gamle spor av ulike 
slag når man ferdes i skog og fjell. Dersom du rusler rundt i 
Underlandsåsen, Nyborgåsen  og andre steder kan du kom-
me over sporene etter   borehull – og halvferdig tilhogde 
steiner og vrakstein. Har du øynene med deg når du rusler 
rundt i distriktet, vil du helt sikkert se grunnmurer og andre 
byggverk av granitt hogd ut av lokal stein. Rart å tenke på 
at dette er hugget ut av lokalt råstoff – ikke importert grå 
granitt fra Kina.

Ei 9 x 3 meter stor blokk skutt ut i ei salve
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Frist for merknader var opprinnelig 17. august 2020, men ble 
utsatt til 01. september. Dette er noen av tilbakemeldingene:

• Berørte naboer ønsker at det settes av hensynssoner i nord, der bygg A og 
D i felt BK1 (se illustrasjon) er planlagt. Noen naboer ønsker at bygg A flyttes 
lenger mot sør, slik at det blir mer avstand mellom eksisterende og ny 
bebyggelse. Noen ønsker også at bygget skal bli lavere enn foreslåtte fire 
etasjer. Forslagsstiller åpner for at høyden til bygg A kan reduseres, men 
mener en avstand på over 20 meter til naboenes boliger er tilstrekelig.

• Flere av naboene gir uttrykk for at utnyttelsesgraden er for høy; det 
planlegges mange boenheter på liten plass. Selv om prosjektet allerede har 
blitt redusert fra 228 til 159 boliger, gir flere uttrykk for at prosjektet bør 
nedskaleres ytterligere. Fylkesmannen har imidlertid ingen konkrete 
merknader til planforslaget og slår fast at området har en moderat utnyttelse. 
Forslagsstiller påpeker også at Heggedal Terrasse er et stort bidrag til å kunne 
realiserer de mål som er satt og vedtatt gjennom boligpolitisk strategi.

• Planområdet består av en åsrygg på cirka 35 dekar bevokst med eldre 
naturskog. Til tross for at reguleringsplanen bevarer skogsområdene på  
toppen i planområdet, reagerer mange på at utbyggingen vil ødelegge et vak-
kert og tilgjengelig skogsområde. Skogen i Rødsåsen blir stadig mindre og 
brukes av stadig flere, skriver en av innsenderne. Forslagsstiller svarer at 
utbygging av Rødsåsen har pågått over lengre tid, og er forankret i både kom-
muneplaner og reguleringsplaner. Skogsområdene har vært regulert til boligbe-
byggelse siden 1993. Forslagsstilleren viser til en kartlegging av naturområde-
ne som konkluderer med at det ikke er registrert noen viktige naturforekomster 
innenfor planområdet, ei heller at området har noen viktig funksjon for viltet.

• Heggedal Nærmiljøsentral og Heggedal vel har sammen skrevet et hørings-
innspill. De oppfatter forslaget som en godt gjennomarbeidet plan, men er 
bekymret for trafikkbelastningen. Deres beregninger viser at 159 nye boenhe-
ter kan gi en fordobling av dagens trafikk opp til Åmotåsen. Dermed vil også 
miljøgata gjennom Heggedal sentrum få økt belastning. Nærmiljøsentralen og 
vellet støtter den planlagte bildelingsordningen i prosjektet, men foreslår også 
skyttelbuss mellom Åmotåsen og Heggedal stasjon. 

• Ruter mener det allerede er et tilfredsstillende kollektivtilbud, men anbefaler 
at det etableres gode gang- og sykkelforbindelser .

Basert på innkomne uttalelser og kommunens vedtak vil forslagsstiller
gjennomføre visse omprosjekteringer og planjusteringer.    

Tekst: Anders Lie Hagen
Illustrasjoner: BOXS Arkitektstudio AS

Reguleringsplan  
for Åmotåsen  
på høring

Leilighetene i felt BK1 er lagt i buer rundt den nordre kollen på tomten, og terrasseres 
nedover tilpasset eksisterende terreng. Dette skal gi alle boligene direkte adkomst fra 
bakkeplan, utsikt over foranliggende rekke og egen hage.
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Heggedal Terrasse i Åmot-
åsen er et av de største 
planlagte utbyggings-
prosjektene i nærmiljøet. 
Beliggenhet Holding foreslår 
bygging av 159 boenheter.
I sommer ble regulerings-
planen for utbyggings-
prosjektet lagt ut på høring. 
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DITT LOKALE HANDELSSTED
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Et av Viken Fylkes beste aktivitetsområder for barn i alle 
aldre, voksne inkludert. Her er mange aktiviteter og mulig-
heter samlet på et lite område i Heggedal. Et aktivitetstil-
bud som til stadighet er under utvikling og forbedres med 
nye tilbud. Denne sommeren er det bygget ny trenings-
trapp som sammen med hopptårnet utgjør 99 trinn, men 

Trans´matorn sykkelpark
Trans´matorn sykkelpark, et supert sted å være. Et sted for alle!

de hjelper oss med de enkle ting som det å rydde etter seg 
når en forlater sykkelparken. Steiner og pinner hører ikke 
hjemme der det sykles og bedrives aktiviteter. Slike hind-
ringer i veibanene kan gi økt fare for skader på besøkende. 
Og spesielt all steinen som tas inn i sykkelparken gir mye 
merarbeid og økt slitasje generelt.

Vi ønsker at alle besøkende bidrar med å rydde etter seg. 
Fjern gjerne ting du ser ikke hører til der hvor bl.a. barn 
sykler. Forlat sykkelparken slik du ønsker å finne den.

Noen enkle regler
Vi har noen helt enkle regler for bruk av Trans’matorn syk-
kelpark, dette er først og fremst for å forebygge skader på 
barna i sykkelparken.

- Rydd vekk steiner og pinner, når du ankommer og når du 
drar fra sykkelparken

- Søppel kastes i søppeldunkene ved pumpehuset (de 
tømmes hver uke)

- Engangsgrill er ikke tillatt i sykkelparken, egen fellesgrill 
er på stedet

- Men det aller viktigste er: Nyt besøket og dagen i 
Trans’matorn sykkelpark!

Tekst og foto:
Sverre Aae og Per Sletaune

vi runder av til 100. Det er nå i høst installert klatrekuber 
for barn og unge, og for bare to år siden ble det bygget 
en flott pumptrack for alle typer tohjulinger. Med mange 
og tilrettelagte aktivitetsmuligheter er sykkelparken godt 
besøkt av mange fra fjern og nær, det er kjempebra. Bar-
nehager og skoleklasser er på besøk nesten daglig, det er 
også veldig bra.

Trans’matorn sykkelpark hadde 
ikke blitt bygget, og utviklet uten 
god samskaping mellom Asker 
kommune, Akershus fylke, spa-
rebankstiftelsen, BUA Heggedal, 
Asker idrettsråd, Asker cykle-
klubb, vaktmester Bjørn og Heg-
gedal Nærmiljøsentral.

Vedlikeholdes av frivillige
Trans´matorn holdes vedlike av 
frivillig mannskap – med et lite 
driftstilskudd fra Asker kommu-
ne. Trans´matorn sykkelpark sine 
mangfoldige aktivitetstilbud og 
ikke minst all bruk, gir en viss sli-
tasje og behov for rydding som 
utføres gjennom frivillig innsats, 
koordinert av Heggedal Nærmil-
jøsentral. Vi som forøker å holde 
sykkelparken i god stand, er helt 
avhengig av at alle som besøken-

Nye klatrekuber er montert.
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Nå er vi i gang med arbeidet. Vi har et man-
dat og et reglement fra kommunestyret å 
forholde oss til, men disse retningslinjene 
gir oss stor frihet til å legge opp virksom-
heten slik vi mener vil gi best resultater for 
lokalmiljøet i Heggedal.

Vi skal sørge for å skape god dialog med 
lokalmiljøet og menneskene som bor her, 
ikke minst er det viktig å gi enkeltpersoner 
og grupper inspirasjon og mulighet til å 
delta i og påvirke politiske beslutninger om 
utviklingen i Heggedal.

Utvalgets møter er åpne, og vil foregå på 
Innbyggertorget følgende datoer denne 
høsten:

5. oktober 16.00-21.00
2. november 16.00-21.00
30. november 16.00-21.00
Vi har på det nåværende stadium kommet 
til at vi vil arbeide etter en form for prosjekt-
modell - som vi kaller Prosjekt Heggedal.

Medlemmer i utvalget vil ta kontakt med 
skole- og oppvektsmiljøene, det lokale næ-
ringslivet, samferdselsinteressenter, stå i 
nær kontakt med aktuelle politiske organer 
og utbyggere for å fange opp hvilke ønsker 
og behov og muligheter vi har til å skape et 
trygt og godt sted å bo og vokse opp i.

Utvalget vil innlede et samarbeid med Heg-
gedal Nærmiljøsentral for å gjøre hveran-
dre gode i det daglige virket, «sammen er 
vi sterkere».

Etter hvert vil utvalget kunne utlyse pro-
sjektmidler til beste for lokale tiltak, for-
trinnsvis basert på samvirke mellom flere 
lokale aktører. Vi kommer tilbake til denne 
delen av arbeidet vårt når vi har fått på 
plass retningslinjer og kriterier for søknad 
om midler.

La meg nevne at vi allerede har fått inn for-
slag og tips til hva vi kan bidra med. Disse 
drøfter vi og løfter dem eventuelt inn til vi-
dere behandling i kommunen.

Vi har fått en henvendelse om at det skal 
startes opp et «Makerspace» i Heggedal 
i regi av «Make Heggedal». Gruppen har 
bedt om bistand fra utvalget til å gjøre 
dette kjent. Det gjør vi gjerne.
Er du interessert i å vite mer om dette 
spennende tiltaket, kan du kontakte 
Austin Bingham på mail: (austin.bing-
ham@gmail.com).
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

Tom Brunsell

LOKALSAMFUNNSUTVALGET  I  LOKALSAMFUNNSUTVALGET  I  
HEGGEDAL HAR STARTET OPPHEGGEDAL HAR STARTET OPP

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)

Forhåpentlig har mange fått med seg at Heggedal har fått et lokalsamfunns-
utvalg oppnevnt av Asker kommunestyre. Heggedalsposten har omtalt den-
ne nyvinningen allerede, senest i august-utgaven.
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        HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER        &  STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRDHEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER

Salgsutstilling

Heggedal Hovedgårds Venner inviterer til kunstutstilling
24. – 25. oktober 2020, begge dager kl. 11-16

Årets utstillere er:

Gratis entré        Kunstlotteri         Kaffe og hjemmebakte kaker fås kjøpt

Hovedutstiller
Morten Halvorsen

Elisabet Glenne Marit SpildeJoanna M. Szybiak

Mona Berg Henriksen Ragnhild GisleBente Ridder-Nielsen

Heggedalsposten10
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        HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER        &  STIFTELSEN HEGGEDAL HOVEDGÅRD

ASKER KAMMERMUSIKKFESTIVAL
i samarbeide med Stiftelsen Heggedal Hovedgård og Heggedal Hovedgårds Venner 
innbyr til konsert på Heggedal Hovedgård onsdag 4. november kl 19.00. 

Årets Konsert blir et møte med en av Sveriges nasjonalskatter i musikkens verden, GLUNTARNE. 
Gluntarne er en samling duetter for baryton og bass med klaverakkompagnement, komponert av Gunnar 
Wennerberg.  Det er plukket ut de 11 fineste sangene av en 
samling som består av 30 duetter mellom «Glunten» - Øystein 
Skre og «Magistern» Robert Näse, akkompagnert av Kristin 
Lunde. Pia Borgli fletter det hele sammen.

Andre del av konserten blir et knippe sanger fra hele Norden.
Begge sangerne er ansatt ved den norske opera.

Heggedal Hovedgårds Venner vil tradisjonen tro stå for salg av 
kaffe og kaker.

Billetter: Voksne kr. 250,  AKMF venner kr. 150, barn gratis.

Bestilling av billetter: På SMS til 975 22 884 eller på e-post til kristin@klaverskole.no
Ved bestilling må oppgis navn og telefonnummer. På grunn av Corona-tiden så må bestillingen forhånds-
betales, enten på VIPPS eller bankgiro. Detaljer oppgis ved bestilling.

Vi ønsker velkommen til en hyggelig kveld på Heggedal Hovedgård.

HEGGEDAL HOVEDGÅRDS VENNER

Robert Näse (til venstre) og Øystein Skre

JAZZ-KAFÈEN med ODEON JAZZ QUINTET onsdag 7. oktober er avlyst

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
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 ”Gui Sportsklubb med sine dyktige instruktører   
 legger opp til lek og moro. Vi tar ansvar for vår 
 posisjon i lokalsamfunnet. Bøygen i fortid var at 
 idrettslagene, inklusive oss, stilte gratis 
	 opp	for	skolene.	Det	var	ikke	bærekraftig.	
 Gjennom «Aktive Lokalsamfunn» kan vi tilby 
 skolene et bredt spekter av ulike idrettsgrener og 
solid idrettsfaglig kompetanse. Vi har også tilbud til dem som ikke 
ønsker å være med på organiserte aktiviteter – som for eksempel 
gjennom våre sommercamper, Fun Friday, frisbeeanlegg, to rulle-
skøytebaner, sandvolleyballanlegg og mye mer”, forteller daglig 
leder i Gui Sportsklubb, Roar Sundbø.

AKTIVE LOKALSAMFUNN: 
- GLADE, LEKNE OG FYSISK 

AKTIVE ELEVER
Rektorene ved Arnestad-, Vollen-, Blakstad -og Heggedal skoler har bare godord å si 

om prosjektet «Aktive Lokalsamfunn» og samarbeidet med Gui Sportsklubb. 
De rapporterer om mer fysisk aktive, lekne, glade -og positive elever.

Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Stein Halvorsen/Gui Sportsklubb

”Vi satset 70.000 kroner. Vi har 
fått igjen vennskap og trivsel 

blant elevene på tvers av 
klassetrinn. Vi ser også at

 elever blir frivillig igjen etter 
skoletid for å fortsette 
aktivitetene”, forteller 

rektor ved Arnestad skole, 
Nina Eylertsen.

”Målet med samarbeidet er å gi 
ungdommene et tilbud etter 
skoletid og fange opp dem 

som kanskje ikke er så aktive 
ellers”, sier 

rektor ved Vollen ungdomsskole, 
Haydar Øzbal.

”Vi har valgt å delta på dette 
fordi vi ønsker å være med 
på å skape et godt miljø for 
elevene, både i skoletiden 

og på fritiden”, sier 
rektor ved Blakstad skole, 

Gina Julsrud Enge.

”Skolen har tilgang til et nytt 
og	flott	idrettsanlegg.	Skolen	

har ambisjoner om å være med 
å skape gode møtesteder for 

læring og aktivitet”, supplerer 
rektor ved Heggedal skole, 

Bjørn Torgersen.

SAMFUNNSBIDRAG
Asker Idrettsråd ønsker å støtte og styrke idrettslagenes arbeid knyttet til inkludering og samarbeid mellom idrett og skole 

samt å synliggjøre lokalidrettens samfunnsbidrag. På årsmøtene til Asker Idrettsråd, Røyken Idrettsråd og Hurum Idrettsråd i 2019 
ble det vedtatt at en andel av kulturdepartementets LAM-midler («Lokale Aktivitetsmidler») settes av 

til tiltak rettet mot prosjektet «Aktive Lokalsamfunn».

 ”Dette er en gladsak og strategisk viktig bidrag 
 for en mer fysisk aktiv befolkning. Samarbeidet 
 mellom skolene og idrettslagene bidrar til å få 
	 enda	flere	barn	og	ungdommer	i	aktivitet”,	
 forteller daglig leder i Asker Idrettsråd, 
 Gry E. Garlie.
  ”Vi tilrettelegger, mens rektorene og idretts-
lagene	sammen	finner	ut	av	det	praktiske	samarbeidet	der	målet	
er trygge og aktive barn. Både oppvekstsektoren og idretten har et 
langsiktig	perspektiv	på	satsingen.	Gui	Sportsklubb	er	flink	og	har	
fått til mye på kort tid sammen med skolene. Sammen disponerer 
de	praktfulle	idrettsanlegg	og	flere	skoler,	som	sammen	er	gode	
nærmiljøarenaer”, legger Garlie til.

NYE LØFT
Arnestad skole har vært med i «Aktive Lokalsamfunn» i tre år. Nabo Vollen ungdomsskole kom med i fjor, 

mens Blakstad- og Heggedal skoler er begge nye i år.

Daglig leder i Gui Sportsklubb, Roar Sundbø, bekrefter også dette. ”Ja, bordtennis blir en ny aktivitet hos oss på lik linje med fotball, 
håndball, langrenn og de andre grenene. I første omgang har vi tilbud onsdag ettermiddag i gymsalen på Blakstad skole. 

Her arrangerer vi også et enkelt klubbtrenerkurs 14. oktober. Vi håper ungdom og voksne melder seg på. 
Vi trenger folk i form av trenere til dette”, opplyser Sundbø.

”Selv har jeg vært rektor ved Arnestad i kun et år. Jeg er glad for 
at vi turte å satse penger og at skolen fortsatt er med. Som rektor 
er det viktig å prøve noe nytt. I år ønsker vi oss nye løft. Nå får vi 
utendørs bordtennisbord takke være Gui Sportsklubb”, forteller 
Eylertsen.

”Aktivitetene skal varieres og tilpasses ungdommens ønsker. Noen 
elever på ungdomstrinnet fikk tilbud om å ta Aktiv-365-kurs. Disse 
fikk oppgaver i idrettslaget eller på SFO på barneskolen som 
aktivitetsledere. De kunne også bidra i aktiviteter på ungdoms-
skolen i storefri, være for eksempel dommere i bordtennisturnering 
eller sette i gang egne aktiviteter”, forteller Vollen-rektoren.

”Vi ser at elever på tvers av klassetrinn står igjen etter skoletid 
for å spille mer bordtennis i sentralhallen på skolen. 

Det er jo strålende”, 
smiler Arnestad-rektor Nina Eylertsen.

FAKTA:
«AKTIVE LOKALSAMFUNN»
 *  ”Aktive lokalsamfunn” er betegnelsen 
  på nærmiljøer der idrettslaget 
  (Gui Sportsklubb) har tatt et utvidet 
  ansvar for å styrke tilhørigheten, 
  fellesskapet og aktivitetsnivået 
  blant innbyggerne (Arnestad, 
  Vollen, Blakstad - og Heggedal 
  skoler).

 *  Finansieringen er tredelt mellom:
  - Skolen
  - Asker Idrettsråd (LAM-midler fra 
   Kulturdepartementet)
  - Samarbeid/gaver fra stiftelser o.l.

”Gui ønsker å inkludere oss i sitt arbeid. Det er vi glade for. Vi får inn 
flinke folk fra Gui som kan gi oss nye impulser og skape god aktivitet 
for barn i skoletiden og på ettermiddagstid. Samarbeidet er helt 
i startgropen, men vi gleder oss til å utvikle dette videre”, forteller 
Blakstad-rektoren.

”Samarbeidet mellom skolen og Gui skal være direkte aktivitets-
skapende og inkluderende. Dette bør foregå i skolens- og klubbens 
nærmiljø. ”Aktive lokalsamfunn” skal øke aktiviteten blant barn 
og unge innenfor skole- og SFO-dagens timetall. Det handler om 
å skape en trygg og aktiv oppvekst og nærmiljø med fokus på å 
skape aktivitetsglede. Heggedal skole og SFO ser frem til utviklende 
samarbeid med Gui Sportsklubb og «Aktive Lokalsamfunn»”, 
forteller Torgersen.

SATSER PÅ BORDTENNIS
Flere skoler som deltar i «Aktive Lokalsamfunn» rapporterer om økende interesse for bordtennis. 

Gui Sportsklubb tar grep om nettopp det.

Bordtennis har også slått meget godt an ved Blakstad skole.
”Planen er at vår skole skal bli sentrum for bordtennis, noe som 

også er en ny satsing for Gui Sportsklubb”, sier en fornøyd 
rektor Gina Julsrud Enge.

Barn som vil delta i bordtennis fra 
21. oktober kan allerede nå 

sende en e-post til daglig leder i Gui:
dagligleder@guisk.no

Kursleder for klubbtrenerkurset 14. oktober 
er Marte Grutle Aasebø, nyansatt sportssjef 

i Norges Bordtennis Forbund og tidligere 
norgesmester og landslagsspiller.
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 ”Gui Sportsklubb med sine dyktige instruktører   
 legger opp til lek og moro. Vi tar ansvar for vår 
 posisjon i lokalsamfunnet. Bøygen i fortid var at 
 idrettslagene, inklusive oss, stilte gratis 
	 opp	for	skolene.	Det	var	ikke	bærekraftig.	
 Gjennom «Aktive Lokalsamfunn» kan vi tilby 
 skolene et bredt spekter av ulike idrettsgrener og 
solid idrettsfaglig kompetanse. Vi har også tilbud til dem som ikke 
ønsker å være med på organiserte aktiviteter – som for eksempel 
gjennom våre sommercamper, Fun Friday, frisbeeanlegg, to rulle-
skøytebaner, sandvolleyballanlegg og mye mer”, forteller daglig 
leder i Gui Sportsklubb, Roar Sundbø.

AKTIVE LOKALSAMFUNN: 
- GLADE, LEKNE OG FYSISK 

AKTIVE ELEVER
Rektorene ved Arnestad-, Vollen-, Blakstad -og Heggedal skoler har bare godord å si 

om prosjektet «Aktive Lokalsamfunn» og samarbeidet med Gui Sportsklubb. 
De rapporterer om mer fysisk aktive, lekne, glade -og positive elever.

Tekst: Stein Halvorsen. Foto: Stein Halvorsen/Gui Sportsklubb

”Vi satset 70.000 kroner. Vi har 
fått igjen vennskap og trivsel 

blant elevene på tvers av 
klassetrinn. Vi ser også at

 elever blir frivillig igjen etter 
skoletid for å fortsette 
aktivitetene”, forteller 

rektor ved Arnestad skole, 
Nina Eylertsen.

”Målet med samarbeidet er å gi 
ungdommene et tilbud etter 
skoletid og fange opp dem 

som kanskje ikke er så aktive 
ellers”, sier 

rektor ved Vollen ungdomsskole, 
Haydar Øzbal.

”Vi har valgt å delta på dette 
fordi vi ønsker å være med 
på å skape et godt miljø for 
elevene, både i skoletiden 

og på fritiden”, sier 
rektor ved Blakstad skole, 

Gina Julsrud Enge.

”Skolen har tilgang til et nytt 
og	flott	idrettsanlegg.	Skolen	

har ambisjoner om å være med 
å skape gode møtesteder for 

læring og aktivitet”, supplerer 
rektor ved Heggedal skole, 

Bjørn Torgersen.

SAMFUNNSBIDRAG
Asker Idrettsråd ønsker å støtte og styrke idrettslagenes arbeid knyttet til inkludering og samarbeid mellom idrett og skole 

samt å synliggjøre lokalidrettens samfunnsbidrag. På årsmøtene til Asker Idrettsråd, Røyken Idrettsråd og Hurum Idrettsråd i 2019 
ble det vedtatt at en andel av kulturdepartementets LAM-midler («Lokale Aktivitetsmidler») settes av 

til tiltak rettet mot prosjektet «Aktive Lokalsamfunn».

 ”Dette er en gladsak og strategisk viktig bidrag 
 for en mer fysisk aktiv befolkning. Samarbeidet 
 mellom skolene og idrettslagene bidrar til å få 
	 enda	flere	barn	og	ungdommer	i	aktivitet”,	
 forteller daglig leder i Asker Idrettsråd, 
 Gry E. Garlie.
  ”Vi tilrettelegger, mens rektorene og idretts-
lagene	sammen	finner	ut	av	det	praktiske	samarbeidet	der	målet	
er trygge og aktive barn. Både oppvekstsektoren og idretten har et 
langsiktig	perspektiv	på	satsingen.	Gui	Sportsklubb	er	flink	og	har	
fått til mye på kort tid sammen med skolene. Sammen disponerer 
de	praktfulle	idrettsanlegg	og	flere	skoler,	som	sammen	er	gode	
nærmiljøarenaer”, legger Garlie til.

NYE LØFT
Arnestad skole har vært med i «Aktive Lokalsamfunn» i tre år. Nabo Vollen ungdomsskole kom med i fjor, 

mens Blakstad- og Heggedal skoler er begge nye i år.

Daglig leder i Gui Sportsklubb, Roar Sundbø, bekrefter også dette. ”Ja, bordtennis blir en ny aktivitet hos oss på lik linje med fotball, 
håndball, langrenn og de andre grenene. I første omgang har vi tilbud onsdag ettermiddag i gymsalen på Blakstad skole. 

Her arrangerer vi også et enkelt klubbtrenerkurs 14. oktober. Vi håper ungdom og voksne melder seg på. 
Vi trenger folk i form av trenere til dette”, opplyser Sundbø.

”Selv har jeg vært rektor ved Arnestad i kun et år. Jeg er glad for 
at vi turte å satse penger og at skolen fortsatt er med. Som rektor 
er det viktig å prøve noe nytt. I år ønsker vi oss nye løft. Nå får vi 
utendørs bordtennisbord takke være Gui Sportsklubb”, forteller 
Eylertsen.

”Aktivitetene skal varieres og tilpasses ungdommens ønsker. Noen 
elever på ungdomstrinnet fikk tilbud om å ta Aktiv-365-kurs. Disse 
fikk oppgaver i idrettslaget eller på SFO på barneskolen som 
aktivitetsledere. De kunne også bidra i aktiviteter på ungdoms-
skolen i storefri, være for eksempel dommere i bordtennisturnering 
eller sette i gang egne aktiviteter”, forteller Vollen-rektoren.

”Vi ser at elever på tvers av klassetrinn står igjen etter skoletid 
for å spille mer bordtennis i sentralhallen på skolen. 

Det er jo strålende”, 
smiler Arnestad-rektor Nina Eylertsen.

FAKTA:
«AKTIVE LOKALSAMFUNN»
 *  ”Aktive lokalsamfunn” er betegnelsen 
  på nærmiljøer der idrettslaget 
  (Gui Sportsklubb) har tatt et utvidet 
  ansvar for å styrke tilhørigheten, 
  fellesskapet og aktivitetsnivået 
  blant innbyggerne (Arnestad, 
  Vollen, Blakstad - og Heggedal 
  skoler).

 *  Finansieringen er tredelt mellom:
  - Skolen
  - Asker Idrettsråd (LAM-midler fra 
   Kulturdepartementet)
  - Samarbeid/gaver fra stiftelser o.l.

”Gui ønsker å inkludere oss i sitt arbeid. Det er vi glade for. Vi får inn 
flinke folk fra Gui som kan gi oss nye impulser og skape god aktivitet 
for barn i skoletiden og på ettermiddagstid. Samarbeidet er helt 
i startgropen, men vi gleder oss til å utvikle dette videre”, forteller 
Blakstad-rektoren.

”Samarbeidet mellom skolen og Gui skal være direkte aktivitets-
skapende og inkluderende. Dette bør foregå i skolens- og klubbens 
nærmiljø. ”Aktive lokalsamfunn” skal øke aktiviteten blant barn 
og unge innenfor skole- og SFO-dagens timetall. Det handler om 
å skape en trygg og aktiv oppvekst og nærmiljø med fokus på å 
skape aktivitetsglede. Heggedal skole og SFO ser frem til utviklende 
samarbeid med Gui Sportsklubb og «Aktive Lokalsamfunn»”, 
forteller Torgersen.

SATSER PÅ BORDTENNIS
Flere skoler som deltar i «Aktive Lokalsamfunn» rapporterer om økende interesse for bordtennis. 

Gui Sportsklubb tar grep om nettopp det.

Bordtennis har også slått meget godt an ved Blakstad skole.
”Planen er at vår skole skal bli sentrum for bordtennis, noe som 

også er en ny satsing for Gui Sportsklubb”, sier en fornøyd 
rektor Gina Julsrud Enge.

Barn som vil delta i bordtennis fra 
21. oktober kan allerede nå 

sende en e-post til daglig leder i Gui:
dagligleder@guisk.no

Kursleder for klubbtrenerkurset 14. oktober 
er Marte Grutle Aasebø, nyansatt sportssjef 

i Norges Bordtennis Forbund og tidligere 
norgesmester og landslagsspiller.

Heggedalsposten 13
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Nå er vi i mål med et etterlengtet idrettsanlegg. Fantastisk og 
imponerende. Også med tanke på all den dugnaden foreldre har 

bidratt med, forteller ordfører Lene Conradi som selv sto for 
«snorklippingen» - det vil si hun og fire Gui-trenere løp i gang 

idrettsparken, en sprint ordføreren selv vant. Dermed var også 
idrettsanlegget offisielt åpent. Dette er et resultat av god 

samhandling. Det er rett og slett moro, på vegne av kommunen, 
å samarbeide med en slik entusiastisk klubb som Gui, legger 

«sprintmesteren» til.

IDRETTSPARKEN OFFISIELT ÅPNET
Les mer på www.guisk.no 
Det var stor glede blant barn og gjester anført av 
ordfører Lene Conradi da idrettsparken på Gjellum 
ble offisielt åpnet – ifølge ordføreren et fantastisk 
anlegg for en entusiastisk klubb.

Gui Sportsklubb sitt eget 
kor med en egen-
komponert klubbsang 
slo an tonen da 
Gjellum Idrettspark 
ble offisielt åpnet 
– etter syv års venting.

GJELLUM IDRETTSPARK: Fotballbane 11-er - Fotballbane 7-er
Friidrettsbane (med muligheter til de fleste øvelsene)

Rulleskiløype - Ballbinge.

MELLOM- OG LANGDISTANSE TRENING I GUI SK FRIIDRETT
Gui SK tilbyr nå mellom- og langdistanse trening for barn og ungdom som liker å løpe lengre enn de
rene sprintøvelsene eller ønsker å prøve seg. Nytt fra i høst blir også en ny gruppe for voksne, 
i samarbeid med vår løpetrener Mikkel Gisle Johnsen. Mikkel holder treninger for ungdom på 
onsdager Kl. 17:30 – 19:00, og har også en gruppe for de litt yngre som 
enten holdes tidligere eller samtidig med den andre gruppa avhengig 
av oppmøte. Disse treningene er åpne for alle, og det er bare å møte opp 
for å prøve! Ta kontakt med trener Mikkel, eller styreleder Berit Marstein 
for mer informasjon. 
Gruppen for de voksne har oppstart lørdag 10. oktober Kl. 11:00 – 12:15 
og vil gå annenhver lørdag frem til jul. Treningene vil bestå av generell 
utholdenhets trening, intervaller og teknikkøvelser, og tilpasses den 
enkeltes nivå. 
For mer informasjon, pris og påmelding – ta kontakt med Mikkel per e-post. Mikkel Gisle Johnsen

KONTAKT: Berit Marstein: berimar@online.no  |  Mikkel Gisle Johnsen: mikkel@mgjcoaching.no

Heggedalsposten14
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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.

Nyhet i Heggedal: Montana

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
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I 2022 vil Spikkestadbanen være 150 år, den 
sto ferdig i 1872. Mye har skjedd i produk-
sjonsmetodikk siden den gang. Kanskje ikke 
det du tenker på, på vei hjem etter en lang 
arbeidsdag? Men du har sikkert lurt på hvor-
for toget har hatt det med å kjøre litt saktere 
et parti mellom Gullhella og Heggedal. Dette 
er tema for dagens banesamtale.

I mai 2019 oppdaget man at det hadde skjedd 
en utglidning på dette området. En kabelgate 
på yttersiden av jernbanetraseen hadde rast ut. 
Når slike hendelser opptrer, hentes geotekniske 
eksperter inn umiddelbart. Denne gang var det 
Norges Geotekniske Institutt (NGI) som kunne 
slå fast at det ikke var umiddelbar risiko for at 
selve sporet ville rase ut, men samtidig ble det 
bestemt at noe måtte gjøres. Siden den gang har 
toget gått i sakte fart på det mest utsatte stedet 
for ikke å bidra til flere utglidninger. Samtidig ble 
flere undersøkelser startet opp og det ble etablert 
et prosjekt med tanke på utbedring av strekning. 
Heggedalsposten har snakket med prosjektleder 
Aurora Simonsen om prosjektet. 
Simonsen forteller at samtidig som planleggingen 
har foregått, så har man kontrollert at det ikke har 
vært flere utglidninger. I sommer gjennomførte 
dessuten Bane NOR innledende arbeider. Det er 
blant annet gjennomført grunnundersøkelser. Man 
har ikke kunnet si nøyaktig hva som er årsaken 
til utglidningen, men det vil alltid være smart å 
redusere vannbelastningen på konstruksjonen 
sånn at flere stikkrenner er utbedret. Samtidig ble 
kabelgatene flyttet til innsiden av sporet. 
Neste år vil utbedringer av underbygningen 
foregå. Omfang av dette er ikke klart og heller 
ikke akkurat når dette skal gjennomføres, prosjek-
teringen har akkurat startet opp. Det skal gjen-
nomføres flere undersøkelser av grunnen slik at 
man kan prosjektere nøyaktig nødvendige end-
ringer. Disse grunnboringene skal gjennomføres 
som nattarbeid nå i høst. Men det er dermed klart 
at det blir stengning av Spikkestadbanen også til 
neste år, selv om vi ikke vet hvor lenge og når.

Men hva har alder med dette å gjøre? 
Spikkestadbanen er en av de eldste banene i 
Norge. Den ble bygget på en tid hvor det var mindre 
penger enn i dag. Det innebar at man bygget mye 
med stedlige masser – det vil si at underbygningen 
eksempelvis kan ha blitt bygget med masser fra 
skjæringene som ble sprengt ut. Dette er fjell av 
varierende kvalitet – og gjennom 150 år kan deler 
av massene ha blitt knust ned, sånn at de oppfører 
seg annerledes enn da de var helt nylagt. Sånn 
bygges ikke jernbane i dag. Da kreves det høykva-
litetsstein i grunnen – for det er erkjent at jernbaner 
må kunne brukes med så lite stopp som overhodet 
mulig. Derfor kan vi si at Spikkestadbanen nå faktisk 
skal modernisere en liten strekning – selv om denne 
modernisering ikke vil bli like synlig som etablerin-
gen av nye Heggedal og Gullhella stasjon.

Heggedalsposten16

MER MODERNISERING 
AV SPIKKESTADBANEN

Tekst: Elisabeth Schjølberg           Foto: Ian Spink

Det er gjennomført grunnboringer både langs jernbanetraseen og i 
området rundt for at man skal kunne gjøre en riktig prosjektering av 
neste års utbedring på Spikkestadbanen.
Foto: Romerike Grunnboring
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LIONS CLUB HEGGEDAL

Heggedals Lions Club startet nytt Lions-år

Tirsdag 15. september startet Heggedals 
Lions Club nytt Lions-år, og avholdt sitt første 
medlems møte siden mars. Det var ordentlig 
hyggelig å kunne samles igjen.

Vi har normalt våre møter i vårt klubbhus 
litt lenger ned i Heggedalsbakken, men den-
ne gangen måtte vi bruke Heggedal Hoved-
gård på grunn av smittevern. Det vil avholdes 
medlems møter månedlig fremover på Hoved-
garden. 

På Lions-årets første medlemsmøte disku-
terte vi de forskjellige aktivitetene vi vanligvis 
gjennomfører i løpet av året, med vekt på det 
som vi vanligvis gjør før jul. Noen aktiviteter 
må vi nok helt droppe. Det gjelder bl.a det 
hyggelige kafé-teltet vi har under julemarke-
det 2. søndag i advent, da det ikke blir noe 

julemarked i år. «Situasjonen med Covid-19 
legger merkbare begrensninger på vår aktivi-
tet,» sier President Jan Erik Ruud.

Foruten å gi midler til forskjellige tiltak 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt, utfører 
klubben dugnader i lokalområdet for å skaffe 
inntekter som vi kan benytte til å støtte gode 
formål.

Av viktige dugnader nevnes oppsett av sce-
nen på Hovedgården for 17-maikomitteen, tel-
toppsett i forbindelse med sommerfester på 
Heggeodden og Nyhuskollen, samt gartner-
arbeid på Hovedgården og på Bråset i Røyken. 
I tillegg pusset vi opp helsehuset på Hoved-
gården for snart to år siden. Hvert år avholder 
vi Pensjonistaften på Hovedgården i februar. 

Heggedal Lions Club har gitt midler til nytt 
orgel i Heggedal Kirke, vi har gitt midler til 
Varmestua, vi støtter oppsett av Team Heg-
gedal sin høstforestilling, samt at vi har gitt til 
lokal idrett og musikk.

Selv om Corona-epidemien i disse dager 
legger begrensninger på vår aktivitet, vil vi 
strekke oss for å gjøre en forskjell i andres liv.

Vi ønsker velkommen til nye medlemmer 
i vår klubb. Bli med på et av våre medlems-
møter for å bli kjent med Lions og medlem-
mene i Heggedal Lions Club. Ta kontakt med 
vår leder Jan Erik Ruud på telefon 913 95 240.

Har du lyst til at 7 % av dine tippemidler skal 
gå til lokale tiltak i Heggedal m/omegn:
• Støtt HEGGEDAL LIONS CLUB.
• Ta kontakt med din nærmeste kommi-

sjonær – for å være grasrotgiver må du være 
kunde hos Norsk Tipping.

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

HUSK GRASROTANDELEN

Du kan ikke forandre verden, 
men du kan forandre

en annens verden!

Heggedalsposten 17
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HEGGEDAL MENIGHET

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

JULEGRANTENNING 1. søndag i advent 
HØSTLOTTERI
Vi har begynt å tenke på hvordan vi 
kan gjennomføre både høstlotteri og 
julegrantenning 1. søndag i advent i 
disse litt annerledes tider. Vi vil infor-
mere litt her i Heggedalsposten, men 
også på menighetens hjemmeside og 
facebookside underveis.

I coronatid har menigheten mistet 
mange av sine vanlige inntekter, så vi 
håper at disse to tiltakene kan bidra til 
at vi får inn litt penger som vil komme 
menigheten til gode. Inntekten fra lot-
teriet og julegrantenningen går til me-
nighetens barne- og ungdomsarbeid.

Vi ønsker at kirken skal være et rom for alle livets dager, med glede, stillhet 
og savn, undring, tro og håp.
Her kan du tenne et lys i lysgloben, be, være i stillhet eller lytte til musikken.
Du kan skrive en bønnelapp og legge den i bønnekassen. Disse samler diakon
arbeideren inn etter hver kveld for å be over emnene som står der.
Du er velkommen til åpent kirkerom, uavhengig av om det passer deg best 
noen minutter eller det er for hele tidsrommet.
Kirkerommets lysglobe og kirkebenker, er åpent onsdager kl 19.00 – 20.30.
Kveldsansvarlig er diakonarbeideren. Dersom du ønsker å snakke med henne 
noterer hun gjerne navn og kontaktinformasjon, for å kunne kontakte deg 
senere.
Kvelden avsluttes med at de som ønsker, ber Fader vår og Velsignelsen i fel
lesskap.
Kontaktperson: Jorun Kjærstad, Diakonarbeider Heggedal 
Epost: jk627@kirken.no  Mobil: 922 07 791

Velkommen til Åpen kirke onsdager kl 19.00 – 20.30

Høstlotteriet ønsker vi å starte i 
begynnelsen av oktober, og lotteri-
et vil gå til 25. november. Treknin-
gen foregår på søndag 29. novem-
ber under julegrantenningen, og 
vil bli annonsert på menighetens 
hjemmeside og facebookside etter 
trekningen. Hver loddbok koster 
kr. 250,-, og lodd/hel loddbok kan 
kjøpes ved å ta kontakt med Ma-
rianne Solheim, ms885@kirken.
no eller Liv Ruud, lr356@kirken.
no. Vi er nå i gang med å samle 
inn premier, og har du en premie 

som egner seg, gi beskjed innen 1. ok-
tober. Vi vil også «dele ut» loddbøker 
til Konfirmant 2021, medlemmer av 
Heggetroll, menighetsrådet og ung-
dommene i Team Heggedal. I tillegg 
vil vi ha loddbøker liggende på Heg-
getun slik at man kan komme innom 
når vi er tilstede å kjøpe lodd. Lodd-
salget vil foregå via vipps og vipps-
nummeret er 590326.

Det vil også være mulighet for å 
forhåndsbestille kaker (kransekake, 
julekaker og annet) fra Eva Jensen, og 
kanskje andre ting. Følg med på Heg-
gedal kirkes facebooksiden for mer 
informasjon om dette etter hvert.

Julegrantenningen vil foregå søn-
dag 29. november. Om vi får til alt 
vi ønsker denne dagen, avhenger av 
smittesituasjonen vi er i akkurat da, 
men vi planlegger følgende:

• Juleverksted for barn- og unge kl. 
13-15. Her må vi ha påmelding, slik 
at vi kan lage en utstyrspakke til hver 
deltaker. Påmelding til Marianne Sol-
heim, ms885@kirken.no

• Gudstjeneste kl. 15.00 hvor Heg-
getroll deltar

• Tenning av julegrana og sang ved 
juletreet kl. 15.45

• Salg av kafévarer fra kl. 16-17
• Annonsering av hvem som har 

vunnet på høstlotteriet kl. 16.45
Håper mange vil sette av denne da-

gen og at vi sammen kan lage en hyg-
gelig dag ved og i kirken!
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HEGGEDAL MENIGHET

Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet

Voksne/Senior
• Kirkefrokost mandager kl. 11.30: Annenhver mandag 

på Heggetun: Oppstart 7. september

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.

• Etter skoletid! For 5.-7. trinn utvalgte torsdager fra 
kl. 14.30 -17.00: 8. oktober, 22. oktober, 5. novem-
ber, 19. november og 3. desember.

• Babysang på Heggetun torsdager kl. 11:30. Oppstart 
8. oktober. 

• 4-års samling på Heggetun 4. november kl. 16.30-18.
• Teatergudstjeneste hvor 3- og 4-åringer er spesielt 

invitert 8. november kl. 11.00
• Lys våken for 6.-7. klassinger i Østenstad kirke 21.-

22. november
• Heggetroll synger i Asker 28. november
• 1. søndag i advent med juleverksted, julegrantenning 

og kafé kl. 13-17
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.
teamheggedal.no.

• 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 
• 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.
• 08.11 kl. 11.00  Gudstjeneste for små og store. 

 Utdeling av 3-og 4-års bok
• 15.11 kl. 11.00  Gudstjeneste
• 22.11 kl. 11.00  Gudstjeneste
• 29.11 kl. 15.00  Gudstjeneste 1. søndag i advent 

 med julegrantenning
• 06.12 kl. 11.00  Gudstjeneste
• 13.12 kl. 11.00  Gudstjeneste. Heggetroll deltar.

Jazzmesse
18. oktober kl. 11.00 blir det Jazzmesse i Heggedal kir-
ke med «Blended Horns». Vi fyller Heggedal kirke med 
nydelige jazztoner, og håper du har anledning til å synge 
med. «Blended Horns» består av: Svein Helge Birke-
fledt på trombone, Børge Tronrud på saksofon, Stig 
Solheim på trom-
pet, Per  Øystein 
Funde rud på pia-
no, Harald Skogli 
på bass og  Ronny 
Skjold på trom-
mer.

MINNEGUDSTJENESTE 
ALLEHELGENSDAG, 1. NOVEMBER KL. 19.30  

HEGGEDAL KIRKE 
Allehelgensdag er for mange en spesiell dag. Vi tenner lys 
på gravene, minnes våre døde og gir på forskjellig måte 
uttrykk for sorg, savn og takk!  

Om kvelden 1. november kl 19.30 inviterer vi til en en-
kel, stillferdig minnegudstjeneste i Heggedal kirke.  Nav-
nene på dem som er gått bort i Heggedal menighet siden 
forrige Allehelgensdag, vil bli lest opp. Et lys vil bli tent 
for hver enkelt.  Til denne min-
negudstjenesten inviterer vi 
spesielt dem som har mistet en 
av sine kjære siden forrige Al-
lehelgensdag, men alle som har 
lyst og anledning er like hjerte-
lig velkommen. 

Søndag 8. november inviterer vi til teatergudstjeneste i Heggedal kirke kl. 11.00. 
De Minstes Teater kommer og viser forestil-
lingen Oi Se – Gud skaper! 3- og 4-åringene 
i menigheten er spesielt invitert denne da-
gen, og vil få en gave fra menighetene etter 
gudstjenesten. Dersom det er noen 3- eller 
4-åringer som ikke kan delta på gudstjenes-
ten av ulike grunner, men som ønsker gave, 
ta kontakt med menighetspedagog Marianne 
Solheim, ms885@kirken.no, så kan man få 
gaven tilkjørt i postkassen.

TEATERGUDSTJENESTE 8. NOVEMBER KL. 11.00
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Dette er ingen 2000 meter-tur med strabasiøs høyde-bestigning, men en veldig fin 
runde med flott utsikt i flere retninger både underveis og på toppen, ca. 200 moh.  
En passe lang runde, på ca. 1 ½ time i nærområdet for oss i GladTrimmen, som 
bruker den ofte.

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

Vannmagasinet – bilde fra 2017

’Topptur’ over Stokkeråsen  

Stien over Stokkeråsen er gammel, 
men var nesten helt borte flere steder 
på grunn av kvist og kvast som lå på 
kryss og tvers over den.  For to år si-
den tok vi i GladTrimmen grep.  Vi 
tok med oss sag og hagesaks på turen 
og ryddet stien.  Stien har derfor fått 
navnet GladTrim’stien.

Turen starter fra Heggedal Sen-
trum.  Vi går opp Heggedalsbakken 
og inn ved Heggedal Hovedgård.  Her 
går vi inn bak Hovedgården, forbi 

på Røykenveien nedenfor Bøveien, 
ved en P-lomme med informasjons-
skilt.  Her må vi krysse Røykenveien 
og tar inn Bøveien som vi nå ser til 
venstre.

Vi følger Bøveien ca to hundre 
meter, forbi svingen og tar den lille 
stien opp til venstre  - før det første hu-
set.  Stien er merket med GladTrim-

den flotte Rododendron-hagen og 
inn i skogen.  Vi følger stien oppover 
og kommer inn på Heggedalsbakken 
(gml. Røykenveien) som går parallelt 
med Røykenveien.  I den lille skogen 
på vei opp dit, kan du få øye på mange 
krypende grønne planter med blader 
med hvite tegninger som ikke er van-
lig å se i skogen.  Dette må ha vært en 
hageplante som har forvillet seg, men 
ser ut til å trives veldig godt der.

Vi svinger ikke opp til Røyken-
veien, men følger Heggedalsbakken 
mot høyre og går videre mot Grodals-
åsen. Der tar vi ned til høyre.  Innerst 
i denne veien går det en sti videre inn 
i skogen, og den skal vi følge. Vi går 
rett frem og ikke ned mot Grodalselva.  
Der det går sti opp mot Røykenveien, 
holder vi til høyre går videre rett frem 
innover i skogen.  Stien kommer frem 

Heggedal Hovedgård Rododendron-hagen
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GladTrimmen 
er en hyggelig stavgangsgruppe 
som møter opp på Innbyggertorget 
i Heggedal hver mandag kl. 11. Vi 
går turer i skog og mark med mat 
og drikke i sekken når det er mu-
lig, eller en runde på 1 ½ time med 
kaffe kos på Innbyggertorget etter-
på.  I disse dager holder vi korona-
avstand.

Vannmagasinet
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stien med skilt, men skiltet står noen 
meter opp fra veien, og ikke synlig 
fra veien.  Stien går litt innover mot 
venstre og gjennom litt høyt gress 
(på høsten) før den fører deg oppover 
fjellknausen.  Her er stien merket av 
GladTrimmen med små stein-varder, 
så følg gjerne opp med en stein eller 
to. Jo flere steiner på vardene jo finere 
blir vardene og mer synlig blir stien.  
Når det begynner å flate seg ut litt, 
ser du ledningsstrekket foran deg.  Da 
kan du gjerne ta en pust i bakken, snu 
deg rundt og nyte utsikten utover mot 
Røyken og Kleiver.

fra Glitre som sørger for at de som bor 
i Sydskogen, på Stokker og Fossum 
får godt trykk i springen.

Vi følger skogsbilveien og kommer 
frem til en stor, åpen slette.   Her har 
det for mange år siden vært en stein- 
og jordfyllplass, og er nå en kjempefin 
åpen plass med panoramautsikt inno-
ver fjorden til Oslo og Holmenkollå-
sen, og mot Røyken og Hurum den 
andre veien, der Røyken Næringspark 
ruver høyt opp i åsen.

En av mange varder

På vei mot Heggedalsmarka

Vi kommer fram til Stokkerskogen

Flott utsikt mot Heggedal og  
Vardåsen

Her krysser vi ledningene

Panoramausikt mot fjorden

Nå er benken på plass!

Etter å ha krysset strømledningene 
går vi gjennom området der det har 
vært hogst, så her måtte vi til med sag 
og hagesaks for å finne igjen denne 
fine stien.   Midt i hogstfeltet er det 
en liten høyde på høyre hånd.  Der-
fra er det flott utsikt til Heggedal og 
Vardåsen.

Vi går stien videre, og noen  meter 
lenger fremme kommer vi til en 
skogsbilvei.  Tar du av der noen meter 
til høyre, kommer du frem til Vann-
magasinet.  Der pumpes det opp vann 

På denne flotte plassen har jeg len-
ge drømt om en krakk eller to, som 
kunne invitere til å sitte ned, ta en rast 
og nyte denne flotte utsikten, og det 
var vel verd å jobbe for, for nå står den 
her.  En stor takk til Jan Erik Andre-
assen som eier området, og som var 
positive til sittebenker der, og til Nær-
miljøsentralen i Heggedal som har 

skaffet oss, ikke krakk, men bord med 
benker.  Denne hadde fått stor medfart 
og trengte reparasjon, så tusen takk til 
Sverre Aae også som gjorde den job-
ben og kjørte den opp dit.  

Kanskje blir det en krakk også!

Fra utsikten tar vi stien over hau-
gen og ned til skogsbilveien, og følger 
denne til Heggedalsmarka.  Da kom-
mer vi frem innerst i Stokkerskogen.  
Vi går Andersdammen og rett frem 
der veien krysser Marklundveien og 
Heggedalsmarka, og videre ned mot 
Røykenveien.  Her krysser vi Røy-
kenveien og går til høyre i Heggedals-
bakken (gml. Røykenveien).  Da er 
ringen sluttet og velger her om vi vil 
følge veien ned til Heggedal sentrum, 
eller ta stien vi kom ned til Heggedal 
Hovedgård og nyte den flotte utsikten 
der til Gjellumvannet med Vardåsen i 
bakgrunn, før siste biten ned bakken 
til Heggedal Sentrum. 

God tur!                    
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Når skolen starter kan det virke 
som det er lite å finne på, men nei 
du, da kan du komme til oss på 
Kaliber ved Hovedgården ung-
domsskole og finne på noe gøy! 
Har du en spesiell interesse feks 
dans, gaming eller har lyst til å 
starte ett band- da har vi lokaler til 
utlån. Bare spør oss!

Tekst og foto: Marie Robstad og 
Weronika Margol

Er du klar for noe sprell, 
kom til Kaliber da vel

23Heggedalsposten

Åpningstider:
Mandag: aktivitetsåpent kl. 17–20
Tirsdag:   afterschool kl. 14.15–17 
   aktivitetsåpent kl. 17.30–20
Torsdag:  afterschool kl. 14.15–17 
   aktivitetsåpent kl. 17.30–20

Afterschool - etter skoletidtilbud. 
Snacks og aktiviteter. Foreløpig 
med max 20 stykker inne om gan-
gen på grunn av smitteverntiltak. 

Aktivitetsåpent - da er det mulig 
å låne lokaler til ungdomsaktivitet 
eller delta på planlagte aktiviteter.

Diverse aktiviteter vi har på 
klubben: bordtennis, biljard, ba-
debomber, lage såpe, 3D printing, 
band, kor, temafester, gaming, 
filmkvelder, drone, brettspill, disko, 
dans, teater, livestream, medi-
agruppe, mindfulness, spa, yoga, 
strikking, brodering, hekling, rede-
sign, lydteknikk, etc.

Ungdomsklubben - make over!
I løpet av våren og sommeren har 
Kaliber fått en kraftig make over. 
Ikke bare har vi fått ny scene, men 
også helt nytt flott kjøkken og nye 
farger i hele lokalet. Kom gjerne 
innom for en titt.

Idun bor i Heggedal og er elev på Hovedgår-
den ungdomsskole i 10 trinn. Hun er svært 
glad i å tegne og male og har til nå dekorert 
vegger både på klubben og på skolen. Hun 
jobber uredd og stødig og det stopper aldri.

Da jeg setter meg ned for å ha dette intervjuet 
med Idun, klør det såpass mye i fingrene til intervjuobjektet at jeg må 
finne frem en blyant og ett ark før vi kan starte. Når jeg gir henne ett 
A3 ark utbryter hun fornøyd: «oi, såpass! Nå har jeg litt å holde på 
med utover kvelden!»
 Idun har alltid mange ideèr på hva hun skal lage og dersom hun 
ikke kan velge hvilken å starte med, gjør hun like greit alt på en gang. 
Som for eksempel fargelegge en iris i ett øye i alle regnbuens farger i 
stede for en. 
 Husker du når du begynte å tegne? «Nei jeg har tegnet så lenge jeg 
kan huske! Tegning har alltid vært min greie.»
Hvorfor tegner du? « Godt spørsmål. Jeg er ikke helt sikker! Det er 
mest fordi det er min måte å uttrykke meg på. Jeg bruker tegne til å 
huske ting, vise følelser på og formidle litt større ting. Og for moro!»
 Du fortalte meg at du tegner veldig mye i notatboka di på skolen. 
«Ja, Når jeg sitter i timen er det mest vanlig for meg å tegne ned det 
læreren snakker om i stedet for å skrive notater.  jeg gjør begge deler, 
men jeg synes tegning fungerer bedre for meg for å huske ting. Og så 
det gjør skoledagen litt mindre stressende.»
 Så tegninger hjelper deg til å stresse ned? « Ja. Og hvis jeg skal 
svare på ett spørsmål kan det hjelpe å tegne samtidig som jeg finner 
svaret, for da blir det tydligere for meg hva jeg skal si og svaret blir 
mer solid på en måte. Jeg er ikke så flink til å komme opp med ett 
spontant svar.» 
 Hva liker du best å tegne? «Mennesker. Mennesker er veldig mor-
somt å tegne! Alle er forskjellige så det er det beste!»
 Og du er også glad i farger? «Ja jeg elsker farger!! Når jeg skulle 
bake kake til klassen en gang så forventet klassen en brownie eller 
noe sånt - så kom jeg med cupcakes med smørkrem i knæsj turkis og 
rosa farger og glitter strøssel - det likte klassen godt håper jeg»
 Vil du jobbe med tegning i fremtiden? «Ja absolutt. Hvis ikke har jeg 
ikke helt peiling på hva jeg skal gjøre.»
 Har du noen andre interesser en tegning? «Det meste med kunst 
har jeg en interesse for. Jeg har gått på keramikk kurs og er veldig 
glad i å lage ting. Men det har som oftest noe med maling og teg-
ning å gjøre. Da jeg var mindre lagde jeg ett hus til hamsteren min av 
ispinner!»
 Hva ellers liker du å gjøre på fritiden? «Være med Ida, være på 
klubben, se på serier på TV og være med Hektor (Hunden min)»
 Hva gleder du deg mest til akkurat nå? 
«Jeg gleder meg til konfirmasjonen min! Akkurat nå maler jeg ett bilde 
med vannfarger av alle konfirmantene og ledere, tilsammen 22 styk-
ker! Det må være rekord på hvor mange jeg har malt i ett bilde. Og det 
tar veldig lang tid!»

Intervju med Idun

Tekst: Lisa Lærum Åslund
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Heggedalsposten24 BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS 
FACEBOOK-GRUPPE 

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

En av Heggedals flere rundkjøringer.
 Foto: Fehmi Sejdijaj (22. sep. 2020)

Høstfarger ved Heggedal stasjon.  
Foto: Terje Reier Gundersen (23. sep. 2020)

Lovebirds. Svaner på Gjellum- 
vannet, like ved volleyballbanen.

Foto: Bjørn Remseth  (18. sep. 2020) 

Spurvehauk over Heggedal. Tatt  
fra stuevinduet i Rødbekkveien.

Foto: Jørgen Lønø (23. sep. 2020)

Store deler av Heggedal.
Bilde tatt fra helikopter.

Foto: Kristoffer Robin Fjellstad (24. sep. 2020)

Koselig med besøk av en lokal fyr.
Foto: Bente Bysting Alvær (23. sep. 2020)

BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS 
FACEBOOK-GRUPPE 

Kistefossdammen.
Foto: Fehmi Sejdijaj (24. sep. 2020)

Fyrhuset.
Foto: Fehmi Sejdijaj (25. sep. 2020)
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Spurvehauk over Heggedal. Tatt  
fra stuevinduet i Rødbekkveien.

Foto: Jørgen Lønø (23. sep. 2020)

SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN 
GladTrimmen hadde en flott tur  
over Sletthellene i dag i vakre 
høstfarger.           Laila Samuelsen

Endelig blir det lys i rulleskiløypa 
i Vollen. Lysløypa er åpen for alle! 
Her kan barn og unge trygt være 
aktive. Langt mer trafikksikkert 
enn på vei og sykkel/gangveier.

Roar Sundbø 

Til høyre, Hovedgården ungdoms-
skole, med Heggedal sentrum og 
Gjellumvannet i bakgrunn.
Foto: Ian Spink

Formiddagsmøte i Grønliveien 
på en søndag. Kanskje de varmer 
beina på noe rock i ledningen?

Petter Lystad

Du store Alpakka .. kjentfolk på 
søndagsturen i Heggedal idag.

Tommy Fernandes

Når det nye Innbyggertorget blir ferdig på nyåret og all aktivitet fra 
Heggedalsbakken 6 flyttes over – følger Posten med. Dagens drift av 
Post i Heggedal avvikles – men noen av oss synes at vi selvfølgelig og 
fortsatt skal ha Post i Heggedal.

Tandberg Eiendom AS og Heggedal Nærmiljøsentral stifter et eget ak-
sjeselskap – Post i Heggedal AS – eller PIHAS; som skal drive «postkon-
tor» på oppdrag for Posten. Selskapet er under etablering og avtale 
med Posten er under «forhandling». Tandberg Eiendom AS og Hegge-
dal Nærmiljøsentral er likeverdige eiere i selskapet. 

I skrivende stund er planen å åpne for tjenestene så snart bygget åpner 
for alminnelig bruk – i januar 
2021. Videre er planen at vi 
flytter fra det «gamle» til det 
nye lokalet – uten særlig opp-
hold i åpne dager. Vi tenker 
at vi stenger en fredag – og 
åpner mandagen etter. Bare 
alle holder seg friske! Planen 
er også å ha de samme åp-
ningstider som i dag – i alle 
fall inntil videre.

PerS
Ordfører Lene Conradi som postekspeditør ved 
åpningen av “Post i Innbyggertorg” i 2016.

Men Posten blir ikke borte!

Mona og de andre som jobber i dagens Post 
i Heggedal ser frem til bedre egnede lokaler
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Mange har funnet veien til Omattatt, 
og her er det plass til flere. 
Omattatt – kreativt ombruksverksted har 
blitt et trivelig møtested i Heggedal. 
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Hit kommer vi gjerne
Omattatt!

Hit kommer vi gjerne
Omattatt!

Tekst og foto: Aud Ingeborg Børseth

... og omattatt
... og omattatt

... og omattatt
... og omattatt
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En som har funnet veien til Omattatt, er 
Ingrid. Hun bor i Heggedal og er fast 
gjest på Omattatt. Mens hun venter på 
å flytte inn i ny leilighet i Heggedal, lager 
hun ting til den nye leiligheten.
- Første gangen jeg kom var jeg nysgjer-
rig på hva dette var. Men etter å ha vært 
her én gang, måtte jeg komme tilbake. 
Her kan jeg bruke kreativiteten, og får 
lagd fine ting  uten at det koster så mye, 
sier Ingrid. Hun er gjerne på Omattatt på 
dagtid og jobber med egne prosjekter. 
Står hun fast, møter hun opp på handy-
kveld og får god hjelp av handy-gruppa.  
- Og så møter jeg så mange hyggelige 
folk på Omattatt, legger hun til.

Handy-gruppa
Liker du å reparere, bygge og lage ting 
til huset, hytta eller hagen? Trenger du 
hjelp til å komme i gang, eller synes du 
det hadde vært hyggelig å gjøre dette 
sammen med andre? 

Annenhver  torsdag  er   det   handy-
gruppas kveld på snekkerverkstedet. 
Dag-Henning, Kjell, Stein og Viktor 
stiller med sin allsidige kompetanse på 
Omattatt. Da kan du komme og benytte 
deg av det velutstyrte verkstedet med 
verktøy, utstyr og ombruksmaterialer. 
Det er begrenset plass inne, så store 
byggeprosjekter må gjøres ute. 

Hit kommer vi gjerneHit kommer vi gjerne

»Program 
HANDYKVELDER
Trenger du hjelp til å fikse noe? 
Da kan Handygruppa hjelpe deg. 
Annenhver torsdag, like uker. 
Kl. 18.00 - 21.00
Gratis for medlemmer/
øvrige kr. 100,-  
Påmelding!
Torsdag 15. oktober
Torsdag 29. oktober
Torsdag 12. november
Torsdag 26. november
Torsdag 10. desember

ÅPENT VERKSTED
Åpent for å jobbe med 
egne prosjekter. 
Onsdager og fredager 
Kl. 11.00 - 15.00 
Gratis for medlemmer/
øvrige kr. 100,-  
Påmelding!

OMSØM OG REDESIGN
Redesign, omsøm og reparasjon 
av gamle klær og stoffer. 
Linn Dammann er instruktør.  
Medlemspris 150 kr/
øvrige 300 kr pr. gang. 
Påmelding!
Tirsdag 13. oktober
Tirsdag 27. oktober
Tirsdag 10. november
Tirsdag 24. november 
Kl. 18.00 - 21.00

KURS 
MØBELOMTREKKING
17. -18.  oktober  arrangeres 
helgekurs med Linn Dammann 
som instruktør.  
Medlemspris 2000 kr/
øvrige 2250,- 
Påmelding!

STRIKKEKURS 
NYBEGYNNER
Vil du lære å strikke? Det blir 
strikkekurs over tre mandager. 
Mandag 12. oktober
Mandag 26. oktober
Mandag 9. november
Gratis for medlemmer/
øvrige 150 kr. 
Påmelding!

Du finner Omattatt i Åmotveien 15
Tlf: 929 92 228  • Mail: aud-ingeborg@iheggedal.no
Bli medlem og få all informasjon tilsendt på mail.

Det er påmelding til alle aktiviteter, sms/telefon: 929 92 228, via link på 
Facebook, eller på e-post: aud-ingeborg@iheggedal.no. 
Ønsker du en om visning kan du ta kontakt for å avtale dette. Følg med på 
Facebook: @Omattatt- 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.

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

Alle aktiviteter på Omattatt 
gjennomføres med til en hver tids 

gjeldende smittevernsregler.
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

HISTORIELAGETS JULEMØTE 
torsdag 26. november kl. 19.00
- God mat. 
- Underholdning ved Toril S. Tørmoen (bildet). 
Toril er en erfaren visesanger fra Vollen, og er 
også aktiv i Vollen historielag.
- Presentasjon av årets årbok 
  ”Tændstikka 2020”.
NB! Åpent for alle!

Pris kr. 250,-
Påmelding innen 15. nov, 
til d-hen-sa@online.no 
- eller tlf 977 40 617

Program okt/nov 2020 
- med forbehold om endringer. Fortellerverkstedene er 
avhengige av at innbyggertorget fortsatt er åpent for 
arrangementer.

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

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

Søndag 1. nov kl. 12.00:
Besøk på Hjemmefrontmuseet på Akershus festning
NB! Påmelding til: Marit Fugleberg Flåto,
maritff@hotmail.com / tlf 93 05 34 34, innen 25. oktober.

Torsdag 26. nov. kl. 19.00:
Historielagets julemøte, se omtale.

Mandag 30. nov kl. 13.00:
Fortellerverksted på innbyggertorget 
- med lokalhistorisk quiz.

Innbyggertorget 28. september, med det første fortellerverkste-
det etter at corona-pandemien traff oss. Ca. 20 deltaker sitter 
her spredt i det store rommet i 3. etasje. Temaet var ”Heggedal 
stasjon”, og møteleder var Terje Martinsen.

Heggedal og
omegn Historielag

Vet du noe om Hermann 
Stordalens familie i Heggedal?
Årets årbok, ”Tændstikka 2020” vil blant annet 
bringe en artikkel om Hermann Stordalen, den 
eneste ordføreren i Asker som har kommet 
fra Arbeiderpartiet. Han bodde i Heggedal fra 
1916 til 1938, og i den perioden giftet han seg 
og fikk barn, men ble seinere skilt.
Vi har ikke klart å spore opp denne delen av 
familien til Stordalen. Er det noen som kjen-
ner til noen av hans etterkommere?
Tips sendes til: Dag Henning Sæther,            
d-hen-sa@online.no / 977 40 617

”Bekkestua” i Underlandsåsen var åpen ”med enkel servering” 
6. og 13. september. Det var veldig mange besøkende! Serve-
ringen ble i anledning coronanen gjort fra kjøkkenvinduet. Her 
passer Lykke Schøyen salgsboden.

Hjelp oss å ta vare på vår 
lokalhistorie – bli medlem!

Medlemsskap koster kr. 250.-pr. år, 
inkludert årbok. 

Innbetaling med navn og adresse til: 
Heggedal og omegn Historielag, 

kontonr.: 1503.13.55653    Vipps nr. 583608 

Fortellerverksted med tema 
”Idrettsanlegget på Gjellum”
Vi ser tilbake på Gjellums historie som bygdas vik-
tigste idrettsarena, fra den spede start i 1924 fram 
til åpningen av  en helt ny stadion 9. september i 
år. Vi mimrer både om seire og nederlag.
Onsdag 28. oktober (NB!) 
kl. 19.00 på innbyggertorget
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Bøkenes Helge
Helge Bøkenes fikk sin litterære utdannelse i markedsfø-
ringsavdelingen i Lilleborg på 60-tallet. Lilleborg fabrikker 
var ledende innen markedsføring og merkevarebygging i 
Norge, fag som krever en bevisst holdning til bruk av språk 
og ord. Han var seinere forlagssjef i Hjemmet, og og hans 
første noveller havnet da også i Hjemmet og Norsk Uke-
blad, og en “historie fra virkeligheten” i Allers.

Bøkenes begynte å skrive om sin barndom i Gjøas vei i 
Søndre bydel i Bergen på 40- og 50-tallet. Han ville fortelle 
barna om sin oppvekst. “De skal ikke begynne på null”. 
Han hadde selv opplevd å miste moren sin før hun fikk 
fortalt om sitt liv. Boka «Min Barndoms Gate» var myntet 
på slekt og venner. Men han har også fått spørsmål om 
boka fra andre som bodde i bydelen.

Han og kona hadde hus i syden, og bodde der deler av 
året. Det ga lite muligheter for kontakt med barnebarn og 
«svigerbarnebarn». Han begynte å skrive historier for og 
om dem, og responsen var upåklagelig. Mest populære 
var de to seriene «På tokt med Madam Felle» I og II, der 
alle ungene ble tildelt roller.  

Bøkenes debuterte som “ordentlig” forfatter i en alder av 
81 år. Han forteller at novellesamlingen «Fru Guds Hatt 
og andre fortellinger» har bygget seg opp gjennom mange 
år. Han har vært disiplinert, og har brukt to tidlige mor-
gentimer hver dag i uka. Det har gitt resultater. Boka er 
veldig sammensatt, med 6 ulike kapitler. De spenner fra 
ren Science Fiction og eventyr til i de “underlige og fan-
tastiske” kapitlene til refleksjoner rundt ondskap og mo-
ral i “Det fryktelige kapitlet” og “Det kriminelle kapitlet”. 
Beskrivelsen av en flystyrt ved Katnosa kan gå inn som en 
norsk episode av “X-files”.

Bokas tittelspor “Fru Guds hatt” er en fornøyelig beskrivel-
se av livet blant gudene i “Polyverset”. Herr Gud er veldig 

opptatt med sitt “Univers”, som han er veldig stolt av. Det 
var resultatet av det 7. forsøket med Big Bang, de første 6 
mislyktes. Herr Gud eksperimenterer med liv i sitt Univers. 
De andre gudene var reservert, “hvis først biologisk liv be-
gynte å utvikle seg kunne det oppstå en slags automatisk 
evolusjon som før eller siden skapte nye guder - hvem 
vet?”. Fru Gud var Polyversets dyktigste matematiker, og 
hadde sansen for prosjektet. Og via sin sønn fikk hun tak 
i et motemagasin fra den lille Jordkloden, og hadde fått 
seg en hatt - et ukjent plagg i Polyverset. Gudeklubben 
ble først frelst for Univers-prosjektet da alle Jordklodens 
fotballkamper ble overført til puben deres, Polyversets 
Navle.

Det er mye humor mellom de to permene, men under 
humoren ligger også en undring om spørsmålene viten-
skapen ikke har eller aldri vil gi forståelige svar på. Hva 
var før Big Bang, og hva er utenfor der alt slutter? Hva om 
neanderthalerne hadde overlevd, og ikke sapiens? Bøke-
nes mener vi må ha en sterkere evne til fantasi og undring 
over tilværelsen, og selv mener han at det finnes “noe” 
der ute.

Bøkenes flyttet etter to av sine døtre til Heggedal for ca. 
10 år siden, og bor på Askerbørskogen. Dessverre døde 
begge døtrene altfor tidlig, og han mistet kona for 7 år si-
den. Men han er en livskraftig 80-åring, med tro på at han 
ennå kan skrive mange bøker. Og jeg må si meg enig når 
han selv sier “ærlig talt skriver jeg ikke så aller verst”. 

Dag Henning Sæther

På Askerbørskogen bor en forfatter som mener at vi må tillate oss å fantasere og undre oss mer

Forfatteren med sin egen bok i godstolen 

“Min Barndoms Gate” og “Fru Guds Hatt”
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Morten Skogmus; planlegger for vinter, hamstrer mat og er i det hele tatt en fornuftig 
liten mus. I den andre enden har du Klatremus som er mer opptatt av å synge og spille, 
men som gleder andre. Den kommunale planprosessen er sannsynligvis tuftet på 
Morten Skogmus´ livsfilosofi (selv om prosesskaperne kanskje ikke vedkjenner seg 
den teorien). Man skal se fremover, være forberedt og sørge for å ha økonomisk ryggrad 
til kommende oppgaver. Stat og kommune planlegger kontinuerlig. Det gjør det vanskelig 
å få oversikt over hvordan det gjennomføres, men slett ikke umulig. 

I disse dager utarbeides det en plan 
for hvordan neste arealplan skal ut-
arbeides. Denne “planen for planen” 
kalles planprogrammet for kommune-
planen. Plan for plan? Det høres litt 
underlig ut for oss som ikke jobber 
med slike planer, men det er en viktig 
plan – for den gir føringer for hva 
som skal utredes som grunnlag for 
kommuneplanens arealdel – og har 
dermed betydning for hva politikerne 
vil ha fokus på de neste fire årene. 
Hvordan henger så disse planene 
sammen? 

Vi kan se på boligbygging. I kommun-
ens arealdel vil det bli tegnet kart 
som viser hvor kommunen ønsker at 
det bygges ut flere boliger. Hvordan 
bestemmes disse områdene? 
Det er mange faktorer som vurderes. 
I planprogrammet utredes f. eks. om-
råder som ikke kan bebygges pga. 
risiko for flom og ras. Videre er det en 
sak om hvordan reglene for fortetting 
skal se ut i nye Asker, for de har jo ikke 
vært like i de tre kommunene. 

Alt på et tidligere tidspunkt har man 
kartlagt boligbehovet i Asker. Der har 
man konkludert at man skal satse på 
60% blokkleiligheter, 20% småhus/
rekkehus og 20% eneboliger. Og det
 er altså arealdelen som vil fortelle hvor   
       hvor disse boligene sannsynligvis 
       kommer. Omtrent 500 nye boliger
    hvert år. Hvor mange av disse som
             kommer til vårt område er jo 
              ikke godt å si, men kommer
          de til ett av de prioriterte vekst-
            områder Heggedal, Dikemark,  
             Røyken, Spikkestad, Sætre, 

Tofte og Sagene (gamle Hurum), så 
har det betydning for oss. For det vil 
først og fremst bety mer trafikk langs 
Røykenveien, hvis det ikke gjøres grep 
i planleggingen av samferdselstiltakene. 
Mens det er konkrete rammer knyttet 
til prioriterte senterstrukturer og bolig-
bygging, så er planprogrammet mer 
vagt på samferdselsområdet. Man vil 
«arbeide aktivt for en bedre utnyttelse 
av dagens transport-infrastruktur» står 
det. På dette området hemmes nok 
utviklingen av den nasjonale politikken 
og diskusjonene rundt E-18 som er 
mye omtalt i media.

- ikke akkurat slik vi gjør det hjemme...
Kommunal planlegging

Tekst: Elisabeth Schjølberg

Illustrasjon: Thorbjørn Egner

De fleste har et forhold til dyrene 
i Hakkebakkeskogen. 
Der er det to figurer som representerer 
ytterpunkter når det gjelder planlegging. 
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Kommunal planlegging har åpenbart 
flere faktorer å ta hensyn til enn vår egen 
planlegging av familiesammenkomster 
eller bruk av felles hytte. 
Alle i kommunen kan gi uttalelser til de 
planene som legges frem, og kommunen 
ønsker seg innspill. Dette er eksempelvis 
omtalt i Asker-magasinet nr. 3 i år (side 
26/27). Mange av oss er ikke fristet til 
dette, men det er også mange som ikke 
nøler med å ta kontakt. Heggedals-
posten har omtalt ulike forslag tidligere.  
Denne gang trekker vi frem Toralf Dehli, 
gamlepresten i bygda. Han har sendt 
brev til Viktor Hedfors, som er bygge-
leder for asfalt i Viken fylkeskommune. 
Brevet er en liten ønskeliste, der farts-
dumper på begge sider av Gjellumkrysset 
står øverst på ønskelisten sammen med 
hastighet på 40 km/t. Endringer vil komme 
– en gang. Og jo fler som tør å si i fra, 
desto raskere kommer endringene. Og 
har du ikke selv lyst til å snakke direkte 
til kommunen, så vit at du kan formidle 
dine innspill til Heggedal Vel, Heggedal 
Nærmiljøsentral eller til Lokalsamfunns-
utvalget (LSU). Sistnevnte har for øvrig 
åpne møter 2. og 30. november. 
Heggedal Vel og Heggedal Nærmiljø-
sentral har allerede sendt hørings-
innspill til Asker kommune, og de har 

også ambisjoner om å kommentere 
arealplanen når den etter hvert kommer. 
I sitt innspill trekker de frem bekymring 
for trafikkutviklingen generelt og trafikk-
sikkerheten spesielt, der det påpekes at 
det ikke er satt opp noen egen temaplan 
for trafikksikkerhet. Som påpekt en rekke 
ganger i Heggedalsposten, så opplever 
mange av barna som må krysse Røyken-
veien på vei til skolen en stor usikkerhet. 
I uttalelsen trekkes det frem at dette er 
problemstillinger som gjelder for flere 
boområder i kommunen, og som derfor 
bør utredes spesielt. «Trafikksikkerhet 
er knyttet til gode liv og trygghet i bo-
områder» slår uttalelsen fast.  

Blir du nysgjerrig på hva som står i ulike 
dokumenter? 
Søk på «Planprogram Kommuneplan 
Asker kommune 2020 – 2032», eller 
«Kommuneplan for Asker 2020-2032 
Samfunnsdelen». Der står det mye om 
hvordan utviklingen i Asker planlegges, 
og som man skjønner av en kommentar 
over, så er det også enkelte ting som 
ikke står der...

Kommunal planlegging

   Kjære Asker k
ommune!

Jeg vi
l gjern

e best
ille no

en 

fartsh
umper og

 nedsa
tt 

      
  hast

ighet

Mange som bor mellom Heggedal og Tofte bruker Røykenveien. 
Utbygging i Røyken, Spikkestad, Sætre og Tofte betyr mer trafikk 
og større ulykkesrisiko hvis ikke noen fundamentalt nye grep tas. 
Slike fundamentale grep er ikke synliggjort i planene som er under utvikling.
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“Jeg skulle gjerne bestilt noen fartshumper 
til Røykenveien”

- Velkommen til Viken Fylkeskommune, sier «sentralbord-
damen»

- God dag, jeg skulle bestille noen fartshumper, sier jeg

- Eh...et øyeblikk, svarer damen og blar digitalt i sin over-
sikt, skal vi se...., da skal du få snakke med (V) Vidar

- Mange takk, sier jeg. Kan jeg få navn og direktenummer 
før du setter meg over? Det får jeg og får vidar rett i øret.

- Hei, Vidar, sier jeg. Jeg skal bestille noen fartshumper.

- Så fint, sier han, Da er du kommet til rett person, det 
er jeg som driver med det. Han er svensk og imøtekom-
mende.

- Hvor er dette?

- Jeg gir ham en kort, fyldig, engasjert og meget oversikti-
lig rapport om Norges farligste kryss – Røykenveien/Heg-
gedalsveien.

- Dette synes Vidar høres viktig ut.

- Vi fikk en lignende hendvendelse for kort tid siden, og 
det fikset vi på 14 dager, men – vi må nok ha det skrift-
lig,  og helst med et kart. – kart skal du få, sier jeg. Han gir 
meg sin privatadresse, siden han i disse tider har hjem-
mekontor, og jeg bruker ikke e-mail. E-mailer blir lagret, 
borte og deleted. Jeg skriver et innholdsrikt analogt brev, 
og med kart.... Jeg beskriver krysset med stor trafikk av 
biler, barn og nærhet til skole og idrettsanlegg. Jeg vil ha 
fatshumper og nedsatt hastighet. Og, avslutter med at jeg 
er gamlepresten i bygda, har fortsatt noen begravelser her 
og ønsker IKKE flere enn høyst nødvendig....

- Det har gått 14 dager, jeg hører ingen ting, jeg ringer og 
etterlyser et svar. Nja..., Vidar har gått i permisjon, men 
han skal ringe meg. Ingen ringer. Det gjør jeg. Vidar er 
vennligheten selv, brevet er sendt videre. Til hvem, navn? 
Man vet ikke riktig.... men han skal ringe meg.

Slik holder vi på noen uker, til jeg får vite om (B) Bjarne 
som er Vidars sjef. Det har gått over en måned siden jeg 
sendte brevet mitt. Kjenner at jeg begynner å bli grinete. 
Kan det være så vanskelig å få et svar??

- Hei Bjarne, sier jeg. Sendte et brev 12 august, hva skjer?

- Hei tilbake sier Bjarne, og er også vennligheten selv. Bre-
vet er sendt videre og blir behandlet fortløpende. 

- Så fint sier jeg, hvem har fått det?

- Ja, det blir behandlet fortløpende. Det ligger i bunken.

- Oj, sier jeg. Det høres skremmende ut.

- Vel sier Bjarne, jeg brukte sikkert feil ord, men vi får man-
ge slike henvendelser og vi tar det fortløpende. Du er ikke 
den eneste som har henvendt deg til oss fra Heggedal.

- Vet det, sier jeg. Det er nettopp derfor, for det skjer jo 
ikke en dritt! Siden du er sjef for alle saker som har med 
trafikk-sikring å gjøre, må det da være mulig å ta noen grep 
for å få fart på saken vår? De som er saksbehandlere er jo 
ikke fra Heggedal! Det er vi som kjenner på dette proble-
met, det er vi som ferdes her daglig, det er vi sombor her. 
Det er vi som trenger nedsatt hastighet og fartshumper.

Som gammel sogneprest kunne jeg hatt lyst til å ta i bruk 
sterkere midler fra kirkens eldre tider. Tanken har ligget 
der: å bannlyse visse deler av administrasjonen i Viken Fyl-
keskommune. Men vi har sluttet med det i kirken....

- Jeg forstår engasjementet, sier Bjarne og er fremdeles 
hyggelig. Jeg skal purre. 

– I løpet av uken? 

– Kan ikke love.

– Neste uke? 

– Kan ikke love. Men jeg skal purre på dem.

- Så bra, sier jeg og har fått kontroll på blodtrykket. Da rin-
ger jeg i begynnelsen av neste uke og sjekker ut.

- Javel, sier Bjarne. Jeg skal sende et notat til mine folk. 
Eh... kan jeg nevne dette med bannlysning?

- Gjør det, sier jeg. Legg på det du kan. Si at han vurderer 
det. Så venter jeg på svar, på et positivt svar. 
På at det skjer noe.
Før det skjer.

Toralf Dehli
Gammelprest i Heggedal

Om trafikksikkerhet. En dialog mellom gammelpresten og Statens Vegvesen.

Gammelprest Toralf Dehli
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Layout: Anders Lie Hagen

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

Nå øver korpset igjen i Heg-
gedal skoles flerbrukshall og vi 
gleder oss til en høst med gode 
opplevelser og masse spille-
glede.

Det er ikke for sent å melde 
seg inn. Ta gjerne kontakt med 
vår undervisningsleder Inger 
Gjerdrum Seierstad på telefon: 
93014577.

Hvorfor er korps en 
artig fritidsaktivitet?

Når man kan spille et instrument 
har man en kunnskap og hobby 

man kan ha glede av resten av livet. 

Hvem kan begynne i korpset?
Man kan begynne fra det året man 

fyller 7 år. De fleste av våre musikanter 
starter i korpset det året de begynner 

i 2.-, 3.- eller 4. klasse.

Når øver dere?
Aspirantene øver kl. 17 - 18

i Heggedal flerbrukshall.
I tillegg til korpsøvelsene har 

musikantene individuell undervisning 
fra kulturskolen én dag i uken.

Må man ha eget instrument?
Nei. Når man begynner i korpset får 

man låne instrument. Sjekk alle de kule 
instrumentene. Hvilket vil du spille?

 
Koster det mye å spille i korps?

I forhold til andre aktiviteter er det ikke så 
dyrt å spille i korps. Kontingent per 

musikant er kr 1000,- per år. 
Undervisningen på Asker kulturskole 

betales direkte til dem.

Er det mye dugnadsarbeid?
Det kreves mindre foreldreinnsats 

enn man kanskje skulle tro. 
Dugnadsaktiviteten er forutsigbar

og godt organisert.

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

Bli med, da vel!

Vi rekrutterer nå fra 
Heggedal, Blakstad og Solberg 

barneskoler, og omegn.

Sjekk nettsiden for mer 
informasjon og påmelding.

startikorps.no

Dette er noen av 
instrumentene i korpset:

TROMPET

TROMBONE

SA
K

SO
FO

N

K
L

A
R
I

N
E

T
T

FLØYTE

VALTHORN

SLAGVERK

BARYTON

Loppelageret i 
Kloppedalen er dessverre 

midlertidig stengt

Neste opptredener

Søndag 1. november: høstkonsert

Søndag 29. november: nissespilling

Lørdag 5. desember: julekonsert

- Du lærer å spille et instrument.  

- Du møter andre barn og får  

  nye venner på tvers av alder.

- Begynner du i korpset får du 

  automatisk plass ved Asker 

  kulturskole.

- Du får oppleve flotte konserter, 

  morsomme aktiviteter og  

  spennende turer.
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Ditt innbyggertorg 
Vil du lære noe bort?  
Vil du starte en aktivitetsgruppe?  
Vil organisasjonen din bruke lokalene til               
organisert aktivitet?  
Kom innom og ta en prat, så hjelper vi deg i gang. 

Heggedal bibliotek  
Man: 12.00-16.00  
Tirs, ons, fre: 10.00-16.00  
Tors 12.00-19.00  
Hver 4. lørd: 11.00-15.00  
Tlf: 66 90 96 66

05. oktober kl. 16.00-21.00 
     Åpent møte i lokalsamfunnsutvalget  
     Arr: Lokalsamfunnsutvalgets sekretariat
22. oktober kl. 18.31-21.00
     Quiz (påmelding) Arr: Innbyggertorget 
28. oktober kl. 19.00-21.00 (NB! Onsdag!)
     Fortellerverksted med tema “Idrettsanlegget på
     Gjellum” Arr: Heggedal historielag
02. november kl. 16.00-21.00 
     Åpent møte i lokalsamfunnsutvalget  
     Arr: Lokalsamfunnsutvalgets sekretariat 
09.-15. november Håndarbeidsuke 
10. november kl. 12.00 Åpning av helselagets basar.
     Arr: Helselaget 

Heggedal 
innbyggertorg

På innbyggertorget kan lag, foreninger, frivillige, næ-
ringsdrivende og kommunale aktører benytte loka-
lene til tiltak og aktiviteter som er til nytte og glede 
for lokalmiljøet. Her kan vi sammen skape opplevel-
ser, aktiviteter og lokal tilhørighet. I tillegg får du som 
innbygger tilgang til kommunale tjenester som bi-
bliotek og innbyggerservice (tidligere servicetorget), 
i ditt nærmiljø. 

Aktiviteter og arrangementer på innbyggertorget har 
ulike ansvarlige arrangører. Det er disse du må kon-
takte for å melde deg på de ulike aktivitetene. Vi for-
midler kontakt til arrangører på innbyggertorget. 

Hver enkelt arrangør har ansvar for at gjennomføring 
av sin aktivitet skjer i tråd med gjeldende smittevern-
regler. 

Tilbud og aktiviteter på innbyggertorget 
høsten 2020 

Møteplassen skaper vi sammen, 
- kom og bli med!

På innbyggertorget tenker vi på smittevern. Vi ber 
deg derfor om å sprite hendene når du kommer 
inn, holde minst en meters avstand til andre, og bli 
hjemme hvis du er syk. Velkommen!

Kafe  
Man-fre: 09.00-15.00  
Tlf: 477 83 054

Innbyggerservice  
Tlf: 66 70 00 00

Adresse: Heggedalsbakken 6, 1389 Heggedal 
E-post: heggedal.innbyggertorg@asker.kommune.no

Åpningstider: man-fre: 09.00-15.00  
Administrasjon innbyggertorg Tlf: 477 83 054

Leie av lokaler tll aktiviteter og møter: 
www.utleie.asker.kommune.no

Heggedal Nærmiljøsentral 
Tlf: 952 73 504  
post@iheggedal.no 

Posten  
08.00-10.00 og 15.00-18.00

Arrangementer
12. november kl. 15.00-17.00 
     Omsøm av seil med Linda. Arr: Innbyggertorget 
26. november kl. 18.31-21.00
     Quiz (påmelding) Arr: Innbyggertorget
30. november kl. 13.00-15.00 
     Fortellerverksted med lokalhistorisk quiz  
     Arr: Heggedal og omegn Historielag 
30. november kl. 16.00
     Åpent møte i lokalsamfunnsutvalget  
     Arr: Lokalsamfunnsutvalgets sekretariat  

NB: Vi tar forbehold om at det kan bli endringer i 
programmet.
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Faste aktiviteter
Mandag
10.30-16.00 Kunstgruppen Art Arr: Ragnhild Gisle  
11.00 Glatrimmen /Stavgang Arr: Laila Samuelsen  
13.00 Filmmatine. Første mandag i måneden  
      Arr: Heggedal bibliotek 
Tirsdag 
10.00-12.30 Håndarbeidsstue. Arr: Helselaget 
     (Annen hver uke, like uker).  
12.30-13.00 Eventyrstund i biblioteket. 
     Arr: Heggedal bibliotek (Påmelding)  
14.00-15.30 Datahjelp. Arr: Seniornett  
18.00-21.00 Lappeklubben. Arr: Ella Jensen 
     (Annen hver uke, ulike uker) 
18.30-20.00 Dametrim Arr: Yorba v/Vibeke Vigeland 
Onsdag
10.00-11.00 Trening med kiropraktor. 
     Arr: Bjørg Bakken og Else Mari Tangen 
11.00-15.00 Strikkeonsdag i kafeen 
     Arr: Heggedal innbyggertorg  
12.00-16.30 Seniordans. Arr: Heggedal seniordans  
12.00-13.30 Allsang. Arr: Helselaget  
18.30-19.30 Mindfulness Yoga. Arr: Mona Solvik 
Torsdag 
10.00-14.00 Kurs i lappeteknikk. Arr: Ella Jensen.
     (Annen hver uke, ulike uker).  
10.30-15.00 Bridge. Arr: Heggedal Bridgeklubb  
14.00-16.00 Trenger du noen å prate med? Et tilbud
     åpent for alle uavhengig av livssyn. Diakoni-
     arbeider Jorun Kjærstad i Heggedal menighet er
     til stede i kafeen. Arr: Den norske kirke  
19.00-21.00 Styrketrening med kiropraktor.  
     Arr: Bente Alvær  
Fredag 
09.30-12.30 Qigong. Arr: Elisabeth Aasen  
12.00-13.00 Bingo. (Annen hver uke, like uker) 
     Arr: Arne Sæther  
Hele dagen i kafeen: 
- Vegetarfredag
- Barselvennlig-dag 
     Arr: Innbyggertorget og Heggedal bibliotek

Lørdag 
Heggedal bibliotek arrangerer kino for barn hver 4. 
lørdag. Åpningstiden er 11.00-15.00  
     17. oktober 
     14. november 
     12. desember
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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
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SMÅNYTT

TV-aksjonen 2020: 18. okt.
TV-aksjonen NRK 2020 går til WWFs arbeid for å 
bekjempe plast i havet. Åtte millioner tonn plast hav-
ner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, 
men også oss. Med konkrete tiltak der problemene 
er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. 
Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare 
på verdenshavene! 

På grunn av smittevernhensyn, kan vi ikke ha en 
dør-til-dør-aksjon med en fysisk bøsse i år. 
Istedenfor vil samtlige bøsser være digitale. En 
digital bøsse er en personlig innsamlingsside på 
nett som opprettes når du registrerer deg som digital 
bøssebærer på blimed.no. Hver digitale bøsse har 
sin egen unike internettadresse på spleis.no. Den 
digitale bøssa kan deles via sosiale medier, SMS, 
telefon eller ansikt til ansikt.

Se www.blimed.no for mer informasjon.

Status på byggeprosjektet i Heggedal sentrum

Arbeidene med å oppgradere turveien fra Heggedals-
bakken via Kistefossdammen til Åmotåsen fortset-
ter. Arbeidet på vestsiden, fra Kistefossdammen til 
Åmotåsen, nærmer seg ferdig. Arbeidet på østsiden 
ved Hovedgården ungdomsskole er godt i gang, men 
har mye mindre omfang enn vestsiden. Nå gjenstår 
montering av lysmaster. Traseen vil være delvis sper-
ret under arbeidet. Hele den nye gang- og sykkel-
veien kan tas i bruk etter ferdigstillelse av  
prosjektet i løpet av november.
Foto: Ian Spink (21. september)

Gang- og sykkelvei fra 
Heggedalsbakken til 
Åmotåsen

Fase 1 av Heggedal Torg nærmer seg ferdigstil-
lelse. Dette første byggetrinnet består av byggene 
lengst øst på sentrumstomta (avbildet). Leilighe-
tene gjennomgår nå interne kvalitetskontroller før 
forhåndsbefaringene, som gjennomføres i oktober. 
Tekniske installasjoner igangsettes fortløpende for 
innreguleringer av gulvvarme og ventilasjon slik at 
dette er på plass i god tid før overtagelsene starter. 

Det er foreløpig mange næringslokaler på gateplan 
som ikke er utleid. Det er dialog med flere mulige lei-
etagere, men per i dag er det kun Kiwi og Innbygger-
torget som er helt klare, melder Tandberg Eiendom.
 Innbyggertorget som skal benyttes av Asker kom-
mune vil ferdigstilles i begynnelsen av november, slik 
at kommunen har god tid til å få på plass sine leve-
ranser før åpningen neste år. KIWI-butikken i plan U1 
vil ferdigstilles før jul, men butikken vil ikke åpne før 
utpå nyåret. Parkeringsanlegget i kjelleren vil kunne 
tas i bruk fra 1. desember i år.

Markteglen som skal pryde torget kom til Heggedal 
i uke 40. Entreprenøren håper på en mild senhøst 
slik at alle utvendige arealer blir mest mulig ferdigstilt 
før de første innflytterne inntar Heggedal Torg rundt 
nyttår.

For fase 2, bygg B1 og B4 har det vært et mål for pro-
sjektet og ferdigstille så mye mot fase 1 som mulig. Slik 
blir byggeplassen flyttet over på vestsiden av torget, og 
vil gi de første innflytterne mest mulig «ro». Stillasene 
og tårnkranen som i dag står på østsiden, vil flyttes før 
boligkjøperne i fase 1 flytter inn.

Likevel gjenstår omfattende arbeider i fase 2 også frem 
mot årsskiftet 2021. Asker kommune vil etter planen 
også starte sine arbeider med parken på sydsiden av 
Heggedal Torg neste år.

Foto: Terje Reier Gundersen
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SMÅNYTT

Olabilløp i Gjellum terrasse
Lørdag 19. september ble det arrangert olabilløp i 
Gjellum terrasse. Dette har blitt en årlig tradisjon.
Foto: Tsvetina Pavlova

Nye boliger i Heggedalsbakken
I Heggedalsbakken 39 planlegges bygging av 10 
nye funkisboliger tegnet av Hartmann arkitekter.
2 eneboliger med hybelleilighet og 4 tomannsboliger. 
Salgsstart i oktober 2020 med antatt ferdigstillelse 
siste kvartal 2021. Enhetene blir i størrelse fra 
80–224 kvadratmeter.
Foto (øverst): Ian Spink, Illustrasjon (nederst): Hartmann arkitekter.

Sterke prestasjoner i  
kabelwakeboard-NM

Magnus Marstein Kristiansen (14) fra Heggedal gjor-
de gode prestasjoner under NM i kabelwakeboard 
i slutten av august i år. Heggedølen tok NM-gull i 
wakeskate og sølv i wakeboard i sin klasse. Dette er 
to vannsporter der man står på et brett på vannflaten, 
henholdsvis uten og med binding. Den som står, hol-
der fast i et tau som dras av en kabel. I banen ligger 
ulike elementer, eller rails, slik at man kan gjøre hopp 
og triks. 
 Mesterskapet ble arrangert i kabelparken på Nor-
sjø Ferieland i Telemark, der Magnus trener ukentlig. 
14-åringen kjører for den lokale klubben Sauherad 
IL wakeboard. Veien til trening er imidlertid lang, og 
drømmen er en kabelbane i Asker - eller kanskje i 
Heggedal.
 – Da kan sporten bli større, og man slipper å dra 
så langt for å prøve, sier Magnus til Budstikka.
– Det er velding mange som har prøvd og likt det, 
men som ikke orker eller har anledning til å kjøre så 
langt, fortsetter Magnus, som har blitt tatt ut på elite-
laget i wakeboard i Norge. 

Heggedalsposten gratulerer med gode prestasjoner!

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!

Magnus Marstein Kristiansen på toppen av pallen ved
 premieutdeling i wakeskate U-15 gutter.

Flipp og salto med vridning krever god kroppskontroll.
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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
Eiendomsmegler

  47 30 55 97   

  mariell.veinan@em1oav.no

Sondre Lien
Eiendomsmegler

  45 91 95 79   

  sondre.lien@em1oav.no

NÅ: 0,- I FORSKUDD 
FOR BYGGETRINN 1

Salgssuksessen

i Asker fortsetter!

Salget av Heggedal Torg har gått over all forventning og det nærmer seg innfl ytting på byggetrinn 1, hvor 81% er 
solgt allerede. På de resterende leilighetene i byggetrinn 1 slipper man nå å betale forskudd ved kjøp av leilighet!

• 117 nye 2- til 7-roms selveierleiligheter fra 50 - 157 m2 (BRA)
• Høy standard – fl otte 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
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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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