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Påske – slutten på vinteren og starten på våren

23. - 28. mars

Endelig er det slutt på glatte veier og snømåking. Dagene er merkbart lengre og sola merkbart varmere. De første snøklokkene har
hilst oss for lengst mens krokusen kjemper seg opp mot lyset.
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Jeg husker barndommens og ungdommens påske. Forventningsfull, med appelsiner og Kvikk lunsj i sekken – på vei til Blåfjellhytta
eller klatrende opp skaret mot Vardåsen. «Fattigmanns-Geilo»
som den ble kalt i Asker. Dit hadde generasjoner før meg kravlet
seg opp for å nyte den fantastiske utsikten.
At utsikten er fantastisk, kunne sogneprest Jacob Neumann slå
fast allerede i 1818. Hør bare: «Vil man samle disse Naturskjønheder under et eneste Blikk og fra et eneste Punkt paa Vardaasens kuppelformede høie Top, hva Pensel skulde da formaae at
gjøre kun en taalelig Fremstilling af denne vexeliige, colorfulle,
overraskende Natur i al sin Fylde? Det er Idealet for den skjønneste engelske Park».
Det er hjembygda vår han skriver om! Er det noe rart at vi er
stolte? Vi er heldige som har «disse Naturskjønheder» rundt oss.
Jeg har lagt merke til at stadig flere finner veien ut i naturen, ofte
barnefamilier. Det er flott å se at de unge blir oppdratt til å bruke
og elske naturen. Det er fin trim for både kropp og sjel, kanskje
særlig nå i disse pandemi-tider.

Redaksjonen for bladet ble avsluttet 16. mars

God tur!
Terje Martinsen
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Annonseprisene er uendret fra 2020.
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kr. 1.050,1/4 side 		
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kr. 3.300,1/1 side 		
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avhengig av arbeidets omfang.
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Utgivelser i 2021:
Nr.
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2
søn. 7. mars
3
søn. 2. mai
4
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søn. 26. sept
6
søn. 14. nov

Distribusjon
23. - 28. mars
18. - 23. mai
24. - 29. aug
12. - 17. okt
30. nov - 5. des

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: 6100 eks. Adresse: Heggedalsposten,
Postboks 96, 1380 Heggedal. E-post kan sendes til et av medlemmene i redaksjonen, eller til: post@heggedalsposten.no
/ post@iheggedal.no. Du kan også bli medlem av Heggedalspostens Facebook-gruppe.

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

Har du ikke fått bladet i postkassa? Du finner det på Heggedal Bibliotek!
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Skafteverkstedet til John Lilleseth i 1978. Verkstedet lå ved Røykenveien, i krysset mellom Røykenveien og Østliveien.

Skytekonkurranser, fest
Skytekonkurranser,
fest og
og
politikk
politikk

Tekst: Terje Martinsen
Bilder: Privat og Asker bibiotek
Layout: Ole-Herman Bjor

Jeg har en liten sølvpokal hjemme. Den er mer enn hundre år gammel, og har følgende inngraverte
tekst: «Centralforeningens Præmie» og «Værg dit Land». Hvem av forgjengerne som har bragt
den i hus, vet jeg ikke. Men jeg vet at interessen for skyting var stor tidligere.
Skytterlagene er blant de eldste foreningene her i landet. På 1800-tallet utviklet skytterbevegelsen seg, og i
1861 ble de skyteglade samlet i «Centralforeningen for
Udbrædelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug» - eller Norges Idrettsforbund som det skulle komme til å hete senere.
I 1880-åra og framover var det spente politiske motsetninger. I 1882 ble skytesporten delt ved at de såkalte Folkevæpningssamlagene opprettet sin egen organisasjon. De
utgjorde en slags «Stortingshær» som skulle støtte opp om
Venstres politikk – kalt «Rifleringen». Det gjaldt striden
om parlamentarismen og senere striden om unionen med
Sverige. Tilhengerne av «folkevæpningen» delte blant annet ut en løpeseddel med henvisning til Gunnlovens §85
hvor det står: «Den der adlyde en Befaling hvis Hensigt er
at forstyrre Stortingets Fred og Sikkerhed, gjør sig skyldig
i Forræderi mod Fædrelandet.» og videre: «Riflene i havspenn. Begaas Statskup, saa kreds om Stortinget og Giv
Fyr! paa Fædrelandsforræderne.»
Også i Asker og Heggedalsområdet var interessen for
skyting stor. I 1889 ble det anlagt en skytebane i Skjel-
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lestadhagen, omtrent der Wienckes gartneri senere ble
bygd – ved Gamle Heggedals vei. Skytebanen var i drift
i omlag ti år. Det ble skutt mot Nyborgåsen. Ennå skal det
finnes rester etter ei anvisergrav oppe i åsen. Det ble skutt
mot mål helt opp mot 600 meter.
Skytterstevner var en stor begivenhet
I august 1891 ble det holdt skytterstevne på Skjellestadbanen i Heggedal. I tillegg til skyttere fra nær og fjern var
det mange tilskuere. Om det var Asker Skytterlag eller
Heggedal-avdelingen som sto ansvarlig, er uklart. Det må i
alle fall ha gått livlig for seg. På denne tida var det nemlig
vanlig at det ble servert øl på slike stevner, og denne augustdagen hadde nok enkelte forsynt seg rikelig. Fabrikkeier H.O.Røhr på Sætre Kjeksfabrikk, som var nærmeste
nabo, sendte nemlig klage til Asker Formannskap over fyll
og bråk. Ei av budeiene hans hadde fått ei ølflaske i hodet,
og en av arbeiderne hadde kommet hjem i bare skjorta.
Karene på skytterstevne hadde flådd buksene av ham. Ifølge søknaden om skjenkebevilling hadde det gått med 100
flasker bayer øl. Dette måtte det settes en stopper for, men-
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Skaft fra Lilleseths verksted

Forfatteren med kammerladningsgevær.
te mange. Da Lars Gisle like etter på «Rifleringens» vegne
søkte om øl til lagets sommerstevne, satte derfor ordfører
Torgersen foten ned. Man ville ikke risikere mer «bayersk
oppførsel».
Den gamle skytterbrakka på flyttefot
Skytterhuset, som hadde stått ved standplassen, ble senere solgt til Peder Lilleseth. Han plukket det ned og satte
det opp på småbruket «Fjellhøi» ved Røykenveien. Der
gjorde det tjeneste som skafteverksted for sønnen John fra
tidlig på 1930-tallet. Dette var i ei vanskelig økonomisk tid
med stor arbeidsledighet. For å skaffe nødvendige maski-

Sølvpokal fra Centralforeningen
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ner til skafteproduksjonen, måtte Peder søke om lån. Møteprotokollen for Asker Formannskap 21. desember 1931
viser at herredstyret enstemmig innvilget Peder Lilleseth
en garanti for et lån på kr. 1713,83 (på øret!) i Husindustrifondet. Sikkert en kjærkommen julegave. Pengene skulle
brukes til innkjøp av maskiner. Peder hadde fast arbeid på
sementfabrikken i Slemmestad. Det var sønnen som i alle
år drev med skafteproduksjon. Råstoffet var ask. Jeg husker han ofte var innom Grodal mølle og sag og fikk kjøpe askeplank av Stokker. Det var ulike typer skafter som
ble laget: økseskaft, sleggeskaft, hammerskaft. Skaftene
ble solgt til blant annet Asker Bygg og Axel Helgeland i
Drammen. En del ble også levert til sementfabrikken på
Slemmestad.
500 kråker på et år
Ellers livnærte John seg, i tillegg til småbruket, av
grunnarbeid, forskaling, muring m.v. Men hans virkelige
store lidenskap var jakt og fiske. Også dette kunne spe på
inntekten. Et år skjøt han for eksempel 500 kråker. Det var
skuddpremie på kråkene. Etter å ha klippet av kråkefoten,
og vist den for lensmannen, fikk han utbetalt ei krone for
hver kråke. Selv om skytebanen på Skjellestad for lengst
var nedlagt da John ble født, skaffet han seg etter hvert
skyteferdigheter som bidro til at han ble en av Heggedals
storjegere.

Øvelse på skytterbanen ved Solli 1940. Foto: Leif Svendsen
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Våren er en plage
Jada, jeg vet at fuglene kommer tilbake og blomster
og gress og alt det der. Det er ikke det. Plagene ligger
ikke der.
Vår er salg. Alt mulig skal selges om våren. Særlig
klær. Jeg hater å handle klær.
Men noen her hjemme har funnet ut at NÅ er dagen.
NÅ er det vårsalg.
Skal jeg sykemelde meg, tenker jeg da. Er litt svimmel,
kanskje feber? Men, det er vanskelig å feike feber når
man er gift med en sykepleier.
Så man drar. Inn i en butikk med ukristelige stabler
av bukser i mange utgaver og en blid unge dame som
hilser ”hei, hei”.
Det er en vegg av lyd der inne. Et drønn av en evighets
maskin fra helvete som dunker et satanisk mantra ut i
rommet. Men jeg har bestemt meg for å være hygge på den. Noen der ute lurer på om jeg er død. Jeg er
lig, så jeg kommenterer ikke.
ikke. Et vers fra Den gode bok ramler ned i mitt lang
Prøver bukse. Av med den jeg hadde da jeg kom, på somme hode: ”Som din dag er, skal din styrke være”.
med ny. Av med den nye, på med en nyere. Av med Jeg kjenner etter om den styrken kommer.
den, på med den nyeste. Mellom disse skiftene har Den kommer ikke.
jeg tatt på meg mine gamle bukser for å bli med ut
i forretningen for å se på nye. Men bare de gamle Derimot kommer hei-hei damen bort til forhenget og
passer.
spør om det går bra.
Ingen bukser passer her. Da skal vi kanskje hjem?
Vi skal ikke hjem.
Det fins flere butikker. Mange flere.

Jada – sier jeg der jeg sitter uten bukse og venter
på neste skift. Her går det strålende. Det er varmt.
Dårlig luft. Stinn av vammel kroppslukt fra svettende
utkommanderte menn som har sittet her.

Det fins andre små krakker i slike butikker. Plassert i
hjørner og litt på siden. På de krakkene sitter alltid en
Bør jeg være like vennlig her?
trett mann. Som venter på plass i avkledningsrommet.
I et svensk kjøpesenter har de i klesavdelingen et rom
Jeg kjenner at barometeret viser ”Ustadig veir”, som som heter ”Gubbdagis”. Et rom med fotballtv og øl.
det stod på bestefars barometer.
Kunne vært en tanke flere steder ...?
Det er en annen type lyd her inne. Tyngre, sug Jeg prøver og prøver og kjenner at snart er det nok. Er
ende. Men med samme dunkende bass og syntetiske utslitt både fysisk og sjelelig og vil bare hjem. Så jeg
trommer. Er dette nødvendig for å kjøpe bukser? Så strammer opp min lett signe kropp med mine siste
jeg spør: ”Er det nødvendig å ha på så mye lyd? Tror krefter og godtar to bukser som også godtas der ute.
dere dette øker kjøpelysten hos kundene?”
Hører ikke prisen, betaler bare stumt til tonefølge fra
Hun smiler overbærende til meg som kunne vært inferno og går.
hennes oldefar og svarer noe jeg ikke oppfatter.
Her en dag skulle jeg ta på en av mine nye bukser.
Bukser kommer av, kommer på. Kommer av, kommer Den passet ikke.
på.
For nå hadde jeg sluppet ut magen.
Den! Tror jeg. Nei, den faller ikke i smak hos hun som
ser. Neivel.
Ny butikk. Ny dame. Hei, hei.

Det står en krakk inne i prøvecellen. Jeg setter meg
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Korpset ser fram
mot våren

Det finnes alltid en løsning, også
når man skal ha offisielle åpninger
midt i en pandemi. Heggedal er så
heldige å ha fått nytt innbyggertorg.
Heggedal og Blakstad skolekorps
spilte på den digitale åpningen 3.
mars. Det kan du se på Facebooksiden til Heggedal innbyggertorg.
Korpset så fram til årets
Distriktsmesterskap for skolekorps som skulle avholdes 17. og
18. april i Asker kulturhus. Men på
grunn av blant annet fortsatt stor
usikkerhet rundt lokale smitteverntiltak og retningslinjer fra lokale
helsemyndigheter, ble distriktsmesterskapet avlyst i sin helhet.

eller annen form også i 2021 –
selvfølgelig samtidig som vi tar
hensyn til smittevern.
Pandemien har lagt begrensninger på hvor mye korpset har kunnet drive med aktiv rekruttering av
aspiranter. Da er vi svært glade for
at vi likevel har fått seks aspiranter
hittil dette skoleåret.
Korpset ser fram til lysere tider.
Forhåpentligvis er det ikke så lenge
til vi kan gjenoppta vanlige korpsaktiviteter som konserter, loppemarked og rekrutteringsaktiviteter.
Tekst: Hilde Tørhaug
Bilder: Mediegruppa i UngKultur

Da er det bare en ting å gjøre: Se
fram mot våren og sommeren!
NM skolekorps blir avholdt digitalt
i juni. Hovedkorpset vårt skal delta,
og det skjer ved at man tar opp
framføringen. Hovedkorpset øver på
flere spennende stykker.
Det er svært usikkert hvordan
årets 17. mai blir. Dersom det
og Blakskulle bli som i fjor, med avlyst
stad skobarnetog, kan korpset trekke på
gode erfaringer fra 17. mai 2020. Da lekorps på
spilte vi uannonsert på forskjellige Facesteder i Heggedal og på Blakstad/
Gullhella. Vi vil uansett skape 17.
mai-stemning med korpsmusikk i en

Når man starter i korpset,
begynner man i aspirantkorpset.
Her er det fokus på å ha det
morsomt med musikk.

Send SMS: Grasrotandelen 993809349 til 2020

Loppelageret i Kloppedalen er
dessverre midlertidig stengt
6 Skolekorpset 2-2021_converted.indd 6

Det er oppstart av nytt
aspirantkorps ved skolestart.
Man kan begynne fra det
året man fyller 7 år.

book.

Vil du registrere skolekorpset som mottaker av din grasrotandel?

Korpset på nett: hbs.korps.no

Korps er en morsom og
inkluderende fritidsaktivitet.
Når man kan spille et instrument
har man en kunnskap og hobby
man kan ha glede av resten av livet.

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

å siste nytt:

Lik

Heggedal og Blakstad
skolekorps på
Facebook.

17.03.2021 09:03:43

SM ALFILM -VID EO
Film og Videokonvertering I hjertet av H eggedal
gjennom 30 år

H ar du sm alfilm er-video-lysbilder,
kan vi overføre disse til D vd/harddisk.
Beøk oss I 4. Etg I Sentrum sgården og se sam tidig vår
film utstilling I H eggedalsbakken 6 (over Kiw i)

Tlf: 66 79 45 45
Eller gå inn på våre nettsider:
w w w .jadu.no

H eggedalsbakken 6
1389 H eggedal
Kunnskap gjennom 30 år

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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Ordfører Lene Conradi
klipper fyrstikk-båndet

Mange gode ønsker
ble uttrykt på ballonger

Åpning av
Heggedals nye

Under sterk påvirkning av coronaen ble Heggedals nye innbyggertorg offisielt åpnet med arrangementer fra lørdag 6. mars til
fredag 12. mars. Det aller meste forgikk på nettet.
Onsdag startet selve åpningsdagen med utendørs tale og offisiell
snorklipping (av et “fyrstikkbånd”) ved ordfører Lene Conradi.
Resten foregikk i konsertsalen “Fyrstikken” i underetasjen, uten
publikum, men lagt ut på nettet. Såkalt digital åpning. Det var taler
av Felde, Tandberg Eiendom v/Espen Tandberg, Lokalsamfunnsutvalget v/Marit F.Flåto og Nærmiljøsentralen v/Per Sletaune. Trioen Per Øystein Funderud, Harald skogli og Børge Tronrud hadde
en liten jazz-avdeling, og vokalisten Noah Korslund imponert med
sin framføring.
Lørdag 6. mars ble barn invitert til verksted med “redesign av
seil” - for å sy vimpler av gamle seil - med Linda.
Tirsdag inviterte Lokalsamfunnsutvalget til kaffestund. Onsdag
hadde Tor-Arne Midtbø et foredrag om nye Asker, akkompagnert
av “Sjøsprøytensemblet”. Torsdag kåserte Terje Martinsen om
Heggedals historie, og fredag invterte skolekorpset til en liten
nett-konsert. Siste nett-arrangement var bandet High Voltage
fra Heggedal fredag kveld. Kaliber ungdomsklubb viste videoen
”Ungdom på Innbyggertorget”.
Det var flere utstillinger gjennom uka: Kunstgruppen Art hadde
en utstilling av bilder i kafeteriaen. Omattatt, helselaget og historielaget viste seg fram i utstillingsmontere, og historielaget hadde
laget plakater om lokalhistoriske emner - blant annet bibliotekets
historie.
Ungkultur gjorde alle opptak av lyd og bilde, og sørget for at det
ble en fin, digital åpning.
Tekst og noen foto: Dag Henning Sæther
De fleste foto er fra nettsider og videoer

Det nye biblioteket

08-09 Åpning innbyggertorget-07 rød.indd 8

Utstillinger
i montere

Utstilling ved kunstgruppen Art
i kafeteriaen

17.03.2021 09:46:05
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High Voltage live fra kulturscenen

Marit F.Flåto
Lokalsamfunnsutvalget

Espen Tandberg
Tandberg Eiendom

9

Jazz med Prøysen og Erik Bye

Noah Korslund

Kristin Felde
Asker kommune
Dir. Medborgerskap

Per Sletaune
Heggedal
Nærmiljøsentral

Charlotte Sætre
Asker kommune
Virksomhetsleder innb.torg

Heggedal og Blakstad skolekorps

Heggedals historie
v/Terje Martinsen

Sjøsprøytensemblet
Musikalsk kåseri

Kaffestund med
Lokalsamfunnsutvalget

08-09 Åpning innbyggertorget-07 rød.indd 9

Redesign av seil

Ungdom på Innbyggertorget
v/Kaliber ungdomsklubb

17.03.2021 09:46:07
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RAS OG FLOM – HER?

Kartutsnitt sakset fra NGU sin hjemmeside som viser hvor høyt havet sto i
Heggedal under sist istid, og hvor stor sannsynlighet det er for å finne marin
leire i vårt område.

Tekst: Elisabeth Schjølberg
Layout: Ole-Herman Bjor

Raset i Gjerdrum berørte oss alle. Det er lett å tenke litt ekstra: Kan ras være en problemstilling
hos oss? Dette har vært mye omtalt i media, men her belyser vi noe av den informasjon som har
kommet frem, vi forteller litt om hva kommunen jobber med og viser også til ulike kilder for
mer informasjon.
Ras og flom – en hel vitenskap

Hvordan kan eksperter egentlig uttale
seg om ras og rasrisiko? For å kunne
gjøre det, kreves et ganske omfattende
arbeid. Dette gjøres av spesialister i
flere ulike etater som baserer seg på et
stort omfang av undersøkelser og på
ulike beregninger.
NGU, det vil si Norges geologiske
undersøkelser har, siden de ble opprettet i 1858, hatt som hovedoppgaver
å samle inn, bearbeide og formidle
kunnskap om egenskapene til landets
berggrunn, løsmasser og grunnvann.
Denne informasjonen kan du finne i
kartportalen på NGUs hjemmesider,
ngu.no. Et utdrag er vist i kartfiguren
der den blå stiplede linjen viser hvor
den marine grensen var under sist istid
– det vil si hvor høyt havet sto. Under den marine grensen kan det være
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 arine avsetninger, det vil si stein,
m
grus og leire som er fraktet med elvevann og avsatt i det som den gangen
var sjøen.
Den informasjonen som vises for
vårt område, er at det er mange områder der det er stor eller svært stor
mulighet for at det finnes marin leire,
som altså er leirandelen av de marine
avsetningene. Det betyr ikke at dette
er kartlagt alle steder – mange ganger
er det basert på GIS-baserte vurderinger, se faktaboks. For å vite nøyaktig
hva som gjelder, må man gjøre grunnundersøkelser.

Historisk informasjon er viktig

Man kan også ta en titt på historien
for ofte kan historien fortelle mye om
risikoforhold. Det er sannsynligvis
mange i Heggedal som husker en hendelse i 1990 da veien gjennom Hegge

dal sentrum ble bygget om. Da ble
det utrasinger langs Gjellumvannet,
som det fremkommer av artikkelen i
Budstikka. «Vi har allerede hatt en utglidning i Gjellumvannet, og vil ikke
ha fler» uttalte Statens vegvesen sin
byggeleder den gangen.
Dette var med andre ord ikke en
kollaps slik man så på Gjerdrum – så
dette var ikke kvikkleireras.
Det er to typer ras som er ganske
aktuelle i vårt område: Steinsprang og
mindre snøskred, rett og slett på grunn
av alle de bratte skrentene. Ett eksempel på steinsprang skjedde i 1978 i
skrenten bak Nasjonalt utdannings
senter for samfunnssikkerhet og be
redskap, NUSB. Etter dette skal akkurat denne skråningen ha blitt sikret.
Det er sannsynligvis ingen som
har oversikt over det som måtte ha

16.03.2021 20:48:59
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Steinsprang er en
aktuell problemstilling
i vårt område,
som belyst i denne
artikkelen i Budstikka
fra 1978. Barn
lekte under denne
skråningen nær
Heggedal stasjon
da flere store
steiner raste ut.
Rundkjøringen på vestsiden av Heggedal stasjon er bygget
på en lett fylling av polystyren – dvs plast - for at grunnen
ikke skal rase ut. Foto: Elisabeth
vært av ras i Heggedalområdet, men i
tillegg til de hendelsene som muligens
kan finnes ved søk i gamle aviser, så
er det fem punkter som er markert
som punkter i Asker kommunes kartløsning – eller i NVE – Norges Vassdrags og Energidirektorat sine kart.
Fire langs Spikkestadbanen mellom
Gullhella og Hallenskog og ett ved
Gui.

Slik jobber kommunen med
rasproblematikk

Kommunen har ansvar for at områder
som tillates brukt til bebyggelse er
trygge. Disse områdene vises gjennom arealdelen i kommuneplanen.
Som grunnlag for arealdelen er det
gjennomført ROS-analyser – Risiko
Og Sårbarhets-analyser. De har også
fått bistand fra NGI – Norges Geotekniske Instittutt til å gjennomføre
kvikkleirekartlegging i Asker kommune.
Asker kommune har utarbeidet risiko
kart som viser kvikkleire
områder, rasområder og flomsoner
som ligger til grunn for kommuneplanen. Se på: https://kart.asker.kommune.no/geoinnsyn/. Informasjonen i
dette kartet er hentet fra mange ulike
offentlig tilgjenglige digitale kart. Det
er tilpasset Asker og inneholder en
mengde informasjon. I tillegg til ras
og risiko, så er det temakart om natur,
om støysoner og kulturminner for å
nevne noen. Asker kommune har egne
spesialister som jobber med ras og
risiko og som samarbeider med alle
de ulike instituttene og etatene som er
nevnt i artikkelen.
I vårt område har kommunen ikke
registrert risiko for kvikkleire, men
det er områder som er avmerket med
risiko for snøskred og steinsprang
som alt er nevnt.

10-11 Ras HP 2021-2.indd 11

Selv om det er vurdert at det er
liten risiko for å finne kvikkleire, så
betyr ikke det at man ikke skal bygge
ut med forsiktighet, det ble tydelig
da Heggedal stasjon skulle utbedres.
Her ble tiltakene mer kostbare enn
planlagt fordi grunnforholdene ikke
var tatt nok hensyn til i planleggingen. Da brua over jernebanen ble
bygget, så kunne vi derimot se at man
hadde tatt slike hensyn. Blant annet
ble rundkjøringen bygget på en EPS-

Geografiske
informasjonssystemer GIS

Utviklingen av datateknologi har
gjort det mulig å sette sammen
ufattelig mye informasjon i kartløsninger som alle har tilgang til.
De er innrettet sånn at du kan se på
store områder, eller soome inn helt
ned på egen eiendom. Det finnes
selvfølgelig ikke målinger på alle
områder, så noe disse verktøyene
også kan gjøre er beregninger. Hvis
man har etablert en terrengmodell
– det vil si et 3D-kart, og simulerer regn, kan verktøyene eksempelvis gi anslag på hvor stor en flom
vil bli på ulike steder i terrenget. I
kartportalen til Asker kan vi derfor
se hvordan vannet langs Skithegga
sannsynligvis vil fordele seg ved en
100-års flom og ved en 1000-årsflom.

Da veien i Heg
gedal sentrum
ble bygget om
i 1990, skjedde
det utglidninger i
Gjellumvannet, slik
det fremkommer
av dette oppslaget i
Budstikka

fylling – ekstrudert polystyren – som
er en fylling med liten vekt. Hadde
man lagt på tyngre materialer, kunne
man risikert at grunnen hadde glidd
unna og dukket opp et annet sted.

Har du lyst til å lese mer om skred?
På NVE sin hjemmeside står det på
siden om flom og skred informativt om
ulike skredtyper. www.nve.no

Hva med en skjærgårdstur til
Vardåsen?

I Heggedalsposten Nr 3, 2008 har
geologen Johan Naterstad beskrevet hvordan mye av Heggedal lå
under havet etter siste istid for omlag 10 000 år siden. Tegningen av
Naterstad viser at kystlinjen gikk
oppe på Vardåsen. Heggedalsposten finner du på nettet.

16.03.2021 20:49:00
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Bli bud for Heggedalsposten!
Kari Skyberg er navnet på en av
Heggedalpostens frivillige bud.
Annenhver måned legger hun ut
på en meningsfylt tur slik at du
kan få med deg hva som skjer i ditt
nærmiljø. Hun er den første som
har blitt intervjuet i spalten du vil
finne i de neste utgavene av Heggedalsposten.
Hennes distribusjonsområde er hele
Åmotveien - fra den lille blokken
som har samme inngang som Åmotlia og oppover til veien stopper.
I løpet av denne ruten, som hun
bruker en time på, deler hun ut
utgaver til rundt 100 husstander. Som
intervjuobjektet selv sier: “Jeg pleier
å fylle to bæreposer som blir stadig
lettere etterhvert som jeg går oppover.” På spørsmålet om hvordan hun
ble bud svarer hun at hun for fire år
tilbake fikk med seg at det ble søkt
etter bud. Siden hun er et turglad
menneske tenkte hun umiddelbart
at hun på denne måten kunne bidra
med frivillig arbeid i bygda.
Hvordan er det å være bud?
“Det er fint. Heggedalsposten er
en hyggelig avis å få i postkassen,
og det håper jeg alle setter pris på.
Redaksjonen er også flinke til å sette
pris på oss budene, og det er veldig
bra. Selve utleveringen tar jeg som
en liten treningstur, og med stillesittende jobb er dette bra for meg.”
Videre forteller hun at hun vil anbefale andre å bli bud siden dette er noe
hun ser på som meningsfylt. Vi snevrer oss inn på temaet om hva vi synes
om det nye sentrumet av Heggedal
med nye lokaler til innbyggertorget,
biblioteket, dagligvarebutikken og
postkontoret. Hun forteller deretter at
hun har bodd i Heggedal siden 2007
og trives veldig godt. Spesielt er hun
fornøyd med beliggenheten til det
nye innbyggertorget og biblioteket,
siden det er lett tilgjengelig. Ifølge
henne er det mange hyggelige og interessante mennesker i bygda å føre
samtaler med.

Oppvekst: Kari er oppvokst på Nedre
Bleiker i Granbakken. Der hadde
hun en trygg oppvekst siden det var
ingen gjennomgangstrafikk og lite
biler, i tillegg var det lett å finne seg
lekekamerater. Etter et langt liv er
hun usikker på hva det rareste hun
har opplevd er, men hun vil beskrive
seg selv som en rolig, kreativ og
allsidig dame som setter verdiene
ærlighet og rettferdighet høyt.
Yrkesaktive liv: Hennes gode verdier kan vi se at gjenspeiles i den
nåværende jobben som er en typisk
kontorjobb som går på økonomi. Tidligere da hennes barn var små jobbet
hun som vikar i den barnehagen de
selv gikk i, og i enda yngre dager
kjørte hun budbil i Oslo og omegn.
Fritid: Familien er viktig for Kari, i
løpet av relativt kort tid har hun fått
seks barnebarn hun er glad i og som
opptar henne mye. Det synes hun er
koselig og hun ser alltid frem til å
møte dem. Når hun ikke er på jobb
eller med familie, er hun aktiv med
forskjellige håndarbeid, og hun er
spesielt glad i å sy. Hun er medlem
i Asker Husflidslag, og de som er
medlemmer i husflidslaget er, som
hun selv sier så heldige å få levere
produkter for salg på Hasselnøtten
som ligger mellom Hasselbakken og
Venskaben. Selv er hun også villig til
å lage ting på bestilling. Ellers er hun
et musikkglad menneske som gjerne
tar seg en svingom. “Jeg er også glad
i naturen og det den kan tilby - bær,
sopp og ro i kropp og sjel.”
Tekst og foto: Weronika Margol

Kari Skyberg er et av Heggedalspostens bud.

Ti kjappe
Hytte eller camping?
Hytte
Bil eller kollektivt?
Bil
Hund eller katt?
Hund
Vinter eller sommer?
Sommer
Makspuls eller hvilepuls?
Hvilepuls
Nett-tv eller lineærfjernsyn?
Lineærfjernsyn ( NRK1 )
By eller bygd?
Bygd
Langrenn eller slalåm?
Ingen av delene
Bok eller film?
Bok og film
Ivar Aasen eller Knud Knudsen?
Må vel si Knud Knudsen, men har
ingenting imot å lese nynorske bøker.

Bli frivillig!
Vi trenger flere som kan være med å levere
bladet i nærmiljøet. Det er nå flere ledige ruter:
- Øvre Hallenskog: Hallenåsen, Trollkleiva, m.m. (165 eks.)
- Koiabakken, G.M. Brydes vei, Strandengv., Skjæret (230 eks.)
- Linlandveien, Råengveien, Edelvoldveien (45 eks.)
- Høymyrveien, Eventyrveien, Hampengen, m.m. (225 eks.)
Kan du bidra? Ta kontakt med Anders Lie Hagen
på anderslhag@hotmail.com eller mobil 974 94 982.
Tekst: Weronika Margol
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Dette aksepterer vi ikke,
vi vil slå ring rundt våre venner!
Heggedal Nærmiljøsentral og Lokalsamfunnsutvalget i Heggedal tar sterk avstand fra offentlige
uttalelser og handlinger som oppleves som mobbende, støtende og eller diskriminerende.
I Heggedal skal det være trygt å bo, trygt å gå
på skole, trygt å arbeide, trygt å være frivillig.
Helt uten at noen utsettes for krenkelser i form
av støtende meldinger eller handlinger som kan
oppleves truende for barn, ungdom eller familier. Etnisitet eller bakgrunn har ingen betydning.
Du er en av oss.
I den senere tid har noen opplevd akkurat dette,
i bygda vår, i Heggedal. Heggedalspostens Facebook er benyttet som kanal for utsagn som ingen
ønsker å se. Noens naboer har fått lite hyggelige
lapper med støtende meldinger i postkassa, møtt
en tilgriset postkasse, fått tilgriset sine vinduer
m.m. Flere personer og familier er rammet av
disse helt uakseptable handlingene i vårt nærmiljø. Støtende utspill på Facebook og andre
sosiale medier er for de rammede en åpenbar
trussel. Med redusert livskvalitet som virkning.
Dette påvirker naturlig nok de som rammes særdeles negativt, men det rammer også naboer og
andre i nærmiljøet.
Vi må alle i fellesskap bidra til å skape trygge rom

i vårt nærmiljø, vi må tørre å bry oss, vi må tørre
å si i fra der urett og støtende og truende adferd
fremkommer. Dette er ikke bare myndighetenes eller politikernes ansvar, det er ditt og mitt
ansvar som medborger å stå opp mot mobbing,
diskriminering og eller rasisme.
I disse dager åpner innbyggertorgets nye lokaler
i Heggedal, huset vi alle har store forventinger
til, og som er tilrettelagt for medborgerskap,
som møteplass, som et sted der gode diskusjoner finner sted, der enighet oppstår – eller
ikke, men først og fremst et trygt møtested for
alle barn, ungdom og voksne. Med eller uten
aktivitet. Innbyggertorget må bli et sted for
den trygge samtale, og for alle som har noe på
hjertet.
På innbyggertorget kan du snakke med kommunalt ansatte fra flere virksomhetsområder, du
kan treffe og snakke med representanter for politisk arbeid lokalt og som kan videreformidle til
mer sentrale politiske organer, du kan treffe og
snakke med representanter for frivillige lag og
organisasjoner. Er det noen som føler utrygghet
i sitt nærmiljø, kan innbyggertorgets personell
være et tilbud, som samtalepartner og rådgiver i
en vanskelig situasjon.

Heggedal Nærmiljøsentral og Lokalsamfunnsutvalget i Heggedal vil arbeide aktivt mot
mobbing, diskriminering og rasisme, og inviterer alle sambygdinger med på laget.

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

En av de mest attraktive stedene for isklatring i Oslo-området er Hengefoss i
Hallenskog. Turgåer Trond Sandall har
tatt disse bildene.
På nettesidene www.norsk-klatring.no kan vi
lese:
Heggedal byr på imponerende linjer og veldig
mye variasjon i grad WI2-6. Her ligger også
noen boltede mikslinjer fra grad M5-M7+. Isen
endrer seg fra år til år men en fører over feltet kan finnes i Drammensgranitt-føreren med
over 20 linjer. De midterste linjene har ofte den
beste isen. For topptau går man til venstre ved
isen og følger ryggen oppover. På toppen er
det mye treer til fester, men husk lange slynger og gjerne litt statisk tau da treerne ligger
et stykke over kanten. For de som liker å lede
på is, bør det sies at isen i Heggedal kan være
veldig porøs og lunefull og erfarne klatrere har
svettet seg gjennom ruter med skruer som enten ikke fester eller faller ut underveis.
https://www.norsk-klatring.no/isklatring/
isguide-til-oslo
Hengefoss ligger ca 1,5 km fra Heggedal stasjon. Følg hovedveien til Hallenskog, over
jernbaneovergangen og følg veien videre et
par hundre meter. Her ser du fossen. Stien
krysser jernbanesporet og går inn til Hengefoss rett før venstresvingen.
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Måleverdig areal
H=1,3 m under tak

H=1,9 m under tak

B2A-502

H=1,9 m under tak

Måleverdig areal
H=1,3 m under tak

HEGGEDAL TORG

4-Roms
Etasje: 5.etg
BRA:

119,6 kvm

P-ROM:

112,5 kvm

Uteplass: 13,6 kvm
Gang
5,4 m2

Sov
8,2 m2

Gang
8,6 m2

Sov
11,6 m2

Bod/disp
6,2 m2

1

Bad
5,3 m2

SLAGDØR

SLAGDØR

Bad
2,9 m2

FAST

Takterrasse
6,0 m2

FLYTT RETT INN!
Snitt 1

Stue/kjøkken
54,7 m2

2

Heggedal Torg byggetrinn 1 er ferdigstilt og innflytningsklart, og vi
har fortsatt flere flotte leiligheter tilgjengelig.

Bildet over og plantegningen viser toppleiligheten B2A-502, en 4-roms på
120 m2. To takterrasser med
fantastisk utsikt, to bad, romslig disp. rom og
Snitt 2
åpen, stor og lys stue-/kjøkkenløsning. Fastpris kr. 9.133.394,- inkl. omk.
Nedhimlet areal vist som s

Generell romhøyde under skråtak varierer fra 0 - 4,2m.
Evt. øvrige etasjer i leiligheten har generell romhøyde 2,6m.
Nedhimlede arealer har himlingshøyde min. 2,2m.
Målbart areal måles ut
1,3m.
Bygget er ikke ferdig detaljert og endringer i forbindelse med
prosjektering og bygging må kunne påregnes, herunder alle oppgi
areal mv. Areal i henhold
3940:2012.
Bruksareal for en bruksenhet er det arealet av bruksenheten og
felles deler som ligger innenfor omslu
g .

.

Sov
8,2 m2
Takterrasse
7,6 m2

Takvindu

HEGGEDAL TORG:
• 117 nye 2- til 7-roms selveierleiligheter fra 50 - 157 m2 (BRA)
• Høy standard – flotte kvaliteter som blant annet skyvedører,
vannbåren varme og enstavs eikeparkett
• Stort parkeringsanlegg tilrettelagt for el-bil og adgang med heis
• Nytt sentrum – spennende butikker og innbyggertorg/kulturhus
• Nærhet til naturen mellom Gjellumvannet og Kistefossdammen
• Meget sentral beliggenhet rett ved togstasjonen – 8 minutter
med tog til Asker sentrum

TA KONTAKT ELLER MELD DIN INTERESSE PÅ HEGGEDALTORG.NO
Anders Winther
Leder Nybygg
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Mariell Veinan
Eiendomsmegler

97 97 96 96

47 30 55 97

anders.winther@em1oav.no

mariell.veinan@em1oav.no
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I Kloppedalen har Robin Nikolaisen ”Vazelinamuseet Asker og Bærum”. I tillegg til å være
blodfan av bandet og musikken, har Robin flere tilknytninger til medlemmene i dette unike
orkestret. Og samlinga dokumenterer at ”Vazelina er mye mer enn et band”, som Robin selv sier.
Robin vokste opp på Gjøvik. Faren, Roy Nikolaisen, er proff
musiker, og var med Vazelina som vikar ved noen anledninger. Robin var 5 år første gang han møtte Viggo Sandvik, på en forestilling der faren spilte.
- Det har blitt mange Vazelina-konserter?
”Ja, jeg har ikke telt. Den første var når jeg var 6-7 år, på
Toten Brenneri. Jeg blei tatt med av bestemor. Vazelina
brukte brenneriet for anledningen. Jeg hadde hørt dem
på radioen, og sett ”Vazelina Hjulkalender”. Da fikk jeg se
dem live, med det tøffeste nummeret det går an å ha på ei
scene, og jeg blei ikke noe mindre frelst.”
Det var Vazelinas 25-års jubileumskonsert i 2005, med låter som ”Surfbrett”, ”Borghild” og ”Fisking i Valdres”.

Gave fra Eldar Vågan på 23-årsdagen: Robin fikk dette bildet,
som Vågan hadde tegna selv. Trommesettet har tilhørt Arnulf
Paulsen - Høggarn.

”Jeg syntes bandet var noe helt spesielt. Det er ingen som
likner. Bassisten klatra på bassen og spelte. Og bandet stilte
i altfor trange konfirmasjonsdresser og hatter. Men det låt
fryktelig bra. Det er det med Vazelina. Det er kvalitet. Både
tekster og musikk er kjempebra.”
- Har du møtt bandet mange ganger?
”Ja, jeg har kjent dem siden jeg var 5 år gammel. Tanta til
bestefaren min på Gjøvik trilla på Viggo (Sandvik) da han var
liten. Vi har ei hytte ved Moelv, og det er den gamle fiskerhytta til foreldra til Viggo.”

Museet begynte med to CD’er.
”Jeg har samla helt fra jeg møtte Viggo. Det var ikke bare at
bandet var så tøfft. Viggo kjente far og bestefar. Jeg fikk helt
Til venstre: Eldar på besøk i Kloppedalen i desember 2020. Han
står ved siden av gitaren (til høyre) som ble brukt på Vazelinas
første platecover og i musikkvideoen “Gi Meg Fri I Kveld”.
Foto: Robin Nikolaisen.
Til høyre: Den rosa kontrabassen ble brukt av Vazelina i to omganger. Først av Rune Endal på tidlig 1980-tallet. Da Rune ga seg,
ble den kjøpt tilbake av Eldar Vågan. Alt av instrumenter og utstyr
har vært brukt av bandet.
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”Vazelina var i USA i 1983, og da kjøpte de hver sin cowboyhatt. Dette er Høggarns gamle cowboyhatt, og den fant jeg
faktisk oppe i høggeriet. Den svarte er Viggo sin hatt, som han
brukte på Chat Noir og på konserter på 1980-tallet. På gamle
opptak ser du denne hatten”, forteller Robin. Foto: Rockheim.no

dilla, sparte ei ukelønn og kjøpte to CD’er. Det begynte
med det. Så hadde jeg snart alle CD’ene. Da kom samleren
i meg fram, og jeg skulle ha tak i mer. De hadde så mange
tøffe effekter, jo-jo’er, klistremerker, tegneserier. Jeg samla
på alt.”
Robin har fått tak i saker i bruktbutikker, og på loppemarkeder. Det har blitt noen turer rundt i landet for å få tak i
diverse effekter. Han har en del kontakt med bandet, men
har prøvd å spørre dem minst mulig. Til gjengjeld har bandet kommet med saker til museet.
”Det er alt rundt Vazelina som fenger. Vazelina er mye mer
enn et band. Høggarn har et bilopphøggeri, og bandet er
autentisk. Det er verdt å få fram. Det er derfor jeg har laga
en utstilling om bandet.”
Utstillingen er ”gutterommet” - eller heller motsatt: Hele
rommet er en utstilling. Det er så vidt plass til ei seng.

17

A propos drikke: Vazelina synger mye om sprit, og den
siste plata heter ”40 år med vondt brennevin”. Men orkesteret har et meget beskjedent alkoholforbruk, og flere av
dem er totalavholdne.
Etter 40 år er Vazelina Bilopphøggers et begrep for de fleste. Orkesteret ble til nærmest ved en tilfeldighet i 1979,
og Eldar Vågans genistrek med å oversette gamle rocke-
tekster til norsk og synge på dialekt ble bandets varemerke.
Vazelina har fans i alle generasjoner. Mange som står foran scenen var ikke født da Vazelina ga ut den første plata.
”Det er noe bedre enn et dårlig rockabilly band som burde
gitt seg for 35 år siden. Sånn er det, 40 år etter starten.
Ganske sprøtt, egentlig”, synes Robin.

”Propell bilfrakt”
Søker du på Robin Nikolaisen på nettet, finner du firmaet
”Propell bilfrakt”. 14 år gammel kjøpte Robin den gamle
bergingsbilen til Vazelina, fra høggeriet.
”Jeg var bare 14 år, og tenkte jeg skulle få litt erfaring med
å drive butikk. Jeg måtte søke fylkesmannen om å få starte
firma, for jeg var for ung. Men jeg fikk tillatelse. Det var
mest for moro. Så fikk jeg med en sjåfør, og vi henta skrapbiler og biler til reparasjon. Dreiv med det noen år. Jeg
hadde ikke sertifikat for lastebil, og etter hvert blei bilen
for dårlig.”
Propell Bilfrakt har fremdeles ei ”minneside” på Facebook.
”Det er noen som ringer, men da bare sender jeg dem til
en god kamerat.”
Også Arnulf ”Høggarn” Paulsen har kjørt for Robin, med
den gamle bergingsbilen. Mest for moro.

Jobber i bryggeri
Museet er hobby, og Robin jobber i et lite bryggeri.
”Vi lager en helsedrikk. Bryggeriet starta i Heggedal Fabrikker. Etter ei stund måtte vi utvide, og flytta til Bekkestua. Nå må vi flytte igjen, for dette blir bare større og
større. Drikken heter Tibi, og er et sunt alternativ til brus,
nesten uten sukker. (Bakkal selger Tibi-brusen).
Robin og sjåfør Paul-Johan Hveem. Foto: Torbjørn Nicolaysen

Og det er humor og moro vi for alltid vil forbinde med
Vazelina Bilopphøggers, og som dominerer veggene på
museet i Kloppedalen.
Bandets avskjedskonsert var planlagt i mars 2020, men står
fremdeles på vent. Robin kommer garantert til å være der.

Diamantplate for ”Fisking i Valdres”, Viggo Sandvik sitt andre
soloalbum. Robin kjøpte den av en samler i Sandefjord.
Foto: Rockheim.no.

16-17 Vazelina-museet-v06.indd 17

Museet er absolutt et besøk verdt, hvis du har sans
for dette bandet. Robin har samlet alt mulig som kan
knyttes til Vazelina Bilopphøggers: Klær, plater, kassetter, souvernirer, tegneserier, instrumenter og utstyr.
Museet har ingen faste åpningstider og tar ikke inngangspenger, ”men har tipsskål”.
Robin treffes på tlf. 484 21 880
Tekst og noen foto: Dag Henning Sæther.
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Tekst og foto: Aud Ingeborg Børseth
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Omattatt Heggedal
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«Dette har jeg gledet
meg til!» sier Toril, 8 år
da Omattatt kreativt ombruksverksted igjen åpnet
for aktivitet for barn i
vinterferien.
«Endelig kan vi komme til
Omattatt igjen,» sier hun.
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Omattatt igjen!
Etter å ha holdt stengt for aktivitet siden
november kunne endelig Omattatt igjen
åpne for aktivitet for de yngste medlemmene i vinterferien. Dette var sterkt etterlengtet, og det var fullbooket alle de
fem dagen det var åpent.
En av dem som meldte seg på var Toril,
8 år. Hun kom sammen med mamma

Hanna, både mandag og fredag. Toril
går på Blakstad skole og liker å være
kreativ.
- Hva har du gjort på Omattatt disse
dagene?
«På mandag lagde vi tennbriketter og
lys. I dag har jeg malt. Jeg liker best

å male. Jeg har malt en solnedgnag,
blomster og en katt», sier Toril.
Toril sier hun allerede gleder seg til å
komme tilbake til Omattatt neste gang.
«Da har jeg lyst til å sy på symaskin»,
sier hun.

Heggedalsposten 19
Du finner Omattatt i Åmotveien 15
Tlf: 929 92 228 • Mail: aud-ingeborg@iheggedal.no
Bli medlem og få all informasjon tilsendt på mail.

Omattatt har for tiden ikke organisert
aktivitet for voksne over 20 år.
Vi har fortsatt noen aktiviteter for barn
og unge. Medlemmer har anledning til
å låne utstyr og materiell.
For mer informasjon, ta kontakt med
Aud Ingeborg på tlf: 929 92 228, eller
mail: aud-ingeborg@iheggedal.no
Det er ungdom som har vært
med å lage matsvinnfilmene.

Selma, 10 år.

Spis opp maten!

Vet du ikke hva du skal gjøre med matrestene dine?
Kanskje Omattatt kan gi deg noen tips?
I 2021 har Omattatt i samarbeid med
Viken fylkeskommune, Asker kommune
og innbyggertorgene i Asker en matsvinnkampanje hvor de ønsker å inspirere til
at vi alle kaster mindre mat.
Barn og ungdom har vært med å lage
denne kampanjen som består av 18
små filmer om matsvinn. Du har kanskje
sett noen av filmene på facebook eller
instagram?
Filmene ble laget av ungdom på en
work-shop på Omattatt sammen med
filmselskapet VJUS. I tillegg var noen

barn i studio og ble filmet. Gjennom
året vil Asker kommune, innbyggertorgene og Omattatt dele tips, oppskrifter
og nyttig fakta om ulike matvarer.
Følg med, ta vare på maten
og bli en matredder du også!
Alle filmene kan du se på
https://www.asker.kommune.
no/klima-og-miljo/ombruk/
matvinn-asker-2021/
Kian, 9 år, er en matredder!
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Topptur til Vanntårnet og
Gleinåsen rundt

Flott utsikt fra toppen av Gleinåsen

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

Topptur, men slett ingen strabasiøs tur, så en fin tur på ca. 5 km. Vannmagasinet
ligger på 206 moh. Dette ble anlagt med kraftige trykkpumper rett etter krigen, da
vannverket kom til Røyken. Fra det høye Tårnet (masta) ved siden av, oppdaterer Yr
sine værobservasjoner i området. Turen til toppen går på småveier, en mye brukt sti
- også om vinteren, samt skogsvei opp til toppen.
At Røyken er et jordbruksområde,
er det ingen tvil om. Når du kjører
Slemmestadveien og har passert alle
svingene fra Grodalen, får du et vakkert syn utover jordene, like flott uansett årstid. På høyre side der Grettefjellveien går opp til Gleinåsen, ligger
et koselig laftet hus, Kornmagasinet.
Det er en P-plass på oversiden av
huset og herfra starter vår tur.
Vi går opp Grettefjellveien, forbi
VIVA-bygget og opp til toppen. Der
går vi veien inn til venstre, Alme
bakken, krysser Gleinåsveien og går
inn Einerlia. Innerst i denne veien
går det en godt brukt sti videre oppo-
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ver, og den vi skal ta. Stien kommer
frem ved en Ball-løkke. Her går det
en litt bratt sti opp til venstre eller du
kan velge å gå over banen og inn til
venstre. Begge kommer inn på skogs-

bilveien som fører oss opp til toppen,
vannmagasinet og tårnet.
Derfra er det fantastisk utsikt ned
til Midtbygda barneskole, til Røyken Rådhus og Katrineåsen rett imot

Ball-løkka

På toppen sammen med Mona Nybø

16.03.2021 20:50:00
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Kornmagasinet

Under 1. verdenskrig ble det bygget flere lagerhus
rundt om i landet, der det ble oppbevart forskjellige
sorter såkorn. Disse ble fordelt til bøndene i området
under våronna, så de kunne opprettholde den viktige
kornproduksjonen. De fleste av disse lagerhusene
er nå borte, men en gruppe dyktige menn fra Røy
ken Historielag restaurerte kornmagasinet på Grette
i Røyken. Dette eies nå av Røyken Historielag og
brukes som museum og møtelokaler. Huset blir også
leiet ut til møter, selskaper og konfirmasjoner.
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Utsikt til Midtbygda og Villingstad
åsen
med Villingstadåsen bak, og ellers
mot Drammen og helt til Blefjell. På
fremsiden av vannmagasinet ser vi
ned på den flotte skileikbakken som
ligger klar til å ta imot skiglade barn.
Nytt skitrekk og lysanlegg sto klart da
Asker overtok, men etter det har det
vært stopp. Så langt har det dessverre ikke blitt bevilget penger til drift.
Bakken blir preppet og lysene er tent.
Noen aker der, men bakken er alt for
tung å gå med ski på nakken. Håper
alt blir klart, så barna kan glede seg til
lek og moro i skileikbakken neste år.

Utsikt mot Kleiver og Kjekstadmarka
steinbrudd. Her ligger det rester av
en gammel heisekran, og litt lenger
fremme ligger det mange steinblokker ferdig tilpasset, noen med runde
hull og ramme-dekor. Disse var nok
klare for salg, men som i steinbruddet
på Sletthellene i Heggedal, så ser det
ut som denne virksomheten bare helt
plutselig tok slutt.

Tor ser på rester av en gammel
heisekran

Skileikbakken klar til bruk
På toppen, bak vannmagasinet er
det en stor åpen plass, rene stuegulvet
i Røykengranitt. Fra gammelt av, før
Gleinåsen ble bebygget, møttes ungdommen på toppen til dans og moro.
De store steinblokkene på «platt
ingen», er steinbenker som ble murt
opp på den tiden.
Vi går videre og følger stien til
venstre over toppen. Før stien går
ned på baksiden av åsen, får vi en flott
utsikt til Kleiver og Kjekstadmarka.
Stien går ned en litt bratt bakke. Der
deler stien seg og vi går inn til venstre.
Da kommer vi forbi et gammelt
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Vi går stien videre og kommer
frem til de nye boligene på Gleinåsens syd-vestside. I området her
legges det nye boliger, Gleinåplan
sen Vest. Men jeg håper inderlig at
kommunen ivaretar de historiske minnene fra stenhuggertiden, og den lille

Sti opp til Rognliveien

Her ligger blokkene klare
skogen som o mkranser åsen med den
flotte utsiktstoppen. Det slette granittplatået innbyr til lek og moro eller rett
og slett en fin rasteplass.
Vi går forbi de nye boligene, og følger veien ned til Midtbygdahallen og
Midtbygda skole. Her går vi inn ved
P-plassen, og på baksiden av hallen.
Her går det en sti opp til venstre som
kommer frem innerst i Rognliveien.
Vi følger veien, krysser Gleinåsveien
og går inn Nedre Gleinåsveien. Denne veien følger vi frem til Grettefjellveien (veien vi gikk opp da vi startet),
og kommer frem ved VIVA-bygget.
Derfra er det bare å rusle bakken ned
til P-plassen ved Kornmagasinet.
På den andre siden av Grettefjellveien ligger et stort bygg. Her var
det sykehjem i veldig mange år men
da kommunen omorganiserte pleieog omsorgstjenesten på 90-tallet, ble
eiendommen kjøpt opp av Olav Thon
som bygde et flott hotell der. Det var
på den tiden det var planer om å legge
den nye flyplassen i Hurum. Men det
ble jo ingen flyplass der, heldigvis, og
derfor heller ingen hotell-suksess for
Thon. Hotellet ble en periode brukt
som et innvandrermottak, og senere
Steiner-skole for videregående elever.
Skolen gikk dessverre konkurs i 2015.
Det er fortsatt Thon som eier hotellet, men fra 2018 med nytt konsept.
Det heter nå Storstua Omsorgs- og
konferansesenter. De som driver Storstua tilhører Pinsemenigheten, men
hotellet er åpent for alle kirkesamfunn
med konferanser og daglige møter.
Det er ellers fullt mulig for hvem som
helst å bestille overnatting der, leie
møterom eller festsalen til konferanser og alkoholfrie selskap.
God tur !

Storstua

16.03.2021 20:50:06

Påsketilbud fra
Heggedal apotek!

Påsketilbud fra
Nyhet!

Eucerin solpleie!

Kjøp 2
eller flere og få

-50%

Rens, puss, skyll!

Kjøp 2
eller flere og få

-50%
på utvalgte produkter

Vårsolen er på vei!

Kjøp 2
eller flere og få

-50%

Tilbudet gjelder et stort utvalg
munn- og tannpleie

Heggedal Apotek

Kroppspleie
for sensitiv hud

Kjøp 2
eller flere og få

-30%
Tilbudet gjelder nesten
all solpleie

Tilbudene gjelder fram til 6. april 2021, eller så langt beholdningen rekker.

Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal
Tlf 66 69 63 69, fax 66 69 63 70
E-post: heggedal@dittapotek.no
Åpningstider: man-fre 9-17, lør 10-15
23 Apoteket.indd 1

16.03.2021 09:58:40

24

Heggedalsposten

DETTE KAN DU
GLEDE DEG TIL I 2021
Gui Sportsklubb har mange ulike idrettsskoler og tilbud i sommerens skoleferie.
Mer informasjon om våre sommerskoler kan du lese om på våre nettsider www.guisk.no.
Sommerskolene er åpne for alle. Påmelding og oppdatert informasjon vil bli lagt ut på
våre nettsider, publisert på facebook og sendt på mail til de vi har kontaktinfo på (medlemmer).

UKE 25 OG 32

UKE 26

21.-25. juni og 9.-13. august

28. juni -2. juli

Tine Fotballskole

Sted: Arnestad stadion og Gjellum stadion.
Tine fotballskole arrangeres av Gui fotball for
jenter og gutter født mellom 2009 og 2014.
Pris: 1490,-

UKE 25
21.-25. juni

Sommervillmark

Sted: Området Vollen, Slemmestad, Heggedal.
Alder: 1.-7. klasse. Tidsrom: 8.30 - 16.30.
Er du klar for sommerens kuleste uke? Det blir
aktiviteter som kanopadling og padlebrett,
topptur til Vardåsen med myrfotball, dykking
etter en sjørøverskip/skatt, sykkeltur og
selvfølgelig en overnattingstur!
Pris: 1950,Påmelding og informasjon:
sanna.antell@gmail.com, 98176329

Gui SK sommercamp i håndball

Sted: Vollenhallen og Beach håndballbanen
Alder: 2.-5. klasse
Håndballcampen er et tilbud til alle fra 2. klasse til
og med 5. klasse. Det blir delt inn i grupper mht.
alder og ferdigheter. Årets treningsopplegg blir
variert med hovedfokus på teknikk, spill, styrke og
utholdenhet, samt egne økter på beachhåndballbanen ute. Tid til bading blir det også.
Pris: 1900,-

UKE 31 OG 32

2.-6. august og 9.-13. august

Idrettsuka

15 UL E
AKTIVITEIK
TER

Sted: Vollen og Heggedal.
Åpent for jenter og gutter som skal gå
i 1. til 7. klasse kommende skoleår - 6 -12 år.
Pris som i fjor: kr 1750,- inkl. en fin t-skjorte.

!

Vi har det GØY – Vi UTVIKLER oss sammen – Vi INKLUDERER alle
Følg med på www.guisk.no og
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FOTBALLTILBUDET
I GUI SPORTSKLUBB

Gui Sportsklubb fotball har lag i jenteklasser
fra 6 år til og med 17 år.
For gutter fra 6 år opp til 19 år.
I tillegg har vi 3 seniorlag i herrer + old-boys lag.
Ønsker du å spille fotball
i Gui Sportsklubb fotball, kan dere ta kontakt med klubbens
sportslige leder Svein Roar Aandal:
mail: sveinroar.fotball@guisk.no eller telefon 93447017.
I april og mai kommer vi til å ha rekrutteringsdager for de yngste lagene på jente og guttesiden
på Arnestad idrettsanlegg og Gjellum stadion, ta kontakt for nærmere info.

BLI MED PÅ

TINE-FOTBALLSKOLE
21. - 25. JUNI OG 9. - 13. AUGUST

Vi inviterer alle gutter og jenter født fra 2009-2014 til å delta
på et av årets store høydepunkter i Asker.
Sted: Arnestad Idrettspark (Vollen) og Gjellum stadion (Heggedal), kunstgressbaner.
I uke 25 og i uke 32 mandag-fredag fra kl. 09:00-15:00.
• I uke 25 (21/6 - 25/6) uka etter skoleslutt
i juni. Deltagerne kan velge om de vil delta
på Arnestad idrettspark eller Gjellum
stadion.
• I uke 32 (9/8 - 13/8) som er uken
umiddelbart før skolestart i august.
Deltagerne kan velge om de vil delta på
Arnestad idrettspark eller Gjellum stadion.

Det er mulig å levere spillere fra kl. 08:00
og spillerne må hentes senest kl.16:00.
Mellom kl. 08:00-09:00 og 15:00-16:00 vil
spillerne være under voksent oppsyn
- men det er ingen organisert
aktivitet i dette tidsrommet.
Mer info og påmelding på: www.guisk.no

Begge banene er oppgradert med nytt dekke og ny 7-er bane. Man velger sted ved påmelding.
Alle deltakerne får sin egen t-skjorte, sekk, fotball og drikkeflaske som brukes under fotballskolen.
Vi har egne jentetrenere og stort ekstra fokus på jentene!

Vi har det GØY – Vi UTVIKLER oss sammen – Vi INKLUDERER alle
Følg med på www.guisk.no og
24-26 GUI sk i HP 2-2021.indd 25
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Friidrett

Tekst:
Berit Marstein/
Mikkel Gisle Johnsen

MIKKEL
- DEN NYE MELLOM- OG LANGDISTANSETRENEREN I GUI SK

Mikkel Gisle Johnsen kontaktet oss i Gui SK for et par år siden. Han fortalte at han er spesielt interessert i utholdenhetstrening og langdistanseløping, og ønsket å bidra i klubben og lokalmiljøet generelt.
Vi tok en prat med Mikkel for å høre mer:
Treningsmessig mener jeg at det er viktig at alle løper ut ifra sitt eget
nivå, og at det handler mer om reisen enn destinasjonen. Mål er viktig
– og løping er spesielt målbart som idrett – men jeg tror veien til målet
og arbeidet man legger ned er den viktigste kilden til idrettsglede og
at fokuset derfor alltid bør være på utviklingen og reisen man gjør som
idrettsutøver, og ikke nødvendigvis det endelige resultatet.

Mikkel Gisle Johnsen

Vi i Gui sportsklubb ser at du kombinerer disse rollene dine
utrolig bra, og at selv noe så «kjedelig» som intervalltrening er
inspirerende og motiverende for barn og unge.
Det er hyggelig å høre! Selv syntes jeg egentlig intervalltrening er
kjempegøy, så det kan jo være entusiasmen min påvirker dem! Jeg håper
jo det!

Langdistansetrening for voksne, har du planer om dette?

Hvorfor startet du med løping?
Løping har egentlig alltid vært en del av livet mitt. Pappa løp mye
i barndommen min og har deltatt på mange halvmaraton og maraton
gjennom årene. Jeg har nok (heldigvis) blir hjernevasket av han! Han
dro meg med på små barneløp av og til, og det har jeg gode minner fra.
Jeg trente ikke løping selv i ungdommen, men drev med Taekwon-Do
istedet. Jeg tok svart belte som 16-åring, og var instruktør for barn,
ungdom og voksne i 6 år.
Som 30-åring ble jeg av flere grunner inspirert til å ta løpingen min mer
seriøst, og begynte derfor å trene systematisk og regelmessig med fokus
på prestasjon. Jeg har alltid vært interessert i fysiologi og treningslære,
og denne interessen ble også sterkere når jeg ble en løper selv. Som
35-åring trener jeg i dag flere timer daglig og jobber mot målet om å bli
så god som mulig – innenfor mine egne rammer og potensial. Mine 5 år
som løper har sett mye motgang og skader, men jeg ser fremgang likevel
og lærer hele veien. Hvem vet hva de neste 10 årene med systematisk
trening kan bringe? I tillegg til min egen trening, coacher jeg løpere
online over hele verden gjennom MGJ Coaching, lager videoer på
YouTube kanalen min «Lone Endurance» og jobber nå også som trener
for mellom-og langdistanseløpere i friidrettsgruppa til Gui Sportsklubb.

Vi har startet opp en gruppe for voksne, der alle er velkomne uansett
nivå. Her vil en typisk økt inneholde oppvarming, tekniske øvelser,
og intervalltrening på ulik intensitet ut fra det individuelle nivået til
utøveren. Kondisjons- og utholdenhetstrening er en bra måte å holde
seg i form på, og øktene kan passe både for nybegynnere og de som
trener målrettet allerede.
TRENINGENE FOREGÅR PÅ GJELLUM IDRETTSPARK.
VOKSNE annenhver lørdag på oddetallsuker.
BARN OG UNGDOM hver onsdag ettermiddag.
Treningstider varierer noe, følg med på klubbens hjemmeside
for oppdatert informasjon.
Mikkel i farta

Hvorfor vil du bidra inn i Gui?
Jeg har vokst opp i Vollen, og har røtter til Søndre Gisle gård i Heggedal,
hvor jeg nå bor. Jeg har reist mye rundt i verden og bodd mange
forskjellige steder, og fikk etter hvert behov for å involvere meg mer
i lokalmiljøet, og spesielt med den interessen jeg har for løping. Jeg
kontaktet friidrettsgruppa i den gang Heggedal IL, nå Gui sportsklubb,
og tilbød oppstart av mellom- og langdistanse trening, et tilbud de ikke
hadde. Vi har nå startet opp med dette, og jeg trives godt som trener
og syntes faktisk det er kjempegøy.

Hva slags treningsfilosofi har du?
Bakgrunnen min rent faglig vil i stor grad ta utgangspunkt i treningsfilosofiene til Arthur Lydiard og Jack Daniels (løpetreneren, ikke whiskey
produsenten) – som begge regnes som legender og trendsettere innen
internasjonal mellom- og langdistansetrening. Dette, sammen med
egen praktisk erfaring og tusenvis av timer med egenstudier innen
treningslære, fysiologi og løpetrening legger grunnlaget for det jeg gjør
selv og lærer bort til andre.
Jeg har innsett mer og mer over disse månedene som trener i Gui SK
at ungdommene kommer på trening blant annet for å ha tilhørighet
og trivsel, og at det er minst like viktig som det fysiske. Så nå ser jeg
egentlig på rollen min som delvis ungdomsarbeider og delvis trener.

HAR DU LYST TIL Å PRØVE DEG?
SJEKK HJEMMESIDENE
ELLER KONTAKT OSS VIA MAIL.
Styreleder, Berit Marstein:
berimar@online.no
Trener, Mikkel Gisle Johnsen:
mikkel@mgjcoaching.no

www.guisk.no
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Reguleringsplan vedtatt

Kommunestyret har nå godkjent utbyggingsprosjektet i
Åmotåsen etter flere år med
verserende planforslag.
Flere grep har blitt tatt siden prosjektet sist var til politisk behandling.
To bygningsmoduler er fjernet for
å bevare eksisterende turstier og
skogsområder. Området har fått mer
uteoppholdsareal til bruk for allmenheten. Det er gjort justeringer for
å bedre terrengtilpasningen. Flere
tiltak skal også hensynta naboene i
området.
Det var kun Miljøpartiet De
Grønne som stemte nei til prosjektet
slik det forelå. Flere politikere ga
imidlertid uttrykk for at prosjektet er
stort for et lite lokalmiljø. Venstre,
MDG og SV ønsket alle å redusere
antall boenheter, men fikk ikke gjennomslag for dette.
Dermed er det klart at prosjektet,
som av utbygger kaller «Heggedal
Terrasse», blir realisert. Med 157
boenheter blir prosjektet Heggedals
største boligutbyggingsprosjekt,
større enn både Heggedal Torg og
Heggeodden.
Prosjektet har forskjellige typer
boliger. Det skal bygges 12 townhouse-leiligheter over tre plan, 64
penthouse-leiligheter over to plan og
18 leiligheter over ett plan. Det vil
også være 63 leiligheter forbeholdt
førstegangskjøpere som skal ligge
10 % under markedspris. 93 boliger

27 Åmotåsen 2-2021_converted.indd 27

Heggedalsposten

27

er allerede lansert for salg, hvorav 24
av disse er solgt.
Prosjektet introduserer mange unike
løsninger. Under boligene vil det
bygges to semi-automatiske parkeringsanlegg. Parkerte biler vil bli
heist ned i parkeringsanlegget. Når
bilen skal ut, bruker man en app
som vil frakte bilen frem igjen. Det
underjordiske anlegget skal være
arealeffektivt og sikre god plassutnyttelse.
Utbygger Beliggenhet Holding vil
også fasilitere for bildelingsordning
og felles el-sykler. Boligprosjektet
skilter også med et felles utendørs
svømmebasseng for beboerne.
Asker Entreprenør er valgt som
totalentreprenør for prosjektet.
Totalentreprisen er verdsatt til nærmere 414 millioner kroner inkludert
merverdiavgift. De kommende ukene
vil det foregå hogst på boligfeltet
på 22 mål. Det vil også bli satt opp
sikringer for å ivareta sikkerheten
til naboene under anleggsarbeidet.
Bygging vil kunne starte i løpet av
sommeren 2021. Ferdigstillelse er
planlagt medio 2023.
Lokalsamfunnsutvalget i Heggedal har anmodet kommunen om å bli
involvert i arbeidet med en plan for
sikkerhet og støybeskyttelse under
all tungtransporten langs Åmotveien.
Tekst: Anders Lie Hagen
Illustrasjoner: BOXS Arkitektstudio AS
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FASTEAKSJONEN 2021
Aldri før har rent vann
vært så viktig som i 2020.
Da hele verden havnet
i krise var det godt å ha
mange års erfaring, kunnskap og arbeid med vann
i ryggen. På rekordtid
kunne Kirkens Nødhjelp
bygge håndvaskstasjoner,
kjøre ut vannbiler og drive
opplæring i hygiene for å
forebygge Covid-19.
Dessverre står vi overfor mange utfordringer i
2021 også. Flere land møter nå sin andre bølge av pandemien. Vi har sett Malawi
grave massegraver, sykehus fylles opp og land stenges ned.
Akkurat nå gjør menigheter over hele Norge seg klare
til å gjøre en forskjell. Til å ”Forandre noe for andre”. Det
gjør vi gjennom å samle inn penger til Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon.
Årets Fasteaksjon blir i år som i fjor digital. Konfirmantene kan dessverre ikke gå dør-til-dør grunnet pandemien, men aksjonen er viktigere enn noen gang.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon handler i år om å gi rent
vann til mennesker i nød. Vann forandrer liv. I et halvt
århundre har norske menigheter strukket ut en hånd til
mennesker i nød gjennom Fasteaksjonen. Pandemien har
virkelig vist oss verdien av samarbeid. Verdien av å stå
sammen når krisen rammer. Både her hjemme og i landene
Kirkens Nødhjelp jobber. For mens alt har vært stengt, har
hjelpen, takket være Kirkens Nødhjelp og gode partnere
på bakken, kommet fram.
Startskuddet for årets
digitale fasteaksjon går 9.
mars og varer til 26. mars,
men med mulighet for å
gi gave etter det også på
vipps til 2426. Aksjonen
vil foregå på Heggedal
kirkes facebookside, og
vi oppfordrer alle til å gi
penger til årets aksjon og
ikke minst dele aksjonen
videre med sine venner på
facebook. I fjor samlet vi
inn kr. 25.221,-. Klarer vi
å slå den rekorden i år?

Påsken i Heggedal

Er du glad i
Kirken midt i bygda?

Hvorfor feirer vi påske egentlig? Hva skjedde disse påskedagene som gjør
at vi mange år etterpå regner dette som en av de viktigste kristne høytidene?
Du kan gjennom å besøke din nærkirke få følge Jesus dag for dag i den
dramatiske påskeuken:
Palmesøndag, dagen da Jesus rir inn i Jerusalem på et esel for å feire
jødisk påske, er det utegudstjeneste i Heggedal kirke kl 11. Det vil deles ut
en gave til barn i menigheten etter gudstjenesten.
Skjærtorsdag, dagen da Jesus og disiplene var samlet til påskemåltid
og han innstifter nattverden, er det kveldsgudstjeneste med
nattverd i Heggedal kirke kl 19.30. Birgitte Stærnes er med
på fiolin sammen med Grethe Laugerud på orgel.
Langfredag, den dagen Jesus dør og alt blir mørkt, er
det pasjonsgudstjeneste i Østenstad kirke kl 11.
1. påskedag feirer vi Jesu oppstandelse med høytidsgudstjeneste i Heggedal kirke kl 11. Denne dagen har vi
fått med oss Heggedals trompetvirituos Benjamin Mortensen.

Hold av 8. mai kl. 12-15. Da blir det
dugnad for store og små på Heggetun
og i kirken. Alle kan delta! Følg med
på menighetens hjemmeside for nærmere informasjon.

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

28-30 Menighet 2021-2 28

Smittevern

I Asker kan det nå være inntil 100
deltakere til stede innendørs. Antallet
avhenger av kirkerommets størrelse.
Alle skal kunne holde en meters avstand. Veilederen anbefaler 2 meters
avstand ved sang innendørs. Det betyr at i Heggedal kirke kan vi være 25
stykker til stede.
Vi følger hele tiden de gjeldende
smittevernsreglene. Det skal være
trygt å komme til kirken!
Vipps:20772
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Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet
Det er usikkert hvor mye av disse aktivitetene vi kan gjennomføre grunnet pandemi, men følg
med på menighetens hjemmeside eller facebookside!

Barn og familie

• Familiesamling/tweenssamling kl. 17 utvalgte fredager – et tverrkirkelig samarbeid med samlinger på
Heggetun og i Pinsekirken. Sang, andakt og måltidsfelleskap. Følg med på Heggedal kirkes facebookside
for når det skal være
• 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 -16.30. Datoer for våren: 18.mars, 8. april, 15.
april, 29. april, 13. mai og 27. mai
• Teater for 5-åringer 23. mars kl. 16.30 i Østenstad
kirke. Påmelding!!
Kontaktperson barn: Marianne Solheim,
epost: ms885@kirken.no, 95284767

Voksne/Senior

• Åpen kirke onsdager kl. 19.00-20.30
• «Et sted å møtes» - Innbyggertorget, torsdager kl.
14-16
• Samtaler midt i bygda: Temakvelder for voksne
• Husgruppe utvalgte mandager. Påmelding. Ta kontakt.
Kontaktperson: Magnus Pettersen Kjellin,
mk493@kirken.no, 951 86 098.

Gudstjenester

Dersom vi ikke kan ha gudstjeneste, vil det være Åpen
kirke kl. 11-12.30.
• 14.03 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 21.03 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 28.03 kl. 11.00 Palmesøndag-gudstjeneste
• 01.04 kl. 19.30 Skjærtorsdag-gudstjeneste
• 02.04 kl. 11.00 Langfredag-gudstjeneste i Østenstad
• 04.04 kl. 11.00 Påskedag-gudstjeneste
• 11.04 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 18.04 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 02.05 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 09.05 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 16.05 kl. 11.00 Gudstjeneste
• 23.05 kl. 11.00 Pinsedag-gudstjeneste
• 06.06 kl. 11.00 Gudstjeneste

Ungdom og konfirmanter

• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 18.30-21.
Noen av samlingene er konfirmantsamlinger. Se www.
teamheggedal.no.
• Sosial happening 13.mars kl. 14-23
Kontaktperson ungdom: Kristofer Mathias Staxrud,
epost: ks824@kirken.no, 97143981

UTEGUDSTJENESTE
og konsert med Heggetroll

9. mai kl. 11.00 blir det utegudstjeneste utenfor Heggetun. Heggetroll,
menighetens barnekor, bidrar på denne gudstjenesten. Her vil vi feire våren med glad sang og glade barn!

Utegudstjeneste
Fastelavenssøndag 14. februar

Menighetens årsmøte
Årsmøtet i Heggedal menighet var berammet til 7. mars.
På grunn av nedstengningen måtte møtet utsettes. Rådet
tar sikte på å kunne holde årsmøtet til høsten. Årsmeldingen for 2020 med regnskap kan lastes ned fra Heggedal
menighets hjemmeside:
www.kirken.no/heggedal og scroll ned til Årsmelding 2020.
Menighetsstoffet forsetter neste side......
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DEN NORSKE KIRKE
Heggedal menighet
Heggedalsbakken 8
1389 Heggedal
Tlf: 66 75 40 90
heggedal.menighet.asker@kirken.no
www.kirken.no/heggedal
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Biskopens
påskehilsen:
Livets gang i Heggedal
Perioden 15. jan. 2021- 7. mars 2021

Døpte

(Dato for dåpsseremoni)

• Ingen døpte i perioden

Døde

(dato for gravferd)

• 22.01.2021
Knut Stenmark
• 27.01.2021
Marit Hirsch

Mark. 16,8

Da gikk de ut og flyktet bort fra graven, skjelvende og ute av seg. De sa ikke et ord til
noen, for de var redde.
Sånn sluttar opphavleg - faktisk - det eldste evangeliet. Markus.
Evangelium som betyr den gode, glade bodskapen, endar opp
med tre redde kvinner, skjelvande og ute av seg.
Dette er kanskje følelsar nokon kjenner seg igjen i? Til vanleg,
men kanskje særleg denne merkelege påska kor vi ennå lever
med pandemiens restriksjonar.
Mange av oss kjenner på vedvarande bekymring og uro. Vi er
redde for korleis det skal gå med oss og dei vi er glade i, og vi
er redde for alle i heile verda.
Eg er urolig for korleis det vil bli framover. Eg er djupt bekymra
for den mentale helsa vår, for borna og ungdomen og mange
vaksne som av ulike grunnar slit.

Kom og tenn lys i gatekapellet i
Asker sentrum. Her er et åpent rom
hvor lysene vitner om et fellesskap
for alle. Kapellet ligger på den store
åpne plassen utenfor biblioteket.

Vi er TILGJENGELIG!
Daglig leder
Liv Ruud,
472 33 800, lr356@kirken.no
Sokneprest
Magnus Pettersen Kjellin,
951 86 098, mk493@kirken.no
Menighetspedagog
Marianne Solheim
952 84 767, ms885@kirken.no
Ungdomsarbeider
Kristofer Staxrud
971 43 981, ks824@kirken.no
Diakonarbeider
Jorun Kjærstad
413 28 461/922 07 791
jk627@kirken.no
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Redde er vi, mange av oss over heile jorda. Det heile står og
vippar, mørkret kjempar med lyset, rundt oss og i oss.
Det skjer noko ved ei grav første påskedagsmorgonen. Kvinnene
kom til grava med olje til å salve ein død kropp. I staden finn dei
ein stein rulla til sides: «Han er stått opp, han er ikke her. Se,
der er stedet hvor de la ham!»
Dei kom for å pleie og nett dei, dei omsorgsarbeidarane som
vanlegvis har blitt tatt for gitt, for mange av oss har valt andre,
meir spennande og pengeinnbringande yrker, dei går frå dødens
rom og blir oppstandelses-vitner, håpsbærarar.
For dei må ha fortalt det vidare. Sjølv om dei skalv og var reint
frå seg. Ryktet har i alle fall nådd hit. Jesus er ikkje blant dei
døde. Jesus høyrer ikkje til i fortida.
Påskeengelen ber kvinnene om å ikkje gråte ved grava, for Jesus
er ikkje der! Han er gått føre dei. No kjem han i mot oss frå
framtida. For HÅP, håp, det er eit ord som dirrar av framtid!
Det evangeliet denne påska fortel, er at det ut frå det djupaste
mørkret , - ut av sårbarheita - kan vekse noko nytt og annleis,
noko som gir håp og livsmot og er eit teikn på at det skal gå
bra, med oss og med verda.
La oss gå Jesus til møtes, ta opp kampen, mot vår eigen og andres motlausheit, og mot alt det som trugar livet.
Deg være ære, Herre over dødens makt! Evig skal døden
være Kristus underlagt.

16.03.2021 20:51:21

SENTRUM FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572

Zara (8 år)
trenger
besøkshjem
Zara er en kreativ og aktiv jente med mange interesser.
Hun liker det meste av aktiviteter, er sosial og trives godt
sammen med andre.
Zara har behov for stabilitet og kontinuitet. Hun trenger
trygge og varme voksne som genuint ønsker å bidra til at
besøkshelgene blir en fin avveksling for henne.

Frisør

Anne Grethe Thune
48 47 65 47

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

31 - Annonser CUT - besøkshjem - frisører.indd 13

Oppdraget er tenkt å vare fra fredag ettermiddag til
søndag kveld, én helg i måneden.
Det er en forutsetning at dere er gode på samarbeid, og
dere vil ha et tett samarbeid med Zaras fosterforeldre
både før og etter besøkshelger.
Besøkshjemmet skal godkjennes av barneverntjenesten
i Bærum og må levere politiattest.
Det gis arbeidsgodtgjøring og utgiftsdekning etter gjeldende satser.
Ta kontakt med Kari Elisabeth Steen
kari.steen@baerum.kommune.no
eller tlf: 907 94 380

16.03.2021 11:15:29
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BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS
FACEBOOK-GRUPPE

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

Fløy over Gjellum idrettspark med dronen.
Foto: Ian Spink (9. mars 2021)

Fint vær i Heggedal.

Vakre Heggedal kirke.

En som venter på bussen!

Foto: Tsvetina Pavlova (12. mars 2021)

Foto: Evy Alice Kjønigsen (13. mars 2021)

Foto: Kristin Løvstad (12. mars 2021)

Utsikt mot Heggedal fra
toppen av Nyborgåsen i dag.

Spasertur i det fine solskinnet
i Heggedal i dag formiddag.

Foto: Ian Spink (3. mars 2021)

Foto: Iveta Liepkalne (3. mars 2021)

Gui.

Foto: Bjørn Remseth (2. mars 2021)

Foto: Karl Einar Fjellheim (8. mars 2021)
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Heggedal i lys og skygge.

Fine, men litt uvanlige skyer kl. 18:32 i kveld.
Utsikten mot Slottsberget og Dikemark.
Foto: Ian Spink (1. mars 2021)

17.03.2021 09:08:40

SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN
Nå nærmer det seg påske,
og hva er vel bedre enn
noen påskeoppgaver
sammen med familien.
Jeg selger digitale påskehefter som du får tilsendt
i et pdf-dokument på
mail. Påskeheftene er
håndlaget digitalt og tegnet av meg. Den består
av totalt 10 morsomme
oppgaver og fargeleggingsider. Pris:
Opp til 7 år=150kr
8 år og oppover=150kr
Begge heftene= 250kr
Ta kontakt på nathalie
omalier@hotmail.com.
Nathalie Oma Lier

torget. Da blir jeg veldig
nysgjerrig på hva som
fins av arrangører og
utøvere som kan tenkes å
bruke scenene til musikkarrangementer. Blir det
mye live-musikk her?
Bjørn Olav Lyster

Heggedalsposten
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KAMPANJE -20%

Innbyggertorget.
Endelig en mulighet for
en kaffekopp og litt å
spise i Heggedal.
Terje Reier Gundersen

1)

Ikke så ofte det er mulig
å se nordlys i Asker. Og,
det var ikke så synlig
i går heller. Men når
man vet det er der klarer
kameraet å fange lys det
er vanskelig å se med det
blotte øyet. Tatt fra Øvre
Hallenskog 2. mars.
Jørgen Lønø

”Andeliv i Heggedal!”
”Har du malt bortimot
3000 akvareller, kan du
kanskje male godt,” sa
en berømt akvarellmaler
en gang. Jeg har malt 30.
Lars Petter Eliassen

Endelig etter 10 år med
forventninger, åpner nytt
innbyggertorg i Heggedal.
Sverre Aae

Flott innendørsscene
kommer under innbyggertorget, og utescene
kommer på det nye

32-33 Facebook 2-2021_converted.indd 33

-20% på Display 1113, 1613 og ASY1 fra
Montanta fram til 6. april
Strøket 8, Asker - Tlf. 66 79 70 00 Trevaren 8, Heggedal - Tlf 66 79 72 00
post@askinterior.no askinterior.no åpningstider: Man.-fre. kl. 10-18, lør. kl. 10-16.
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Hjørnetomten I

Det eksisterende «Hjørnebygget» mellom Heggedalsveien
og Trevaren sto ferdig i 2018.
På vegne av Tandberg Eiendom
AS planlegges nå Hjørnebygget II, som skal komplettere
det eksisterende bygget.
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Tekst: Anders Lie Hagen
Foto: Ian Spink
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V

Rev. / Dato

/ Besk

Prosjektnr

Prosjek

596.17

REG

GNR/BNR:

79/36, 79/39, 7
Status

DETALJREGU

Planforslaget ble introdusert for kommunens bygningsråd allerede
høsten 2019. Politikerne fryktet at nybygget ville ødelegge kirkens
sikt mot Gjellumvannet. Stridens kjerne har vært hvordan man
skal bygge – og samtidig sikre god sikt fra Heggedal kirke.
For både politikerne og lokalbefolkningen har det vært viktig å
sikre luft og rom rundt kirken, slik at bygget beholder sin
historiske posisjon som et viktig landemerke i Heggedal.

Dato

18.12.2020
Vedleggsnr.

13

Tilbakemeldingene har endret prosjektet. Nybygget var opprinnelig foreslått som to separate bygninger. Nå foreslås Hjørnebygg II
som én bygning, noe som vil gi større avstand mellom den nye bebyggelsen og det eksisterende menighetshuset. I tillegg vil delen av
Hjørnebygg II som ligger nærmest kirken reduseres med én etasje.
Fremfor å bygge i høyden er forslaget å gå inn i terrenget - inn mot
gårdsrommet og mot kirken. Den foreslåtte løsningen vil altså gi
bedre sikt fra kirken, men et større terrenginngrep.
Hjørnebygg II er planlagt med 7 rekkehus, med forretninger på
bakkeplan ut mot Heggedalsveien. Mellom det nye Hjørnebygget II
og gamle Heggedal bakeri er det foreslått å etablere gang- og
sykkelvei fra Heggedalsveien til Heggedalsbakken.
Reguleringsplanen for Hjørnetomten har vært på høring
og er lagt ut til offentlig ettersyn.

Bak blokkbebyggelsen er gårdsrommet. Her ligger rester etter en
kolle, som avsettes til uteoppholdsareal. Etter ønske fra bygningsrådet vil Hjørnebygget II få fasader med mer tre. Forslag er
treverk behandlet med jernvitrol (som gir sølvgrå farge).
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Nytt byggeprosjekt er en videreføring av eksisterende
bebyggelse, slik at det blir en sammenhengene kvartalsstruktur formet som en hestesko.

Modell sett fra Gjellumvannet. Mellom eksistrende
Hjørnebygg I og planlagte Hjørnebygg II vil det bli
mulighet for gjennomgang.
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LIONS CLUB HEGGEDAL
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DET ER BEDRE Å BYGGE BARN ENN Å REPARERE VOKSNE!
Støtt Lions Tulipanaksjon lørdag 24. april 2021
Kjære Heggedølinger, Lions´ årlige tulipanhelg
gjennomføres som seg hør og bør siste lørdag i
april. Dette er en landsomfattende innsamlingsaksjon til inntekt for forebyggende arbeid blant
barn og unge.

På strategiske punkter i Heggedal sentrum vil
dere finne iherdige Lionsmedlemmer med
hendene fulle av flotte tulipanbuketter. Møt opp
og støtt Tulipanaksjonen. Det er barna våre det
gjelder!

Det handler om å ta de riktige valgene i livet. Et
godt læringsmiljø i barnehagen og på skolen er
viktig for å styrke barns sosiale kompetanse.
Som et bidrag i denne prosessen, har Lions
utviklet undervisningsprogrammet Mitt valg.
Dette programmer tilbys i dag både barnehagen
og skolen, men vil kunne utvides til å tilbys lag
innen kultur og idrett. Hensikten er at barn og
unge gjennom Mitt Valg skal få trening i å ta
ansvar, kommunisere, få økt selvtillit, ta
beslutninger og sette seg mål. Mitt Valg skal
forebygge aggressiv adferd, mobbing og bruk
av rusmidler. Utfordringene med digitale
medier er også dekket i programmet.

Selv om Corona-epidemien i disse dager legger
begrensninger på vår aktivitet, vil vi strekke oss
for å gjøre en forskjell i andres liv.
Ønsker du å bli medlem i Lionsklubben og delta
i godt kameratskap, er du hjertelig velkommen.
Ta kontakt med vår President Jan Erik Ruud på
telefon 913 95 240.
Til slutt ønsker vi alle en riktig fin vår. Husk å
holde meteren, vaske hendene, og følg
myndighetenes anbefalinger og pålegg, så
bidrar vi alle til å begrense smitten.

HUSK GRASROTANDELEN
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
kommisjonær – for å være grasrotgiver
må du være kunde hos Norsk Tipping.

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

Tre iherdige medlemmer av Heggedal Lions i
aktivitet under Tulipanaksjonen.
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Heggedal og
omegn Historielag

Koronatiltakene er egentlig milde

Det går på lavgir, men...

Styret i Historielaget har vedtatt å melde foreningen inn i
”Landslaget for lokalhistorie”, en landsdekkende organisasjon. Offentlige støtteordninger og bevilgninger forvaltes av hovedorganisasjoner, så det er nødvendig å være
medlem der får å ta del i ordningene.
Vi tar i bruk programpakken ”StyreWeb”, som er et verktøy
for drift av foreninger. Det vil blant annet hjelpe oss til å
få nye hjemmesider. Historielaget har registrert domenet
www.hooh.no, og håper å være ”på lufta” i løpet av mars.
Som tidligere meldt, er årsmøtet utsatt til høsten, men
årsmøtepapirene (årsberetning, regnskap og budsjett)
blir sendt ut til medlemmene nå. Styret blir sittende fram
til årsmøtet kan gjennomføres.

Kulturguide for Asker

Historielagene i (nye) Asker jobber med et fellesprosjekt,
en kulturguide med utgangspunkt i kunst, arkitektur og lokalhistore. Den skal være ”Et identitetsskapende prosjekt
som kan stimulere flere til å utforske tettstedene våre, bli
kjent og ikke minst positivt overrasket og stolte av hva vi
har å by på”. Det er ikke klart hvilken form en slik guide
skal ha, men både e-bok, papirformat og bruk av merking
med QR-koder er diskutert.

Historiker Leif Opsahl ved NTNU tenker
at tiltakene vi fortsatt vasser i, og som
mange er så usigelig lei av, er milde sett
opp mot gamle dager.
– Da svenskene hadde pesten i 1710
ble den norske befolkningen som bodde nærme grensa tvangsflyttet minst
en halv mil inn i landet. Alle nordmenn
som hadde tilgang til gevær, ble beordret til å skyte svensker som prøvde å krysse grensa.
Klærne til de døde skulle ikke berøres, og de døde skulle bli begravet på stedet ved hjelp av stenger.
– Tiltakene kan for oss oppfattes som ekstreme og konsekvente, men førte til at Norge unngikk pesten i 1710.
De grunnleggende tiltakene vi lever med nå, der målet
er å begrense kontaktflater mellom mennesker, er eldgamle virkemidler som ble brukt helt tilbake i senmiddelalderen, sier Opsahl.
Fra Gemini.no, forskningsnytt fra NTNU og SINTEF

Heggedal
– fra bondebygd til industrisamfunn

Flere foredrag?

Etter at Terje Martinsens foredrag ble tatt opp og publisert på nettet ved åpningen av innbyggertorget, har vi
fått oppfordringer om å legge ut flere foredrag og arrangementer på nettet.

Med alle forbehold

Vi prøver oss på nytt med å arrangere en lokalhistorisk
vandring langs deler av Oldtidsveien - 2. mai. Den ble
avlyst i fjor, men vi prøver oss igjen. Vi tar forbehold om
værforhold og smittesituasjonen.

Terje Martinsens foredrag ligger fortsatt tilgjengelig
på nettet. Litt nede på Innbyggertorgets Facebookside er en lenke: https://youtu.be/SbjoEW9BoYg.
Trykk på lenken, så får du en kavalkade gjennom
Heggedals historie fra 1870-tallet og framover.

Hvis coronanen tillater:

Søndag 2. mai kl 12.00:

Lokalhistorisk vandring langs deler av
Oldtidsveien, fra Røyken til Slemmestad
Oppmøte ved Røyken kirke kl. 12.10 (pga togtidene).
Turen tar 3 til 4 timer. Ta med niste og drikke.
Transport tilbake vil bli organisert.
Turleder er Terje Martinsen.
NB! Påmelding til: Marit Fugleberg Flåto,
maritff@hotmail.com / tlf 93 05 34 34 - innen 26. april.
(Det kan bli litt betaling for transport tilbake.)

Dette eldgamle veifaret går fra Gullaug i Lier til Slemmestad, dels som kjørevei, dels som gårdsvei, hulveier og stier.
Langs denne veien finner vi vår bosettingshistorie og næringshistorie godt dokumentert.
Hele strekningen er på ca 17 km, men vi konsentrerer oss om etappen fra Røyken kirke til Slemmestad, ca 7-8 km.
Stien har tidligere gått helt ned til Slemmestadbukta, men ender i dag ved Slemmestad ungdomsskole.
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Ledige parseller på
Delingshaven til Stein
Delingshaven startet i 2018, og har 15 parseller,
hver på ca. 20 m². Per i dag er 6 personer og
familier med. Vi har et maks antall på 10. Hvis du
ønsker mer informasjon om denne Delingshaven
i Gjellum terrasse, sender du mail til Stein Dyre
Berge; sdb@crust.no. Det er noen begrensninger
på grunn av korona. Men vi håper på et friskt 2021.

Ingen plan for planfritt kryss
Høsten 2018 presenterte Gunnar Gravalid idéen om
grangbro i krysset mellom Røykenveien og Heggedalsveien. Den tidligere eieren av Gjellum nærsenter ønsket en planfri kryssing for å bedre trafikksikkerheten.

Heggedal lokalsamfunnsutvalg
For at lokalsamfunnsutvalget skal kunne fylle sin
rolle ute blant lag og foreninger, samt ikke minst
overfor enkeltmennesker i Heggedal er det viktig at
vi og vår virksomhet blir allment kjent.
Mandatet vårt er å bidra til at du og dere kan
øve påvirkning på politiske beslutninger som angår
området vårt. Vi skal formidle til dere hva kommunen tenker og vil med Heggedal, og vi skal fortelle
tilbake hva heggedølene mener om utviklingen.
Åpningen av det nye innbyggertorget var en fin
mulighet for oss til å spre informasjon om utvalget.
Derfor var vi med under åpningsarrangementet.
Deltakelsen vår kan fortsatt finnes på nettet, både
på innbyggertorgets hjemmeside, og på vår egen
Facebook-side som vi nå har satt opp. Der kan alle
komme med forslag, innspill og meningsytringer.
La meg understreke tydelig at vi ber om og forventer at innlegg her ikke inneholder nedsettende
eller støtende omtale av andre. En kjerneverdi i vår
åpne kommunikasjon med Heggedal samfunnet er
respekt og saklighet i samtalene.
Så har vi månedlige møter, som er åpne for alle.
Nå går de digitalt og kan følges via kommunens
hjemmeside. Vi håper selvsagt at vi snart kan invitere til «gammeldagse» møter hvor vi alle er tilstede
og hvor dere kan komme å høre på.
For tiden har vi flere såkalte temaplaner til behandling hvor vi skal uttale oss, blant annet om næringsvirksomhet, om skole- og barnehagekapasitet,
og om klimatiltak. Vi skal også i løpet av våren ha
møte både med ordføreren, kommunedirektøren
og med Hovedutvalg
for medborgerskap. Alle
disse kan følges av
offentligheten.
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Høsten 2019 ble Gjellum nærsenter solgt til Coop
Norge Eiendom. De gjør det nå klart at de ikke
ønsker å følge opp disse planene.
– Vi har ikke vurdert å følge opp sporet med gangbro som vi mener er et anliggende for offentlige myndigheter, ikke oss som grunneier, sier utviklingssjef
Knut Wellerop fra Coop Eiendom. Siden eiendommen ligger i et belastet kryss
ønsker ikke Asker kommune
en utvidelse av senteret uten
at trafikale utfordringer også
avhjelpes.
– Vi har ikke besluttet hva
vi gjør, men vurderer løsninger som må avklares med
kommunen før vi beslutter
eventuelle grep, sier
utviklingssjefen fra
Coop Eiendom.

Foto (over): Ian Spink
Illustrasjon (under): Randi Slåtten

Heggedalspostens 2. utgave i
2019 omtalte Gravalids forslag
til nytt nærsenter på Gjellum.

Skriv til oss om hva som skjer i ditt nærmiljø
Heggedalsposten ønsker bidrag til stoff fra hele vårt
distribusjonsområde.Vi ønsker også saker fra
Dikemark, Hallenskog, Blakstad, Vollen og Bjerkås.
Har du en notis, en kommentar, en større sak, eller
et bilde? Alt du måtte ønske å dele fra ditt nærmiljø,
kan sendes til Heggedalsposten på
post@heggedalsposten.no
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Torg og park vedtatt
Formannskapet i Asker kommune har vedtatt
utbygging av Heggedal torg og park. Området ligger
mellom ”Sentrumstomta” og Kistefossdammen, med
gode forbindelser til sentrum, ungdomsskolen og
kirken. Kostnadsrammen er 41,6 millioner kroner.
Årlig er det innarbeidet 450 000 kr til driftsbudsjettet
for å kunne ta vare på torget og parken.

Åpningstid - Kaliber i Heggedal
Mandag: Afterschool - kl. 14.15 - 17.30
Tirsdag: Afterschool - kl. 14.15 - 19.30 (aktivitetsåpent)
+ matlagingsgruppe med svensk kokk - kl. 17 - 19.30
Torsdag: Afterschool - kl. 14.15 - 19.30 (aktivitetsåpent)
+ musikkgruppe/band - kl. 17 - 19.30

Entreprisen er lyst ut. Oppstart av anleggsarbeidene planlegges allerede i sommer.
Planlagt ferdigstillelse er sommeren 2022.
– Vi kan glede oss over at vi nå skal få fullført
hele Heggedals sentrumsutvikling, sa ordfører Lene
Conradi i formannskapets møte.

Åpningstid - Radar i Asker
Mandag: aktivitetsåpent - kl. 17 - 20
Tirsdag: legoklubben - kl. 17 - 20 (aktivitetsåpent)
Onsdag: mediagruppe - kl. 14 - 17 (caféåpent 17 - 20)
Torsdag: dungeons and dragons - kl. 17 - 20
+ aktivitetsåpent + caféåpent

Ombygging av Heggedal
transformatorstasjon

Lørdag 27. mars: digital kulturmønstring, følg med
via Facebook, UKM-TV eller YouTube.
2

Hvor sexy er
Heggedal?

debatt

leder og debatt

Torsdag 4. mars 2021
REDAKSJON
Ansvarlig redaktør/
adm. direktør:
Nyhetsredaktør:
Politisk redaktør:

Kjersti Sortland
Karianne Steinsland
Dag Otter Johansen

Lokalpolitikerne strides om
Heggedals attraktivitet.
– Så langt har vi fått en
Kiwi-butikk, postkontor
a
og et bibliotek. Det er
50 shades of Hegg
edal
ikke akkurat übersexy,
sa heggedølen Ole
Jacob Johansen (FrP) i
formannskapets møte i
begynnelsen av mars.
– Det er ikke bare et
bibliotek. Det er et innbyggertorg. Det er
Faksimile,
ganske sexy altså. Det er rett og slett
Budstikka
råstilig, repliserte Kari Sofie Bjørnsen (H). 4. mars 2021
b Heggeda
l sentrum er i full
utvikling, og nå skal
også.
det snart

anlegges et torg og

FOTO: PRIVAT

Sløsefellen og
luksusfellen

Kommentar

selv sa: Noe tyder
på at planene om
et vinmonopol i Heggedal er
noe oversolgt.
Selv om Johansen
synes det er vel og
tenkes på teleslyng
bra
er og handikapplasser at det
kanskje tenkes på
, bør det
de unge også. De
som
løper ned dørene
til et innbyggertorg. ikke
I Høyre derimot
var det nær ekstase.
ansvar for å fylle
De tok
opp
Gruppeleder Håvard glasset etter Johansen.
Vestgren syntes planene
kommunen redegjor
de for var kjempef
godt eksempel på
ine. – Et
vellykket samarbe
id mellom
kommune og utbygge
r (les: Tandberg Eiendom
sa Vestgren.
),
Partikollega Kari
Sofie Bjørnsen nesten
det digitale møtet.
danset i
– Det er et innbygg
Det er sååå sexy,
ertorg der.
sa Bjørnsen.
Tilsynelatende hadde
Høyre glemt at flere
deres partikolleger
av
stilte kritiske spørsmå
dager tidligere i utvalg
l bare 12
undret seg over hvor for samfunnstjenester og
godt kommunen
dette. De spørsmå
kom ut av
lene kommunen
ikke kunne
besvare da, men
som de redegjorde
grundig for
nå.
Det var nok til å
slippe nye kritiske
Høyrespørsmål. Motfore
stillingene rundt
utbyggeravtale og energiavtale
var lagt til side. De
begravd på bibliotek
var trolig
et, et sted nær «50
grey».
shades of
Se også Nyhet side
11.

Motforestillingene
rundt utbyggerav
tale og
energiavtale var lagt
til side. De var trolig
på biblioteket.
begravd

DAG OTTER JOHANSEN,

POLITISK REDAKTØR

I BUDSTIKKA

a Arne Bjonviken,

pensjonist, Eiksmark
a

Privatpersoner kan
ende i luksusfellen, mens kommun
er ofte går i
sløsefellen.
«Jeg ser at en politiker
mener
de fleste klimatilt
ak er
og for dyre», bemerke bortkastet
Stikka, med henvisni r Gutten i
ng
legg fra Truls Bergerse til et innn (Frp) 26.
februar.
Men dette gjelder
mange områder og ikke bare
overambisiøse
klimatiltak, som
MDG
flotte seg med. Planene liker å
om utbygging av Nadderud
stadion, luksushotellet for sykkel
på
eneboligpris, ønsker Kolsås til
veier med høy standardom sykkelog mange
andre investeringer
hvor kostnadene har lett for
å løpe løpsk, er
eksempler på det.
Bærum kommu
nes økonomi
sies å være stram,
ifølge kommunedirektøren
, og pleie- og
eldreomsorgen
trues
kutt i årene fremove med store
r.
Da hjelper det lite
med fagre
ord om at vi er
landets rikeste
kommune, og regjerin
gens perspektivmelding,
som nylig ble
fremlagt, gir heller
ikke grunnlag
for å håpe på økt
oljepengebruk i
norsk økonomi. Nå
skal det spares
i alle langtidsplaner,
og
på at Ringeriksbanen mye tyder
må tilbake
til tegnebrettet og
planlegges på
nytt.
Mitt forslag er derfor
at Bærum
kommune ansetter
et
bud, en slags luksusfe sløseomllens Silje
Sandmæl, og da
skulle vel Truls
Bergersen være en
godt kvalifisert
kandidat!

Budstikka bruker Vær
Varsom-plakaten som
mal
 Pressens Faglige
Utvalg (PFU) er klageorgane for god presseskikk. Den som mener seg
rammet av urettmessig
 Adresse: PFU, Rådhusgata
t oppnevnt av Norsk
avisomtale, oppfordres
Presseforbun
17, 0158 OSLO. Tlf. 22
til å ta kontakt med
40 50 40. E-post: pfu@presse d, som behandler klager mot mediene
redaksjonen.
i presseetiske spørsmål.
.no. www.presse.no

Solabbor i Gjellumvannet
Fisken, som opprinnelig hører hjemme i NordAmerika, har kommet til Norge som akvariefisk.
Den lever vilt i ti vann i Asker, blant dem Gjellumvannet. Nå ønsker Miljødirektoratet å utrydde den
eksotiske arten, som er uønsket i norsk fauna.
Forslaget er å slippe ut plantegiften rotenon i
vannet. Da vil all fisk dø, før det opprinnelige
økosystemet vender tilbake etter noen år. Flere har
engasjert seg i saken, og mener forslaget om
å forgifte vannet er en dårlig løsning.
– Gjellumvannet er et av Asker sine mest
populære sportsfiskevann med blant annet ørret,
gjedde, ål og stor abbor. Å utrydde alt liv kun for å
bli kvitt én art er ikke gangbart i 2021, mener
Simen Blix, en av de engasjerte i saken.
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Sentralbord: 66 77
00 00
Kundesenter • abonneme
nt: 66 77 02 00
Tipstelefon • nyhetstips
: 99 59 00 00
Besøksadresse:
Billingstadsletta 17,
1396 Billingstad

b – Ansett
et sløseombud, og
da
skulle vel Truls Bergerse
n være
en godt kvalifsert
kandidat, skriver innsenderen.

en park mot Gjellumv
annet
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Hvor sexy er Heggeda
l? Derom strides
Frp.
Høyre og
For noen er glasset
viklingen i Heggeda halvtomt over sentrumsutl så langt. Det mangler
alt et vinmonopol.
tross
For andre renner
det over av
begeistring uansett.
Sentrumsutviklin
gen i Heggedal går
Folk er i ferd med
sin gang.
å flytte inn, butikker
på plass.
kommer
Finishen – prikken
over
og en park skal anlegges i-en – gjenstår. Et torg
ut mot Gjellumvannet.
Røyken-granitten
skal
skal gjøre det mulig blankskures. Treplattinger
å
utescene skal reises. gå ned mot vannet, og en
Over
det brukes på Heggeda 40 millioner kroner skal
l torg og park.
Bra, eller?
Ikke helt, om du
spør
Han var i sitt retoriskeFrps Ole Jacob Johansen.
ess, da formannskapet
behandlet Heggeda
l torg og park tirsdag
Både fordi han stilte
kveld.
betimelige spørsmå
syn i strømprisen
l om inni en energiavtale
som skal inngås med Tandber
g Eiendom/Teas
Energi, og fordi
han undret seg på
om nye Heggeda
l var for traust
for de unge. – Så
langt har vi fått en
Kiwi-butikk,
postkontor og et
bibliotek. Det er
ikke akkurat
übersexy, mente
Johansen.
Trøsten over mangel
som selv bor i Heggeda på sexiness må Johansen,
l, eventuelt finne
rer han ikke har
i polvakjøpt i nærmiljøet.
For som han

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har
gitt Elvia AS konsesjon til å utvide Heggedal
transformatorstasjon. Anlegget skal utvides med
et nytt bygg på cirka 200 m². Bygget plasseres rett
øst for eksisterende transformatorbygg. Dagens
utendørs koblingsanlegg vil rives når nytt innendørs
anlegg blir satt i drift.
En utvidelse av stasjonen er nødvendig for å
sikre forsyningssikkerheten og legge til rette for økt
forbruksvekst i området som forsynes med strøm
fra Heggedal transformatorstasjon. Transformatorstasjonen forsyner i dag ca. 7 000 kunder.

a

Nytt bygg vil være
kompakt og ha
samme uttrykksform
som resten av
stasjonen. I tillegg
fjernes dagens utendørs koblingsanlegg,
noe NVE mener vil
være positivt for den
visuelle opplevelsen
av stasjonen.
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L
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V
Illustrasjon av Heggedal transformatorstasjon etter ombygging.
Nytt bygg vises med rødt og vil ha omtrent samme utforming som
eksisterende bygg (i grått).

Spikkestadbanen på anbud
Jernbanedirektoratet legger flere togstrekninger på
Østlandet ut på anbud. Dette gjelder blant annet
linje L1 Spikkestad–Asker–Oslo S–Lillestrøm.
Fristen for å levere inn tilbud er 31. august.
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Hygg deg
i heggedal
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Vi gjør ALT
for at du skal handle
extra billig!

Extra Heggdal
7-23 (8-21)
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