Formell innkalling til årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral
(Møtet søkes gjennomført på et tidspunkt hvor vi kan møtes fysisk)

Dagsorden:
1.

Velkommen

(2.

Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden)

(3.

Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere)

2 og 3 avventer eventuell fysisk gjennomføring av møtet.
4.

Årsberetninger fra styret
Vedlegg 1: Styrets årsberetning for Nærmiljøsentralen 2020
Vedlegg 2: Årsberetning for Heggedalsposten 2020

5.

Regnskap og revisors beretning
Vedlegg 3: Revidert regnskap for 2020
Vedlegg 4: Revisors beretning for 2020
Vedlegg 5: Balanse 2020
Vedlegg 6: Revidert regnskap for Heggedalsposten 2020
Vedlegg 6b: Balanse for HP
Vedlegg 6c: Revisors beretning for HP

6.

Aktivitetsplan og budsjett
Vedlegg 7: Aktivitetsplan 2021
Vedlegg 8: Budsjett 2021

8.

Innkomne forslag

9.

Valg (av styre, revisor og valgkomité)
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Årsberetning for Heggedal Nærmiljøsentral
01.01.2020 - 31.12.2020
Heggedal Nærmiljøsentral har i sitt 11. ordinære driftsår (fortsatt) hatt Per Sletaune som daglig
leder.
Heggedal Nærmiljøsentralen har hatt følgende styre i perioden:
Styreleder: Sverre Aae
Ildsjel, uavhengig: Ragnhild Holtan
Heggedal og omegn Historielag: Dag Henning Sæther
Lions Heggedal: Jan Erik Ruud
Heggedal menighet: Monica Øverbye
Heggedal og Blakstad skolekorps: Thomas Hvesser
Heggedal idrettslag: Torgeir Kroken
Hovedgården Ungdomsskole: NN (ubekreftet deltaker/styremedlem)
Hovedgården Ungdomsskole elevråd: Hedda Johanna Opperud Birkeland
Styret har avholdt 5 ordinære styremøter i 2020.
Flere av styremøtene er avholdt i den digitale «sfæren». Dette ble året da flere av
styremedlemmene, styreleder inkludert, fikk en rimelig bratt læringskurve med det å bli kjent
med digitale muligheter gjennom løsninger som Zoom og Teams.
Styret og daglig leder har blant annet jobbet med følgende saker i 2020:
Med bakgrunn i koronapandemien har dette året vært noe amputert med prosjekter og
aktiviteter/arrangementer. I og med høy aktivitet gjennom flere år, og prosjekter gående over
flere år, ble det ikke vedtatt noe nytt årshjul for 2020, men hovedsakelig oppfølging og
videreføring av de mange eksisterende prosjekter og pågående aktiviteter.
- Planlegging av nytt "innbyggertorg Heggedal" B3
- Utsmykning og medvirkning for «torg og park» prosjektet
- Daglig drift og samhandling med Heggedal Innbyggertorg
- Askers Frivillighetsutvalg
- Trans´matorn Sykkelpark
- Trafikksikkerhetsutvalg i Heggedal
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- Koordinering trafikksikkerhet anleggsområder i Heggedal
- Asker Kulturfestival 2020 (avlyst/utsatt til 2021)
- Olabil-løpet i Heggedal
- Utbygging i Heggedal sentrum
- Utarbeidet høringsuttalelse til utbygging av Åmotåsen
- Brosjyre, Velkommen til Heggedal (ferdigstilt des. 20)
- Samarbeid med lokalsamfunnsutvalget i Heggedal
- Omattatt (kreativt ombruksverksted)
- Post i Heggedal – etablering og oppstart drift
- Heggedalsposten redaksjon
- iheggedal.no
- Fabrikkens venner/utleie av Fabrikken
- Deltagelse i arbeidet med høringsuttalelse til Temaplan for Medborgerskap Asker kommune,
både fra Frivillighetsutvalget og fra Nærmiljøsentralen
- Planarbeid for frivillig innsats i pandemien sammen med Asker kommune
- Nettverksmøter frivillighetssentralene
- Digital Venn
- Sajad/Sayed har igjen blitt en av de ansatte i Nærmiljøsentralen; gjennom sitt søk etter
praksisplass høsten 2020 ble det klart at dette ikke ble en enkel eller løsbar oppgave. Han er
fra årsskiftet tilbake en dag i uken – som en god medarbeider for «oss».

Styret vil også i år gjerne fremheve noen personer som har gjort en særlig
dugnadsinnsats til beste for Heggedals nærmiljø:
2020 var året da nærhet skulle bli viktigere enn på svært lenge, koronapandemien stilte og
stiller høye krav til alle innbyggere, bedrifter, lag og organisasjoner, ikke bare i Norge, men i en
hel verden. Myndighetspålegg er og har vært svært inngripende og gir langt mindre felles
aktivitet og sosial omgang enn hva som ellers hadde vært naturlig. Men, i krisetider er det også
lyspunkter. Heggedalspostens redaksjon har gitt nærhet og varme i Heggedal og omegn ved å
arbeide ufortrødent videre under pandemien. Med mange timer i videomøter har redaksjonen
gitt Heggedalspostens lesere mye og godt stoff i disse meget spesielle tider. Styret i HNMS
mener årets ildsjeler lokalt, og som har utgjort en forskjell i lokalmiljøet i pandemiåret 2020 er;
Heggedalspostens redaksjon sammen med alle budene, som bringer hyggelig og etterlengtet
lesning ut til alle postkasser og 6000 lesere i sitt nedslagsfelt.
Tusen takk til Heggedals beste historie- og nyhetsformidler; Heggedalsposten!
Heggedalsposten er en del av HNMS sin virksomhet. Redaksjonen jobber fritt og uavhengig av
HNMS. Se HP sin egen årsberetning og regnskap til årsmøtet.
Norge og Asker ble mer eller mindre nedstengt 12. mars, pandemien rammet
Plan for frivillig innsats i pandemien sammen med Asker kommune ble «raskt» et tema.
Lag/foreninger, deriblant HNMS ble involvert i bl.a. av implementering av en app med navn
NyBy, en app som skal gi de som har/hadde behov enklere en til en hjelp i hverdagen,

Til årsmøtet, versjon 040421
koordinert sentralt/desentralt i Asker. Ellers stilte mange innbyggere opp for hverandre med
nabohjelp. Bedrifter/serveringssteder kjørte mat og andre nødvendigheter hjem til de som
trengte det. Og ikke minst svært mange innbyggere var på tilbudssiden for å gi sine bidrag, hvis
nødvendig. Til årsberetningen føles det riktig å gi et par betraktinger før evt. evaluering(er)
kommer omhandlende bruk av kommunal og frivillige resurser i krisetider. Vi mener at
frivilligheten hadde større potensial enn det som ble erfart i første fase av pandemien, det er da
trygt å vite at frivilligheten fortsatt har mye å gå på, og har potensial for større etterspørsel enn
hva som har vært gjeldende i Asker kommune. (Og det er ikke sikkert digitale løsninger treffer
alle som sårt trenger hjelp i krisetider. Vi skal som frivillige og kommune ikke undervurdere de
negative konsekvensene av pandemien som har medført isolasjon, ensomhet og dermed mer
psykiske belastninger hos mange rundt oss lokalt og i kommunen.)
Omattatt – kreativt ombruksverksted
Til tross for at store deler av 2020 har vært preget av smitteverntiltak og nedstigning p.g.a.
covid-19, har Omattatt greid og skapt en møteplass for mange i Heggedal. Vi har ved utgangen
av 2020 hatt mer enn 800 besøkende fordelt på 104 åpne dager, kurs og verksteder. I tillegg
har vi vært på besøk hos barnehager og skoler, hatt foredrag og verksteder, samt kurs for SFO
ansatte. I 2020 har vi fått 51 nye enkeltmedlemskap og 10 nye familiemedlemskap i foreningen
Omattatt.
Vi kan takke mange frivillige for stor dugnadsinnsats for å holde åpent mange kvelder i uken. Vi
har allerede 13 frivillige som bidrar med kunnskap, erfaring og av sin fritid for å gjøre Omattatt til
et sted mange har lyst til å komme.
Mange og nye har i løpet av året oppdaget Omattatt. Vi har inspirert mange gjennom innlegg på
sosiale medier, kurs og verksteder, samt alle som har besøkt oss drar begeistret hjem med
masse ideer. Vi gleder oss til å fortsette arbeidet med å være en god møteplass i Heggedal.
Foreningen Omattatt er stiftet av Heggedal Nærmiljøsentral og Asker kommune. Omattatt har
fått økonomisk bidrag fra Asker kommune, Sparebankstiftelsen DNB, Miljødirektoratet,
Akershus fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. Ombruksverkstedet holder til i underetasjen
på Friheim og er fylt med ombruksmateriell fra Yggeset gjenvinningsstasjon og andre
samarbeidspartnere. Omattatt jobber med å se ressursene i det andre kaster.
«HNMS forvalter midlene (for Omattatt) i henhold til de avtalte kriterier og behov. Innkjøp,
påløpte kostnader, avgifter, kursinnbetalinger etc. som fremkommer av aktiviteten i Foreningen
Omattatt dekkes fra/godskrives ovennevnte konto- fortløpende.
Ved eventuelle engasjement og/eller ansettelser er HNMS arbeidsgiver med de plikter dette
medfører, herunder ikke begrenset til aa-registrering, forsikring, skattetrekk og lønnsutbetaling.»
Trans´matorn sykkelpark – et møtested i fortsatt utvikling
Sykkelparken blir benyttet av svært mange besøkende. Sykkelparken omtales langt utenfor
Askers grenser. I 2020 ble sykkelparken ytterligere utviklet med klatrekuber og ny treningstrapp
(99 trinn inkludert hoppbakkens siste trinn opp hopptårnet). Det er avholdt to dugnader dette
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året, med god hjelp fra Lions Club Heggedal. Asker kommune og HNMS jobber med
sykkelparken gjennom en gjensidig driftsavtale. Egen vaktmester har gjennom engasjement fra
HNMS påtatt seg daglig/ukentlig vedlikehold i sykkelparken. Vaktmester er tilstede flere ganger i
uka, på ulike tidspunkt dag/kveldstid. Dette ser ut til å være en god løsning for å holde
sykkelparken ryddig og i god stand. Det vises til tidvis svært høyt aktivitetsnivå og godt besøkt
sykkelpark gjennom hele sykkelsesongen. Det må nevnes at sykkelparken vintertids blir omgjort
til Trans`matorn «akepark», godt besøkt av barnehager fra nærmiljøet på hverdager og
familieaking i helgene.
Damvokterboligen
Boligen har også i 2020 fått lite oppmerksomhet. Det er fortsatt et stort behov for utbedring flere
steder i bygget. Det er imidlertid inngått et samarbeid med Hovedgården Ungdomsskole – som
legger til rette for at ungdom med behov for en alternativ skoledag – kan arbeide med utbedring
av boligen. Til god nytte for alle parter!

Kraftverk/turbinene
Det har ikke vært noen aktivitet/dugnad i området dette året, grunnet pandemien.
Heggedal Trafikksikkerhetsutvalg; skiftet navn til «Trafikksikkerhetsutvalget langs
Røykenveien»
HNMS koordinerer trafikksikkerhetsarbeidet langs Røykeveien. Trafikksikkerhetsarbeidet har
fått god omtale i lokalavisene Røyken og Hurums Avis og Budstikka. Politisk ledelse og
administrasjonen i Asker kommune har også i 2020 vært gode medspillere overfor veieier Viken
fylkeskommune. NAF er også en faglig god alliert i trafikksikkerhetsarbeidet gjennom sitt
prosjekt «Med hjerte i halsen», med sin fagkompetanse koordinerte de en vellykket trafikkaksjon
langs Røykenveien 12. februar. Aksjonen ble etterfulgt av et møte med bl.a. flere interesserte
politiske partier, representanter fra Heggedal skole, FAU Heggedal skole mfl. Aksjonen hadde
som fokus å fokusere på risiko-områder langs Røykenveien, og la barna selv gi sine egne
beskrivelser av skoleveien. NAF utarbeidet etter aksjonen en rapport om problemområder og
forslag til løsninger langs Røykenveien. Rapporten ble presentert i møte med ordfører Lene
Conradi, med samferdselsråd Viken Fylke, Olav Skinnes, til stede – i rollen som veieier. Det
planlegges fortsatte oppfølgingsmøte(r) mellom Asker kommune og Viken Fylke for å finne frem
til løsninger for økt trafikksikkerhet på og langs en av fylkets mest trafikkerte veier.
Trafikksikkerhetsutvalget har jevnlig og god kontakt med flere fylkespolitikere som har deltatt
aktivt med skriftlige spørsmål til fylkesråd Skinnes, og disse har også deltatt på befaring langs
Røykenveien.
Det er viktig at trafikksikkerheten blir godt ivaretatt i anleggsområdene i Heggedal. De faste
møtene som daglig leder koordinerer med alle større bygg og anlegg sammen med FAU/TU,
har fortsatt med godt samarbeid i 2020. Fokuset er trygge skoleveier, trygge veier for alle
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trafikantgrupper, og nullvisjon for uhell og skader i forbindelse med bygg og anleggsvirksomhet i
Heggedal.
PIHAS
30. august 2020 ble selskapet Post i Heggedal AS (PIHAS) stiftet. Selskapet eies 50% av
Tandberg Eiendom AS og 50% av Heggedal Nærmiljøsentral. I forbindelse med planlagt flytting
fra Heggedalsbakken til Heggedal Torg ble det klart at Asker kommune ikke lenger ønsket å
være «postkontor» i Heggedal. Gjennom tilbud og forhandlinger med Tandberg Eiendom og
Posten vant «vi» - og satte opp en operasjon for å betjene Heggedals befolkning med postale
tjenester – også fremover. Beslutningen om å være med i en slik konstruksjon sammen med en
kommersiell aktør ble styrebehandlet i flere omganger – med positivt utfall. PIHAS er styrets (og
administrasjonens) beslutning, samtidig som etableringen er i samsvar med nærmiljøsentralens
retningslinjer. «Vårt» postkontor i Heggedal åpnet den 18/1 klokken 08.00. Akkurat som
planlagt.
Helse, miljø- og sikkerhet i HNMS
Heggedal Nærmiljøsentral er arbeidsgiver. Daglig leder har gjennom flere år hatt et kontor som
ikke tilfredsstiller et godt og trygt arbeidsmiljø. Ved kraftig nedbør og ved snøsmelting har
vannet lekket inn på kontoret gjennom takets elektriske punkter. Tidvis er det satt ut mange
bøtter utover i kontorlokalet for å fange opp vannet som kommer fra taket. Tiden er og var
overmoden for nytt kontor for vår daglige leder. Nytt og tidsriktig kontor er endelig innflyttet i nytt
innbyggertorg januar -21.
Dugnader skal være trygge, og skal ha nullvisjon for fall, skader og smitte. Det er avholdt
dugnader i sykkelparken, vår og høst. Dugnadene har foregått under trygge omgivelser uten
skader.

Nok et år med stor innsats
Styret takker Per Sletaune som daglig leder i HNMS for nok et år med godt samarbeid og stor
innsats for frivilligheten i Heggedal og omegn. 2020 ble et godt og produktivt år, til tross for
pandemi, smittevern og krav om fysisk avstand mellom alle mennesker. Takk for innvielse i
Zoom/Teams osv. Vi gleder oss til å treffes, og med noe mer «nærkontakt» i 2021.

Årsberetning for Heggedalsposten 2020

(versjon 02 - 11.03.2020)

Første nummer av Heggedalsposten ble gitt ut i januar 2007, og har fra 2011 vært en aktivitet innenfor
Heggedal Nærmiljøsentral.
Redaksjonen for Heggedalsposten har i 2020 bestått av:
Sverre Aae Heggedal nærmiljøsentralen (sverraae@online.no)
Ole-Herman Bjor, DnK Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)
Terje Martinsen, historiker (te-m4@online.no)
Laila Samuelsen (lssamuel@online.no)
Dag Henning Sæther (d-hen-sa@online.no)
Stein D. Berge, budsjef (sdb@crust.no)
Anders Lie Hagen (anderslhag@hotmail.com)
Elisabeth Schjølberg (elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no)
Marit Røgeberg, annonseansvarlig, døde i juni, etter en tids sykdom.
Karin Engene (karinengene@outlook.com) overtok ansvaret for regnskapet fra desember 2019.
Kristin Baumann har bidratt med layout og en korona-kronikk (HP 3-2020)
Marit Røgeberg døde i juni 2020, etter en tids sykdom. Vi takker Marit for 3 år som annonseansvarlig og
medlem av redaksjonen. I påvente av ny annonseansvarlig har Dag Henning holdt kontakten med
annonsørene, som nesten utelukkende er faste.
Annerledesåret. Redaksjonen rakk akkurat å gi ut årets blad nr. 2 før corona-pandemien traff Norge 12.
mars. Redaksjonen fortsatte arbeidet med de neste utgavene med digitale møter, og har fulgt
utgivelsesplanen. Arbeidet med bladet er i utgangspunktet digitalt, så det var bare redaksjonsmøtene som
måtte endres. Det har fungert greit, selv om det har vært enkelte tekniske problemer. Men de kreative
diskusjonene vil nok gå lettere når redaksjonen igjen kan møtes rundt et bord.
Budfesten på Heggedal hovedgård 5. februar ble et minneverdig arrangement, med tre-retters middag, et
bugnende kakebord, og underholdning ved visesangeren Hans-Arne Arntzen.
Distribusjon
Distribusjon av Heggedalsposten gjøres av 48 frivillige bud. I løpet av 2020 har ett bud gitt seg, mens vi har
fått fem nye. Flere store ruter har blitt delt inn i mindre ruter. Kristian Elias Koppang pakker ferdig bladene
til de 30 av budene som henter selv på Innbyggertorget. Odd Hagen leverer til 12 bud, og Stein leverer til 6
bud.
Økonomi
Bladet har kommet ut med 6 nummer, alle på 40 sider. Samlet sidetall har vært 240 de tre siste årene.
Sidetallet var 228 i 2017, 220 i 2016 og 236 i 2015. Opplaget var 5600 eks. for nr.1, og økte til 6000 eks. for
de 4 siste numrene. Bladet trykkes av UnitedPress i Latvia.
Regnskapet viser en omsetning (inntekter) på ca. kr 287.160, og et overskudd på ca. kr 69.289.
Bladet har god tilgang på annonser.
Inntektene fordeler seg i hovedsak på:
• 20% (58.850,-) betaling for faste sider fra organisasjonene (30% i 2015)
• 78% (222.560,-) annonseinntekter. (70% i 2015)
• 2% (4.800,-) betaling for abonnement
Utgiftene fordeler seg i hovedsak på:
• 66% (143.500,-) trykking
• 17% (37.500,-) fest for budene på Hovedgården
• 8% (16.400,-) programvare (InDesign m.m.) til redaksjonsmedlemmer
• 4% (8.600,-) porto for utsendelse og distribusjon (vikar)
• 5% (10.300,-) til gaver (julegaver til bud og redaksjon)

Innhold
9 foreninger har faste, eller nesten faste sider:
• Heggedal innbyggertorg
• Heggedal og Blakstad skolekorps
• Heggedal hovedgårds venner og stiftelsen
• Heggedal Idrettslag / Gui Sportsklubb
• Heggedal Menighet
• Lions Club Heggedal
• Heggedal og omegn Historielag
• Omattatt ombruksverksted
• LSU (lokalsamfunnsutvalget)

Faste sider/emner med redaksjonelt stoff:
• Leder
• En historisk artikkel
• "Tursider"
• Bilder og tekster fra HP's Facebookside
• Smånytt

Heggedal Helselag og Pensjonistforeningen annonserer sine program hver vår og høst.
Foreningene har stort sett hatt sine faste sider, til tross for lavt aktivitetsnivå, og til tider full
"nedstenging" på grunn av corona-pandemien.
De historiske artiklene fra Terje har omhandlet: "Vinter i Heggedal før i tida", " Telefonsentralen i
Heggedal", " Vi fyrer med ved! ", " Om Breimåsan og andre myrer", " Den lokale granitten var
etterspurt", og " Nå er Thunehytta satt i stand".
Tursidene har hatt turbeskrivelsene " Fra Gullhella stasjon over Borgenåsen", " Fra Bjerkås til
Slemmestad", " Kyststien fra Slemmestad mot Nærsnes", " Herstadhei - en ukjent perle i Røyken",
"“Topptur” over Stokkeråsen" og " Rundtur over Stetthellene". Turen har har etter hvert beveget seg
litt utenfor vårt kjerneområde, men tilbakemeldingene har vært veldig positive.
Thoraf Dehli hadde sin første "petit-artikkel" i nr. 6-2020, signert "Gammelpresten".
Heggedal Nærmiljøsentral rundet 10 år i 2020, og jubileet ble omtalt i nr. 1.

Noen av de lokale sakene og prosjektene som ble omtalt i 2020:
Det bygges i Heggedal. Det redaksjonelle stoffet har vært dominert av byggeprosjektene i området:
Heggedal sentrum (Heggedal Torg), Åmotåsen (Heggedal terrasse), Hjørnebygg II, Kleiva (ovenfor
Heggedal stasjon), Gullhella (Gullhellinga, Gullhellaveien), og oppgradering av turveiene forbi
Kistefossen.
Trafikksikkerheten langs Røykenveien. Heggedalsposten har hatt to artikler om dette temaet, i nr. 1
og nr. 4.
Lokalsamfunnsutvalget (LSU) ble etablert i 2020. Valget skulle vært gjennomført på våren, men ble
avlyst pga corona-pandemien. Utvalget ble oppnevnt i henhold til valgkomiteens innstilling.
Heggedalsposten presenterte kandidatene, og LSU har hatt faste sider fra og med nr 4-2020.
Kollektivtransport. Bladet omtalte VY's overtakelse av lokalbussrrutene i området, nye
oppgraderinger av Spikkestadbanen, og spørsmålet om matetog på Spikkestadbanen.

Sider/artikler i numrene i Heggedalspostens årgang 2020:
HP 1/2020 - 21. - 26. januar
Historisk: Vinter i Heggedal før i tida 3
Lions Club Heggedal 6
Vinterfest i Trans’matorn 8
Heggedal og omegn Historielag 9
Røykenveien: Med hjertet i halsen 10
Nærmiljøsentralen 10 år 12
Heggedal og Blakstad skolekorps 14
Gammelt og nytt bilde 15
Heggedal innbyggertorg 16
Frivillighetsprisen til Terje Martinsen 18
Tur: Fra Gullhella stasjon over Borgenåsen 20
Fylkesmannen om næringsavfall på Yggeset 23
Oppgradert turvei ved Kistefossdammen 23
Heggedal hovedgårds venner 24
Heggedal Helselags program våren 2020 25
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 26
Gui Sportsklubb 28
Det bygges i sentrum 32
Heggedal Menighet 34
Ombruksverkstedet Omattatt 37
Smånytt 38
HP 2/2020 - 18. - 22. mars
Historisk: Telefonsentralen i Heggedal 3
Trygve Vik 85 år 5
Ungdomsredaksjonen 6
Ombruksverkstedet Omattatt 8
Lions Club Heggedal 10
Heggedal og omegn Historielag 12
Matetog fra Spikkestad? 13
Valg til lokalsamarbeidsutvalg 21. april 14
Heggedal og Blakstad skolekorps 18
Heggedal Hovedgårds venner 19
Tur: Fra Bjerkås til Slemmestad 20
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 24
Olabil-bygging og olabilløp 25
Heggedal innbyggertorgs program 26
Intervju med Hanne Kanten 28
Svartelisting av fremmede arter 30
Heggedal Menighet 32
Gui Sportsklubb 34
Smånytt 37
HP 3/2020 - 12. - 17. mai
Historisk: Vi fyrer med ved! 3
Fremdriften i Heggedal sentrum som planlagt 6
Heggedal Menighet 8
Åpnet friluftsbarnehage med egen TV-kanal 10
Omattatt - kreativt ombruksverksted 12
Lions Club Heggedal 14
Gammelt og nytt bilde 15
“Oasis of Hope” 16
Heggedal og omegn Historielag 18
Tur: Kyststien fra Slemmestad mot Nærsnes 20
Koronatider hey, hey.... 23
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 24
Heggedal og fremtiden 26
Heggedal og Blakstad skolekorps 28
Heggedal Hovedgårds venner 29
Dette gjør Korona-tiden med oss 30
Gui Sportsklubb 32
Vy overtar lokalbusstilbudet 36
Smånytt 37

HP 4/2020 - 18. - 23. august
Historisk: Om Breimåsan og andre myrer 3
Oppgradering av vannledningsnettet 6
Nybygg på Gullhella 6
Gui Sportsklubb 8
Heggedal Menighet 12
Heggedal terrasse i Åmotåsen 14
Lokalsamfunnsutvalget i Heggedal 15
Før og nå 15
Omattatt - kreativt ombruksverksted 18
Tur til Herstadhei - en ukjent perle i Røyken 20
Heggedal Helselag 23
Trafikksikkerhet langs Røykenveien 26
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 28
Marit Røgeberg til minne 29
Heggedal innbyggertorg 30
Heggedal og Blakstad skolekorps 32
Uenighet om hjørnebygg II 33
Heggedal og omegn Historielag 34
Heggedal Hovedgårds venner 36
Smånytt 37
HP 5/2020 - 6. - 11. oktober
Historisk: Den lokale granitten var etterspurt 3
Reguleringsplan for Åmotåsen på høring 6
Trans’matorn sykkelpark 8
Lokalsamfunnsutvalget er i gang 9
Heggedal Hovedgårds venner 10
Gui Sportsklubb 12
Mer modernisering av Spikkestadbanen 16
Lions Club Heggedal 17
Heggedal Menighet 18
“Topptur” over Stokkeråsen 20
Ungkultur i Heggedal 23
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 24
Men Posten blir ikke borte 25
Omattatt - kreativt ombruksverksted 26
Heggedal og omegn Historielag 28
Bøkenes Helge 29
Kommunal planlegging 30
Gammelpresten bestiller fartshumper 32
Heggedal og Blakstad skolekorps 33
Heggedal innbyggertorg 34
Smånytt 37
HP 6/2020 - 24. - 29. november
Historisk: Nå er Thunehytta satt i stand 3
Utbyggingsprosjekter i Heggedal 6
Gui Sportsklubb 8
Med hest som del av hverdagen i barnehagen 12
Heggedal Menighet 14
Gui Sportsklubb 17
Lions Club Heggedal 18
Nå flyttes det inn i Heggedal sentrum 19
Prosjekter ved Hovedgården ungdomsskole 19
Rundtur over Stetthellene 20
Fra Heggedalspostens Facebook-sider 24
Heggedal og omegn Historielag 26
Intervju med kunstner Marit Spilde 28
Heggedal innbyggertorg 30
Heggedal og Blakstad skolekorps 34
Lokalsamfunnsutvalget i Heggedal 35
Det var en gang et tre 36
Smånytt 37

Regnskap 2020 Heggedal Nærmiljøsentral
R-2020

B-2020

Note

Driftsinntekter
(Statstilskudd)
Tilskudd fra Asker Kommune (og staten via rammetilskudd)
Arrangement
Kalender
Renter/gebyr
Prosjektmidler
VTA tilskudd
Annet
Sum driftsinntekter

376,46
827 000

827 376

827 000 1)

827 000

Driftskostnader
Lønn, forsikring og sosiale utgifter
VTA stilling
Husleie, inkl strøm og renhold (aktivitet)
Installasjon bredbånd og trådløst
Drift av bredbånd og trådløst
Innkjøp datautstyr og programvare
Innkjøp kontorutsyr og innredning
Drift www.iheggedal.no
Kontordrift
Kurs og opplæring
Prosjekter
Arrangement
Kalender
Markedsmateriell
Annet/Gaver (IBT bygning)
Brukerrådet
AK nettverk
Transmatorn
Omkostninger

-869 135

-725 000 2)

0
-12 581

-30 000 3)

-19 350

-25 000 4)

-4 628

-5 000

-3250

-10 000

-12 071

-15 000

-5500

-3 000

-26 014

5)

-4 000,00
-7 000
-6 639,70

-2 000 6)

-4 489

-4 500

Sum driftskostnader

-967 658

-826 500

Driftsresultat/kontroll

-140 282

500 7)

Noter
1) Totalt tilskudd overført fra Asker kommune, spillemidler fra staten, endringer frra 2022 - på høring i oktober
2) 84.948 overført til feriepenger, 48.825 belastet drift til feriepenger, 26.250 forskuttert pensjon Omattatt, 2.782 forskuttert forsikring Omattatt ( de to siste blir korrigert i 2021)
3) NMS andel leie av lager i Fabrikken
4) Sannsynligvis langt lavere kostnad i 2021, eksisterende løsning er sagt opp fra februar 2021
5) Post i Heggedal AS (15.000.-)
6) Diverse "løsøre" til frivilligkjøkken
7) Korrigert for 2) ville årets resultat ha vært 22.523

Beholdningsoppstilling 2020 - "balanse", Heggedal Nærmiljøsentral
u2015
Driftskonto

u2016

u2017

u2018

u2019

u2020

Noter

413 940

380 779

346 175

385 327

444 309

304 027

1)

653455

62618

531181

429292

307 145

271 556

2)

Brukerrådet

11733

10226

9466

9466

8 966

8 966

3)

Heggedal Vel

71729

55747

43725

55135

42 655

21 408

4)

Fabrikken

42971

10426

12983

28850

36 018

35 452

5)

100066

136088

294639

334224

389 043

452 883

6)

33300

85 181

59 500

7)

134 123

8)

1 177 635

9)

Anlegg/Transmatorn

Heggedalsposten
Skattetrekk
Feriepengeavsetning
Omattatt
Totalt

1 293 894

655 884

1 238 169

1 275 594

1 313 317

Noter
1) Sees i sammenheng med 8)
2) Sum resterende transmatorn og Damvokter/Kraftverk
3) Forvaltes av Nærmiljøsentralen etter avtale med brukerrådet
4) Dekket deler av brøyting i Grønliveien - endret opplegg for neste sesong
5) Inntekt/kostnad utleie fellesområder i Fabrikken
6) Eget regnskap, kun til orientering her
7) Avsetning fremtidig krav
8) Sees i sammenheng med 1), sum for Omattatt og NMS
9) Eget regnskap, kun til orientering her
u=utgående beholdning
Nærmiljøsentralen eier 50% av PIHAS, samt 100% av Kistefoss Kraftstasjon. Forøvrig leier Nærmiljøsentralen Damvokterboligen og trans´matorn sykkelpark av Asker kommune

2 465 550

Ark

1 av

2

Aksjeoppgaven 2020 - Selskap

B ARFIORGI000382010320212020N

HEGGEDAL NÆRMILJØSENTRAL
Postboks 96
1380 HEGGEDAL

Utskriftsdato
Aksjonær

April 2021
994 675 826

V r referanse

2020/5932422-1

Informasjon til selskaper som eier aksjer
Denne oppgaven er kun til orientering. Aksjeselskaper som eier aksjer, skal ikke levere "Aksjeoppgaven 2020 Selskap", men skal eventuelt levere skjema "Gevinst, tap, utbytte p aksjer og andre finansielle produkter (kun
for selskap)" (RF-1359) sammen med skattemeldingen for formues- og inntektsskatt - aksjeselskaper mv. 2020

02.03.21

Hvis oppgaven inneholder feil
"Aksjeoppgaven 2020 - Selskap" kan inneholde feil eller mangler. Oppdages det feil som har betydning for
selskapets skattemessige resultat, skal ikke selskapet rette dette i oppgaven. Selskapet m selv føre riktig
skattepliktig beløp i skattemeldingen for formues- og inntektsskatt - aksjeselskaper mv. 2020.

994675826

Slik føres aksjeinntekter
Aksjeinntekter som faller utenfor fritaksmetoden er skattepliktige, og tap er fradragsberettiget. Har selskapet
realisert slike aksjer, skal "Gevinst, tap, utbytte p aksjer og andre finanisielle produkter (kun for selskap) 2020"
(RF-1359) leveres. Skattepliktig utbytte skal ogs føres i RF-1359.

2 Side

1

av

3

Hva er "Aksjeoppgaven 2020 - Selskap" (RF-1088S)?
"Aksjeoppgaven 2020 - Selskap" (RF-1088S) gir en oversikt over selskapets aksjer i norske aksjeselskaper og
utenlandske selskaper som er registrert p Oslo Børs og/eller i Skatteetatens aksjonærregister. Oppgaven viser
ogs egenkapitalbevis i norske sparebanker.

1 av

Oppgaven best r av to deler:

000994675826

102500

188270

Ark

Oversikt over aksjer selskapet eide i 2020
Oversikt over selskapets kjøp og salg mv. i 2020, samt eventuelle gevinst- og tapsberegninger

Side 1 av

994 675 826

3

Postadresse
Postboks 4305
8608 Mo i Rana

Besøksadresse
Se www.skatteetaten.no
Org. nr: 974761076

Sentralbord
Tlf 800 80 000

Ark

994 675 826

Side 2 av

3

Ordinære aksjer

925 719 722

POST I HEGGEDAL AS

RF-1088

202
Aksjeklasse

201
Organisasjonsnummer

200
Navn p selskap

1 av

203
Antall aksjer ved
rets inngang

Tabell 2a - Oversikt over aksjer selskapet eide i 2020

Del 1

102500

0

2

av

3

204
Antall aksjer ved
rets utgang

2 Side

1

0,00

15 000

209
Formuesverdi

B ARFIORG
I000382010320212020N

207
Gevinst/tap

02.03.21

0,00

205
Mottatt utbytte

994675826

994 675 826

3

Ordinære aksjer

925 719 722

POST I HEGGEDAL AS

2 av

Stiftelse

3

av

30.08.2020

304
Dato for
transaksjonen

2 Side

3

305
Antall aksjer

994675826

1

B ARFIORG
I000382010320212020N

15 000,00

Inngangsverdi/
Realisasjonsvederlag

306

02.03.21

2 av

Side 3 av

302
Aksjeklasse

301
Organisasjonsnummer

300
Navn p selskap

Ark

303
Transaksjonstype

188271

Tabell 3a - Oversikt over kjøp og salg mv. i 2020

Del 2

102500

Ark
2

Resultatregnskap for Heggedalsposten 01.01.20 - 31.12.20
Driftsinntekter
Annonseinntekter
Abonnement av HP
Kontingent i HP
Gave, ikke fradragsberettiget
Sum Driftsinntekter
Driftsinntekter

Inntekter 2020
Inntekter 2019
Forskjell
Noter:
222 560,00
244 290,00
- 21 730,00
4 750,00
900,00
3 850,00
58 850,00
60 500,00
- 1 650,00
1 000,00
0,00
1 000,00 1.
287 160,00
305 690,00
- 18 530,00

Driftskostnader
Trykking av HP
Inventar
Programvare anskaffelse
Rekvisita
Møte, kurs, oppdatering o.l.
Porto, distribusjon av HP
Gave, ikke fradragsberettiget
Bank- og kortgebyr
Sum Driftskostnader

Kostnader 2020
Kostnader 2019
Forskjell
- 143 504,00
- 146 365,00
2 861,00
0,00
- 12 600,00
12 600,00
- 16 354,10
- 16 822,50
468,40
- 1 093,00
0,00
- 1 093,00
- 37 459,00
- 39 155,60
1 696,60
- 8 572,25
- 15 230,70
6 658,45
- 10 280,75
- 4 625,00
- 5 655,75
- 607,50
- 510,00
- 97,50
- 217 870,60
- 235 308,80
17 438,20

Driftsresultat
Sum Driftsresultat

Resultat 2020

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster
Renteinntekt bankinnskudd
Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster

Finansinntekt 2020
Finansinntek 2019
Forskjell
50,68
157,41
- 106,73
50,68
157,41
- 106,73

Resultat
Sum Resultat

Resultat 2020

69 289,40

69 340,08

Inngående balanse/beholdning

404 762,95

Utgående balanse/beholdning

474 103,03

Resultat 2019
Forskjell
70 381,20
- 1 091,80

Resultat 2019
Forskjell
70 538,61
- 1 198,53

Noter:
1.
Gaver

Gave fra Åmotlia Boligsameie

2.

Møter, kurs, oppdatering o.l.

Budfes feb. -20 leie av lokale og bevertning

3.

Porto

Porto, distribusjon, vikarbud og Adobe

4.

Gaver, ikke fradragsberettinget

Blomsterhilsen, julegaver budene og red.

2.
3.
4.

Balanse Heggedalsposten 2020
Kontonr

Konto
Kundefordringer
Heggedalsposten, bankkonto
1 Eiendeler

Inngående 01.01.2020
Endring
Utgående 31.12.2020
15 720,00
5 500,00
21 220,00
389 042,95
63 840,08
452 883,03
404 762,95
69 340,08
474 103,03

Annen egenkapital
2 Egenkapital og gjeld

334 224,34
334 224,34

Udisponert resultat

0,00

- 70 538,61

- 404 762,95
- 404 762,95
69 340,08

Styrets forslag til årsmøtet 2021:

Årsplan (2021-utgave) for Nærmiljøsentralen – første år i nye lokaler
Styret anbefaler at Nærmiljøsentralens arbeidsform og profil videreføres uten endringer. Det kommende året
(egentlig inneværende - året etter flytting) vil være preget av driftsetting av Innbyggertorget i nært samarbeid
med Asker Kommunes mannskap og etter hvert det nye sentrum og andre prosjekter knyttet til Heggedal som
satsingsområde. I forkant av flytting er det utarbeidet en (ny) gjensidig forpliktende og foreløpig
samarbeidsavtale med Asker kommune. En endelig samarbeidsavtale vil hensynta interimavtalens innhold,
men avstemmes i forhold til eventuelle føringer fra temaplan medborgerskap – når denne foreligger.
Planleggingsprosessen for sentrum:
• Nærmiljøsentralens styre og administrasjon skal fortsatt ha en sentral rolle i å organisere og ivareta de
(med vekt på frivillige, lag og foreninger) lokale interessene i den nye enheten/lokalene, men med
primært fokus på uteområdene (eksisterende engasjement – og ”torg&park”) i sentrum.
• Et tilsvarende engasjement skal sikres også i forhold til andre sider av utbyggingsprosjekter i
Heggedal.
• Lokal innflytelse skal sikres ved bruk av referansegrupper, lokale konferanser, åpne møter, møter med
”lokale politikere”, samhandling med Lokalsamfunnsutvalget og andre tiltak som sikrer tilfredsstillende
og bred forankring.
Nærmiljøsentralens profil:
• Nærmiljøsentralen skal virke slik at den fortsatt utvikler og fremmer fellesprosjekter med god
forankring i nærmiljøet. Nærmiljøsentralen samarbeider (og skal samarbeide) med innbyggertorget,
men fortsetter som selvstendig organisasjon i samsvar med de (eventuelt) nye retningslinjene for
”frivilligsentraler i Asker kommune” i forhold til offentlige tilskudd.
• Nærmiljøsentralen skal også ivareta interessene til øvrige deler av "Asker syd".
Prosjekter og aktiviteter som følges spesielt opp fra Nærmiljøsentralen:
• Damvokterboligen og kraftverket
• Trans´matorn, herunder ny-utvikling og treningstrappa
• Innbyggertorg-drift, som samarbeidspart
• Trafikksikkerhet - ”utvalgsarbeid”
• Foreningen Omattatt
• Post i Heggedal AS (som deleier og med styreleder)
Arbeidsform og oppgaver:
• Nærmiljøsentralen skal søke (fortsatt) å ha et styre med sterk representasjon fra organisasjonene og
gjerne representasjon fra yngre heggedøler.
• Nærmiljøsentralen skal fortsatt søke å utvikle og iverksette et fornuftig økonomisk samarbeid med
Asker kommune/Innbyggertorget, spesielt med hensyn til arrangementer og prosjekter
• Utveksling av informasjon mellom organisasjonene og mellom organisasjonene og Nærmiljøsentralen
skal bedres ytterligere.
Blad og nettsider
• Heggedalspostens forhold til det nye sentrum skal (løpende) vurderes.
• www.iheggedal.no lever inntil videre som tidligere, med unntak av kalender – som fremover kun
inneholder «egne» aktiviteter. Øvrige aktiviteter vises i aktiv-i-asker. Eller som en del av bookingsystemet.

Budsjett 2021 Heggedal Nærmiljøsentral
R-2020

B-2021

Driftsinntekter
(Statstilskudd)
Tilskudd fra Asker Kommune (og staten via rammetilskudd)
Arrangement
Prosjektmidler
Annet
Sum driftsinntekter

376
827 000

840 000

827 376

840 000

869 135
12 581

750 000

Driftskostnader
Lønn, forsikring og sosiale utgifter
Husleie, inkl strøm og renhold (aktivitet)
Installasjon bredbånd og trådløst
Drift av bredbånd og trådløst
Innkjøp datautstyr og programvare
Innkjøp kontorutsyr og innredning
Drift www.iheggedal.no
Kontordrift
Kurs og opplæring
Prosjekter
Arrangement
Markedsmateriell
Annet/Gaver/IBT
Brukerrådet
Transmatorn
AK nettverk
Omkostninger
Sum driftskostnader
Driftsresultat

15 000
0

19 350
4 628

0
10 000
10 000

3 250
12 071
5 500
26 014
4 000

10 000

6 640

5 000

4 489

4 500

967 658

839 500

-140 282

500

15 000
5 000
10 000
5 000

