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Redaksjonen for Heggedalsposten:

Brukerundersøkelsen
konsekvent gjør dette, ikke sender inn skjemaet! 2) Blar gjennom; 50 %, ikke overraskende. 3) Leser historiske artikler; 73 %. En
hyllest til Terje Martinsen. 4) Info om veier,
bygging: 88 %. Viktig for redaksjonen. 5)
Tursidene; 71 %. En hyllest til Laila Samuelsen. 6) Organisasjonssidene; 40 %. Viktig info til disse. 7) Annonsene; 52 %. Dette
må interessere annonsørene. 8) Aktivitetene; 55 %. Viktig info for redaksjonen. 9)
Liker format; 88 %. Dette liker vi i redaksjonen! 10) Aktiv på facebook; 27 %. Her skal
det være 4 tusen følgere. I tillegg skrev 10
innsendere positive omtaler i egen tekst.

Resultatene er regnet ut i %, ut fra alle innsendte skjemaer. Det deltok 10 % ungdommer og unge voksne, 30 % voksne, og 60
% eldre og pensjonister. 27 % var menn og
73 % kvinner. Se videre på side 33 for engasjement og tilknytning HP. 62 % hadde
krysset av for Heggedal, 18 % for Dikemark
mm, og 20 % for øvrige områder som HP
deles ut til. Anslår at vi deler ut HP til ca. 6
tusen postkasser i disse områdene.
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Heggedalsposten deles ut gratis i distribusjonsområdet. Bor du utenfor området, kan du hente
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og få den tilsendt i posten. Abonnementet koster
kr 350,- per år for å dekke porto.
Betaling til bladets konto 6215 05 92467.
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Terje Martinsen
Historiker
te-m4@online.no

Stein D. Berge
budansvarlig
sdb153@outlook.com

Så kommer det som gir oss opptur; «Hvordan liker du/forholder du deg til Heggedalsposten?». Dette omfatter 10 spørsmål.
Gjengir disse i nummerorden (de er ikke
nummerert på side 33), og med stikkord.
1) Bladet går i søpla. Vi antar at de som

Annonsepriser 2022:

Ole-Herman Bjor
Heggedal Menighet
ole-hb@online.no

Distribusjon
23. - 28. august
11. - 16. oktober
29. nov. - 4. des.

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 Innbyggertorg!

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 07 Media i Aurskog,
og distribueres i Heggedal, Hallenskog,
Askerbørskogen, Gullhella, samt deler
av Blakstad, Vollen og Bjerkås.
Opplag: 7000 eks.
Adresse: Heggedalsposten,
Postboks 96, 1380 Heggedal.
E-post kan sendes til et av medlemmene
i redaksjonen, eller til post@iheggedal.no.
Du kan også bli medlem av
Heggedalspostens Facebook-gruppe.
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Brukerundersøkelsen gir redaksjonen en
opptur og en vitamin-innsprøytning! I forrige nr. av Heggedalsposten (HP) utfordret
vi leserne til å fylle ut et skjema, med mulighet for å skrive egen tekst. Hvis de skrev
på navn og adresse, ble de med i trekningen av 10 gavekort, fordelt på 10 skjemaer.
Disse er trukket ut, og de får et gavekort til
butikker i Heggedal sentrum. Alle vinnere
får en e-post med info. Det kom inn i alt
50 svar (inkludert en etternøler), alle med
navn og adresse, åpenbart for å være med
i trekningen. Se side 33 for resultatene av
undersøkelsen, og navn på vinnerne.

Sverre Aae,
Heggedal Nærmiljøsentral
sverraae@online.no
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Yggesetgårdene 1950 (Foto Helge Skappel, Asker biblioteks lokalsamling)

Som en kuriositet nevnes at kong
Christian den 7. i 1783 hadde bestemt
at «Ingen af Bondestanden paa Landet, ung eller gammel, gift eller ugift,
maa bære andre Klæder, end af hjemmegjort Tøi, som Vadmel, Værken og
andet desslige.» Ikke rart at det var
ei vadmel-stampe både ved Åmotfossen i Heggedal sentrum og oppe
ved Stampesletta på Askerbørskauen.
Bønder som allerede hadde skaffet
seg kjøpeklær, fikk lov til å bruke disse i tre år. Vi vet ikke om Erik Yggeseth trosset dette påbudet. Han hadde
i hvert fall både fløyelsvest og fløyelslue da han døde i 1805. Det er interessant å merke seg at kronprins Haakon
hilser barnetoget 17. mai fra trappa på
Skaugum iført «grå «vadmelkjole».
Lurer på hva Christian den 7. hadde
tenkt om det – men det hadde sikkert
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Askerbunaden
(bilder fra Asker Husflidslag)

I tillegg ble det kjøpt inn rosiner, korinter, ingefær,
muskat, safran, kanel, svisker, puddersukker, raffinade,
engelsk sennep, kjønrøk og risengryn. Fra en annen kjøpmann ser vi at det ble handlet kaffe og ytterligere 4 potter
brennevin. Dessuten ble det levert fersk fisk fra fiskere i
Vollen. Selve gravølet strakte seg over flere dager – med
kortspill, drikking og piperøyking. Ansvaret for selve oppvartingen i gravølet hadde Eli Gudim, kona på nabogården
Gui. For det fikk hun 1 riksdaler.
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passert. Kronprinsen er tross alt også bonde på Skaugum.
Om bonden på Yggeset hadde vært nøysom mens han
levde, bestemte arvingene at det ikke skulle spares på noe
i gravølet. Det ble sannelig ingen enkel tilstelning! Selve
begravelsen ble ikke det mest kostbare. Likkista kostet 3
riksdaler Sogneprest Lemmich skulle ha 10 riksdaler, klokker Pedersen 2 riksdaler, mens han som gjorde den tyngste
jobben, nemlig graveren, fikk bare 3 skilling.
Av regningene fra kjøpmenn i Christiania får vi et innblikk i hva som ble fortært i dette gravølet:

-

52 potter dansk brennevin (1 pott = 0,965 liter)
12 potter fransk brennevin
2 potter gammel vin (sikkert beregnet på kvinnfolkene)
1 tønne beste oversjøiske rug og 1 tønne beste malt (til
ølbrygging)
1 butt engelsk hvetemel
Røyketobakk og 3 spillkort
3 dusin piper
1 butelje sirup

Nr. 3-2022

-
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Fra Askers Husflidslags hjemmeside har vi hentet
følgende opplysninger om Askerbunaden. Se:
https://www.askerhusflidslag.no/
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Tre generasjoner ved slipesteinen
Ole Olsen Yggeseth (1848–1941) drar slipesteinen for sønnen
Eugen som sliper en ljå. Barnebarnet Arne holder vannboksen.
Ole O. Yggeseth var en av medeierne på Nordre Yggeset. (Asker
biblitek Lokalsamlingen)

Alle Askerbunadene er konstruert med utgangspunkt i et verkenstoff som man vet ble vevet på Asker Prestegård i 1807, dette stoffet blir i dag brukt
i stakk og herrevest.
Med dette som utgangspunkt ble det konstruert
et tilhørende liv i «meget behersket rokokko» -stil
som var populær mot slutten av 1700-tallet. Vinterbunaden, i ull og bomull, får man med rødt liv og
grønt forkle og motsatt, mens festbunaden har liv i
rød eller grønn damask (lin/ull) og sort silkeforkle.
Begge bunadene ble konstruert i 1962, men siden damasken var komplisert og dyr å produsere
ble denne først tatt i bruk omkring 1997.
Som ytterplagg brukes en cape i sort eller blå
ulldamask, og lue eller hårbånd er alternativer for
hodeplagg. Nesten alle stoffene er håndvevet.
Både dame og herre har linskjorte i ubleket lin,
vanlig østlandstype. Den har et enkelt siksak-mønster i vestmannarenning og agger i kantene.
Herrebunaden kom til i 1985, og har samme
stoff i vesten som kvinnebunadens stakk og sort
bukse i klede. Man kan velge mellom kne- eller
langbukse, til knebuksen hører det hvite knestrømper og hosebånd. Tilhørende er også sort bredbremmet hatt og man kan ha et silketørkle i halsen.
Som ytterplagg brukes grå vadmelsfrakk.
Sommer/pike –bunaden stod klar i 1967, den
har også stakkestoff som er kopiert av funnet fra
Asker prestegård. Den har rødt eller grønt liv og
hvitt forkle med røde, grønne eller blå striper, alt
i bomull.
Som ytterplagg brukes strikket snipp-sjal i blåtoner fra stakken.
Guttebunaden er lik herrebunaden men har et
tynnere klede i buksen, og ikke frakk. Hatt eller
rød strikket lue er alternativene for hodeplagg.
Alt sølvet kommer fra Asker Gull og Sølv, som
håndlager det her i Asker. Sølvet er kopi av en
støpt tinnknapp funnet på Yggeset gård (Ikke nødvendigvis støpt der – det vet vi ikke).
Luen til damebunaden er en kopi av en gammel
dåpslue fra familien Groseth.

Mer stoff om
Yggesetgårdene i
Heggedalsposten
Nr 5 2008.
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Om humor og idioter
Jeg pleier ikke å sette tydelige merkelapper på mine medmennesker. I alle fall ikke så
idiotene hører det. Selv om det hender de dukker opp, både i trafikken og ellers. Særlig i
rundkjøringer, syns jeg. Ufattelig mange idioter man kan treffe på akkurat der.
Humoristisk sans.
Den sansen som gjør at du trekker på smilebån
det, ler hemningsløst eller bare bobler innvendig.
Evnen til å oppleve det muntre i livet selv når det
dukker opp uten varsel.
Har alle den?
Alle må da ha fått den? Jeg kan ikke tenke meg
Vårherre har vært så knipen at ikke alle har fått
den som startpakke. Men jeg lurer nå litt. Av og
til møter vi mennesker som virker helt blottet for
humor. Ble noe borte tidlig i livet, tenker jeg da.
Noe som var der fra begynnelsen?
Jeg undres.
Disse bekymringstanker begynte på en trikk inni
byen for en tid siden. Trikken var full og i midt
gangen sto en mann som hadde begynt weekend
en litt tidlig. Han sto bakerst og svaiet og roper
plutselig høyt: ”IDDIOT!” Tjuefem passasjerer
snur seg mot ham umiddelbart. Mannen bakerst
i vogna sveiper med svømmende øyne over alle
ansiktene og sier høyt: ”Jøss, så mange iddioter
det var her’ a?”
Da var det ganske avslørende å notere hvem av
de andre rimelig edrue passasjerer som tok latte
ren innover seg — og hvem som snurpet munnen.
Det motsatte av humor er ikke alvor. Det er
selvhøytidelighet. Tar vi oss selv høytidelig, tåler
vi lite latter. Tåler ikke mye i det hele tatt. Den
gode latter spiller på gjenkjennelse, og hvis vi må
holde fasaden hele tiden kan livet bli anstrengen
de. Eller om vi alltid skal leve ”riktig”, så det ikke
er noe å avsløre. Den danske presten Johannes
Møllehave mente at han heller ville dampe enn
støve.
Pappan til «Oluf», Arthur Arntzen sa med
stort alvor at hvis nordlendingen ikke hadde hatt
Vårherre, fesken og en godt utviklet humoristisk
sans, hadde de aldri overlevd.

spurte ham hva han mente
var det viktigste i et sam
liv. ”Humor!” sa han. ”Se
for deg et ekteskap uten
humor, eller en arbeidsplass uten?”
Jeg tenker på en
trofast kirkegjenger jeg
kjente en gang. Han var
en hyggelig og venn
lig mann, men hadde
litt uklare grenser for
 asset i noen
hva som p
sammenhenger. Han
kunne gå fram til natt
verd, knele stille til jeg kom, løfte
hodet og si: ”Hils kona!” Eller den gangen jeg var
småforkjølet, jeg gikk rundt til nattverdgjestene,
og da jeg kom til ham, smilte han vennlig og sa
høyt: ”Snørra er tynn om vintern, Dehli!”
Upassende? Ja. Muntert? Ja.
Det hender vi må holde på boblende innvendig
latter.
Men den typiske, boblende, smittende vaskeek
te barnelatter kan jo oppleves i Cornelis’vise :”det
går några ungar på Karl Johan.”
Kan vi le så vi gråter? Det håper jeg. Kanskje
det er sant at den som ikke kan le kan heller ikke
gråte. Og da har vi klippet bort store deler av
dagene våre.
Så følg med på livet. Det kan dukke opp et smil
før vi aner det. Eller mulighet for en latter.
Dersom vi ikke kunne smile eller le, vil livet bli i
tyngste laget. Da kan det til og med bli risikabelt
å reise med t rikken.

Tekst: Toralf Dehli
Illustrasjon: Ole-Herman Bjor
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Tore var en kar som hadde strevd i sitt ekte
skap. Mange utfordringer, særlig med sykdom. Jeg

LIONS
LIONSCLUB
CLUB HEGGEDAL
HEGGEDAL

Da er våren tilbake i Heggedal for fullt, og vi
har hatt en kald og tørr vår med mye sol så langt.

Tulipanaksjonen 30. april
Omsider er Heggedal Lions i gang med sitt
arbeid igjen, etter to år med opphold som følge
av pandemien.
Siste lørdag i april er det tradisjon at Lions over
hele Norge gjennomfører Tulipanaksjon, for å
skaffe inntekter til Mitt Valg. Heggedal Lions
deltok, og var godt synlig i Heggedal denne
lørdagen. Mitt Valg er et viktig ledd i arbeidet
med å forebygge rus- og narkotikaproblemer
blant unge. Mottoet er at «det er bedre å bygge
barn enn å reparere voksne».

Heggedalsposten

gjennomført på ca. timer, takket
givervillige heggedøler og tilreisende.

15
7

være

Lions Heggedal retter en stor takk til dere alle
for engasjementet og oppslutningen om årets
tulipanaksjon.

Heggedal Lions trenger nye
medlemmer
Vi er en gjeng gode og jordnære venner som
finner mening i å bidra og hjelpe de som trenger
en hjelpende hånd. Lionsarbeid er både sosialt
og ikke minst meget givende. Heggedals Lions
har vært særdeles aktive siden 1974.
Vi arrangerer Kulturdagene, julemarkedet og
Pensjonistaften. Vi rigger scenen på
Hovedgården for bruk 17. mai, samt at vi rigger
telt i forbindelse med festligheter rundt om i
Heggedal. Gjennom dugnadsarbeid samler vi
inn midler som benyttes til å støtte gode formål
lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
For opprettholde og videreføre en innholdsrik
og variabel virksomhet, trenger vi flere med på
laget. Ønsker du å bli medlem og delta i godt
kameratskap, er du hjertelig velkommen.
Kontakt vår President Atle Jarl Holsen på
telefon 93227579.

Husk grasrotandelen
Ønsker du 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.
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Fra Heggedal Lions sin stand ved Coop Extra.

Det var mange i Heggedal som gladelig støttet
aksjonen. Alle de 800 tulipanene som skulle
deles ut, fant veien til blomstervaser i mange
hjem. Aksjonen var meget vellykket, og var

God sommer

fra Heggedal apotek!

Kroppspleie

-50%
Utvalgte produkter

Cliniderm solkrem

-50%
Gjelder Big Size

21
FOR

Flux fluorskyll

All solpleie
og aftersun

-30%

Tilbudene gjelder i perioden 25.05.22-21.06.22 eller så langt beholdningen rekker.

Heggedal Apotek

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
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”LEVE HELE LIVET”:

CECILIE LINDGREN BESØKTE INNBYGGERTORGET
Tekst: Elisabeth Schjølberg
Foto: Per Sletaune
Det var mange konsentrerte lyttere på Innbyggertorget i Heggedal da Cecilie Lindgren som leder hovedutvalg for velferd i
Asker kommune, orienterte om prosjektet
«Leve hele livet – i et aldersvennlig Asker»
(se også HP-2022-2). Dette er et prosjekt
som skal bidra til at eldre kan mestre livet
lenge og ha trygghet for god helsehjelp når
det behøves.
Hva kan dette bety i praksis? Mestre livet,
sier Lindgren, betyr ganske enkelt at det skal
legges til rette for selvstendige liv med livskvalitet – så lenge som mulig. De aller fleste
ønsker å kunne bo hjemme så lenge som
mulig i kjente omgivelser. Lindgren kunne
da også fortelle at det kun er 35% av Askers befolkning over 80 år som mottar noen
form for helsetjenester.
Spørsmålet er da hva kommunen ønsker å få til for at man
kan bo hjemme? Kommunen
er opptatt av å legge til rette
for frivilligheten. Det er kjent
at med litt tilrettelegging, så
vil frivilligheten øke. Et viktig
poeng er å skape gode møteplasser, slik som Innbyggertorget er et eksempel på. Hvor
det finnes ulike typer tilbud –
og som det er aktuelt for både
unge og eldre å oppsøke. Det
er det som har vært tanken og
planen for nye Heggedal sentrum – et sted der man har
lyst til å møtes. Det gjør det enklere å komme seg ut.
Det kan dreie seg om transport påpeker Tommy Fernandes fra Eldrerådet – hvordan komme til arrangementer
når man mer eller mindre frivillig har lagt bort bilen? Videreutvikling av et aldersvennlig transporttilbud er derfor ett
av kommunens innsatsområder. I kunnskapsgrunnlaget til
«Leve hele livet» vises det til en undersøkelse gjennomført av Eldrerådet på seniorkonferansen i 2019. Her var
det nettopp transport som ble trukket frem som det mest
prioriterte området for å gjøre Asker mer aldersvennlig.
Fernandes trakk også frem behovet for helt konkrete tiltak som eksempelvis at det er lydforhold på møtestedene
som gjør at man kan høre også om man har nedsatt hørsel.

Det aller viktigtiste er at mange er med på å skape en kultur for å ta initiativ. Fortsette å gå å gjøre noe sammen på
områder som man har interesse for. En av møtedeltakerne
kunne eksempelvis fortelle at man på Heggeodden arrangerte helt lokale samlinger med quiz. I Heggedal er det
mange ulike type aktiviteter man kan engasjere seg i – det
burde være noe for
enhver smak. Så
fra kommunens og
politikernes side er
det nettopp det å
legge til rette for at
en slik nær-kultur
kan blomstre, viktige deler av dette
prosjektet, understreker Lindgren.

Tommy Fernandes, medlem av eldrerådet i Asker.
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Framtida for Dikemark 2020 - ……
8. april hold kommunalplansjef Tor
Arne Midtbø et foredrag om Dikemarks historie og framtid på Innbyggertorget, i regi av Heggedal og
omegn Historielag. Heggedalsposten
har bedt Midtbø om et sammendrag
av foredraget, som vi bringer her.
I 2012 ble Dikemark, med 29 bygninger og parkanlegg,
fredet.
Mange av bygningene står tomme og deler av området
er preget av stort forfall. Eierne, Oslo kommune som eier
grunnen og en del av driftsbygningene, og Oslo Universitetssykehus som eier sykehusbebyggelsen, har ønsket å
dele opp området i passe store parseller som kunne selges ut til utbyggere. Det har Asker kommune sagt nei til.
Vi må først ha en plan, en reguleringsplan. Vi må ha kontroll på utviklingen før vi legger ut området til eiendomsutviklere og utbyggere.
De tre partene; Oslo kommune, Oslo Universitetssykehus
og Asker kommune som er planmyndighet, bestemte seg
derfor for å sette i gang en planprosess for Dikemark. Vi
har samarbeidet i flere år, med utarbeidelse av mulighetsstudier, og vi gjennomførte en stor arkitektkonkurranse i
2013, Europan 2013. Dette er en internasjonal arkitektkonkurranse for unge arkitekter (under 40 år). Hele 30
arkitektkontorer fra hele Europa deltok. Oppdraget var å
stake ut kursen for en videre utvikling av Dikemark som
samfunn, med ny bruk av bygningsmassen, og mulighet
for supplerende bebyggelse.
Vinner ble konseptet «Kaleidoscope», utformet av to finske og to norske arkitekter i fellesskap.
I kommuneplan for Asker i 2014 ble Dikemark deretter definert som ett av Askers lokalsentra. Kommunen åpnet for
utvikling av et lokalsenter, for Dikemark-Engelsrud området, et nabolag med i dag rundt 2100 innbyggere. Og det ble lagt opp til etablering av rundt
1200 nye boliger på Dikemark, hvorav 250 kan
legges inn i dagens sykehusbygg.

kan komme inn på Dikemark. Dette ved at vi tillot fradeling av to delområder som kan legges ut for salg i markedet. Dermed får vi inn private utbyggere, og vi vet at de
finnes. Sentrumsområdet, 29 mål med 9 bygninger, samt
Vardåsen sykehusområde, er nå skilt ut som egne eiendommer, som kan legges ut i markedet.
Sentrumsområdet er nøkkelen til en vellykket utvikling på
Dikemark. Kommunen ønsker;
• et lokalsenter m/kommersiell service, dagligvarebutikk, kafé etc.
• et lokalsenter m/diverse næringsvirksomhet, bl.a.
knyttet til kunst og kultur, (Kommunestyret har vedtatt
at vi skal satse på en kulturnæringsklynge her)
• et lokalsenter m/offentlig service, barnehage mm.
• et lokalsamfunn med boliger av ulik kategori,
rettet mot morgendagens boligbehov,
• et lokalsamfunn med arbeidsplasser,
• et mest mulig kortreist og selvforsynt samfunn

Stor interesse for temaet, og mange spørsmål og kommentarer
etter foredraget.

Ved salg av statlig eiendom gis primærkommunen, i dette
tilfellet Asker kommune, forkjøpsrett. Kommunen fikk
derfor muligheten til å tre inn i salget av sentrumsområdet. Imidlertid fant kommunen at den økonomiske risikoen var for høy, og takket sommeren 2021 nei til kjøpet.

Illustrasjon:«Kaleidoscope»

Nr. 3-2022

Asker kommune åpnet derfor for at nye aktører

Nr. 3-2022

Imidlertid trakk det nye byrådet i Oslo seg fra
videre arbeid på Dikemark i 2015. Dermed forsvant en sentral ressurs i planarbeidet. Planlegging er kostbart, og det ble nødvendig å finne
nye aktører som kan være villig til å bidra, investere de nødvendige millioner i en omfattende planprosess.
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Illustrasjon:«Kaleidoscope»

Nr. 3-2022

Nr. 3-2022

Oslo Universitetssykehus er nå i dialog med Oslo kommune om videre prosess på Dikemark. OUS har som mål
å være ute av Dikemark i 2025, når ny regional sikkerhetsavdeling står klar på Ila i Bærum, og den regionale sikkerhetsavdelingen på Granli kan fraflyttes. Da vil også den
gjenværende sykehusvirksomheten på Dagali og 3. avdeling være flyttet til Oslo. I mellomtiden vil eierne forhåpentligvis ha solgt området til en aktiv, langsiktig og dedikert utvikler, med sterke ambisjoner om å ta vare på dette
flotte området, og den vakre bebyggelsen.
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Heldigvis har vi et stort, aktivt
og engasjert kunstnermiljø på
Dikemark som på sin måte jobber for å utvikle Dikemark til et
allsidig, levende lokalsamfunn
i Asker, et lokalsamfunn der
kunst- og kulturmiljøet gir Dikemark oppmerksomhet langt
utenfor kommunens grenser.
Asker kommune har leiet Vaskeribygningen og pusset opp
lokalet som galleri. Her vil det
være en rekke utstillinger og arrangementer framover. Så lenge det er aktivitet i bygningene,
og disse holdes varme, begrenses også forfallet.
Asker kommune håper vi snarlig kan få inn nye eiere på
Dikemark, slik at de langsiktige planprosessene igangsettes. I hundre år var Dikemark et jernverk, i hundre år var
det et asyl. Nå skal vi stake ut kursen for de kommende
hundre år.
Tor Arne Midtbø
Kommuneplansjef
Samfunnsutvikling
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Omattattsommer
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Omattatt har aktiviteter fram
til sommerferien starter 17. juni.
I sommerferien vil det være
et aktivitetstilbud for barn.
Omattatt arrangerer også i år Omattattsommer for barn som skal begynne i 4.-7.
trinn. I uke 25 og 26 er vi på Slemmestad
innbyggertorg, i uke 32 er vi på Heggedal innbyggertorg. Du finner påmelding
på www.hvaskjeriasker.no
Sømkveld
Mandager kl. 18.00 - 21.00. Sømkvelden
er gratis for medlemmer, er du ikke medlem, betaler du kr. 100. Ingen påmelding.
Strikkekafe og håndarbeidskveld
Tirsdager kl. 18.00 - 21.00 kan du som
er glad i håndarbeid møte likesinnede til
strikkekafé og håndarbeidskveld. Det er
gratis for medlemmer, andre som ønsker
å delta betaler 50 kr. Ingen påmelding.

Nr. 3 • 2022

Nr. 3 • 2022
Nr. 3 • 2022

Ungdomstilbud:
Onsdager kl. 14.15. - 18.00 er det åpent for
kreative ungdommer fra 7. trinn helt opp
til videregående. Her kan du drive med
all slags type kreativ hobby, og de som
vil kan lære å sy. Det er gratis for alle og
ingen påmelding. Matservering.

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

Åpen dag 12. juni
Søndag 12. juni kl. 12.00 - 15.00 har vi
åpen dag på Omattatt. Alle er velkomne
innom for å ta en titt.
Årsmøte og sommeravslutning:
Vi inviterer alle til årsmøte og sommeravslutning onsdag 8. juni kl. 17.00.
Dette blir en hyggelig ettermiddag på
Omattatt med litt mat, forfriskninger og
hyggelig selskap. Velkommen!

Plantebytte
Har du frø, stiklinger, avleggere, planter
eller løk du ønsker å bytte, møtes vi på
Omattatt tirsdag 24. mai kl. 18.30 - 19.15.
Det er fint om alle som har noe å bytte
kommer når det starter. Har du ingen
ting å bytte, kan du komme for en hyggelig hageprat. Ingen påmelding

Olabilverksted

bygg en olabil!

Les mer på:
Følg med på www.hvaskjeriasker.no,
@Omattatt - kreativt ombruksverksted
på Facebook eller @omattatt.asker.
For mer informasjon, ta kontakt med
Aud Ingeborg på tlf: 929 92 228
eller på mail:
aud-ingeborg@iheggedal.no.

Vi møtes på omattatt!
Tre dager i uken har vi
åpent på dagtid:

Nr. 3 • 2022

Nr. 3 • 2022
Nr. 3 • 2022
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mandag 11-15
onsdag 11-15
torsdag 11-15

Det er olabilbygging følgende dager:
Ons. 25. mai • tors. 2. juni • tors. 9. juni
Alle dager 17.30 - 20.30

Ekstra byggekvelder
settes opp ved behov!

Hjul (fra Yggeset) og meterialer står til disposisjon. Vi ordner ratt-styringer.
Olabilverks tedet er gratis for medlemmer. Kr. 100,- for ikke-medlemmer.
Påmelding til aud-ingeborg@iheggedal.no.
Kom innom for en prat, møt andre,
ta en kopp kaffe og jobb med dine
egne hobbyprosjekter.
Gratis og ingen påmelding.
Kjenner du noen som er hjemme
på dagtid? Tips de gjerne om
at Omattatt er åpent og et sted
å møte andre.

NB! Vi holder stengt på helligdager, torsdag 26. mai og mandag 6. juni.

Olabilløp
Asker Grand prix

GRATIS!

Søndag 12. juni kl. 16.00 - 17.00
Utenfor Gjellum terrasse 31.
Alle Olabiler er velkomne, vi har også biler
til utlån. Påmelding fra kl. 15.00.
Gjerne forhåndspåmelding til
d-hen-sa@online.no eller tlf: 977 40 617.
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Aktiv YNG er et tverrfaglig samarbeid med mål om å skape en arena der ungdom får mulighet til å bli gode ressurser for seg selv og samfunnet, skape gode holdninger og en mestringsarena gjennom å utdannes til unge ledere.
Ungdommer rekrutteres fra alle miljøer i Asker. Gjennom programmet vil ungdommene møtes hver 3 uke over 12
måneder.
Unike med prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom Asker idrettsråd, Asker Kommune ved SLT og avd. Inkludering og Mangfold, Ungdomspatruljen i politiet i Asker, Konfliktrådet og Ungdomsteamet i NAV Asker. Vi samarbeider om å skape et holdningsskapende program for ungdom, som gjør ungdommen til gode rollemodeller for seg
selv og andre.
Som et ledd i dette var etterspørsel og
behov for møteplasser utrolig viktig.
På oppdrag av og i samarbeid med
Asker kommune lagde vi sommeren
2020 og 2021 8 uker med møteplasser/aktivitetsdager rundt i hele Asker,
gratis og åpent for barn og unge i alle
aldre, minoriteter og funksjonsnivå.
Aktivitetsdagene var i all hovedsak
gjennomført av Aktiv YNG-ungdom,
men i samarbeid med idrettslag og
deres ildsjeler.
Kort oppsummert:
- 3000 barn deltok i aktiv lek på gratis
og åpne aktivitetsdager
- 110 barn med i idrettslagene sine
egne idretts camper

Bordtennis i biblioteket

Asker idrettsråd er eiere av prosjektet
og står for opplæring, praksis og personaloppfølgingen av ungdommene
mens de er i programmet. Samarbeidspartnere leverer deler av innholdet, kompetanse og hjelpe til rekruttering av ungdom.
Fellesnevner er at vi alle ser at idretten kan være en viktig arena og samarbeidspartnere for å løse ulike samfunnsoppgaver.
Koronapandemien preget mange de
siste årene, og kanskje spesielt barn
og unge som har mistet flere aktivitetstilbud.
Aktiv Yng

- Glede, mestring, nye venner og
samarbeid
- Aktiv YNG på veien fra nord til sør

- Aktiviteter på tvers av funksjonsnivå og minoriteter
- Aktiviteter for barn fra 5-20 år
- Møteplass og nettverksbygging for
foreldre og nyinnflyttede til Asker
Det var mye latter, litt tårer, mye
plaster, men mest av alt mestring og
glede. Mange har fått nye venner,
vennskap som skaper inkludering og
tilhørighet.
Vi har fått servert mange sterke historier, og fått mye klemmer og lovord
for hvordan Aktiv YNG møter barn og
ungdom med respekt, humor, trygghet og aktivietsglede.
En langsiktig og god opplæring har
vært avgjørende for at ungdommen
har hatt selvtillit og trygge til å praktiser på å være gode forbilder og rollemodeller.
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Samholdet i Aktiv YNG er stort. Mange av våre nye Aktive YNG er det ungdommene som selv har rekruttert. Vi
er opptatt av å gi kunnskap, men det
er Aktiv YNG ungdom som selv skal
være med på å forme og utvikle prosjektet!
Sitat fra en Aktiv YNG:
”Det har vært et lærerikt opplæringsprogram og jobberfaring. Her
har jeg har fått utfordret meg og utviklet meg innenfor trygge rammer.
Det har vært sosialt og fint. Vi har
fått mulighet til å forme rollene våre
og det har vært en lærerik prosess.
Jeg merker at behovet for Aktiv YNG
og gode møteplasser er stort.”
Behovet for slike åpne aktivitetsmøteplasser med trygge voksen/eldre
ungdom, hvor man bare kan stikke
innom er stort hele året. Tilbakemeldinger på dette får vi både barn, ungdom og foresatte.
Sitat fra en mor: Mitt barn torde
egentlig ikke å komme alene, men
kom hjem svett og superfornøyd!
For at Aktiv YNG ungdommene skal få
større forståelse for hvordan og hva
som er forebygging er det viktig å forstå hvordan kommunen tjenester og
lokalsamfunn drives. Ungdommene
har hatt en uforglemmelig opplæringskveld i å være en medborger og
hvordan demokratiet og styresettet
er i Asker.
Opplæringen ble gitt av Ordfører Lene
Conradi og leder for Utvalg Medborgerskap, Kari Sofie Bjørnsen. Selve
modulen forgikk i kommunestyresalen. Det ble en høytidelig og lærerik
ettermiddag. Vi håper og tror Aktiv YNG ungdommen satt igjen med
kunnskap om hvordan de aktivt kan
bidra for å forhindre utenforskap og
være en aktiv medborger.
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Godt rykte og skryt:
Fra sommer 2021 og til d.d. har vi
gjennomført ulike aktivitetsdager og
møteplasser for barn og ungdom.
Våre Aktiv YNG ungdom har fått mye
skryt for hvordan de aktiviserer og på
hvordan de møter barn og ungdom
ute i feltet. Gjennom vårt gode rykte,
blir ofte forespurt om vi kan bidra på
ulike arenaer.
Vi vil fremheve «Hang Out» tilbud på
Heggedal innbyggertorg. Vi hadde et
problem med dårlig miljø blant unge
som hang ute i Heggedal sentrum. Vi
tror ikke ungdom vil være «bad ass»
men i mangel på å bli sett/ha noe
gjøre oppstår uønskede hendelser.
Sammen med Heggedal Nærmiljøsentral søkte Asker idrettsråd midler
fra Lokalsamfunnsutvalget for å skape
en åpen og inkluderende møteplass.
På Hang Out, ønsker vi alle velkommen inn for en god klem, mat, prat og
forskjellige aktiviteter. På våre kvelder
har vi mellom 30-60 ungdom innom.
Konseptet vårt når vi er på aktivitetsdager/møteplasser er at vi har en
stor gruppe med Aktiv YNG ungdom
som leker og er i aktivitet, når andre
barn og ungdom ser at ting skjer blir
de nysgjerrig og stikker innom, da er
Aktiv YNG klarer til å inkludere dem
inn i aktiviteten, klem og god samtale.
Vi opplever at vi i møte med ungdommer kommer tett på dem, vi har mange ulike samtaler og noen av samtalene er tøffe og vonde. Jeg tror vi har
truffet en nerve gjennom våre uorganiserte men organiserte møteplasser,
Hang Out. Her er vi fast annen hver
uke frem til sommerferien. De som
kommer til Hang Out møter de samme Aktiv YNG- ungdommene slik at
man opparbeider seg tillit og relasjon.
De som trenger det mest, er kanskje
de som utfordre deg mest.
I disse dager holder Aktiv YNG på å
finpusse på planen for aktivitetsturne
for sommeren. Vi gleder oss til nye
uker med aktivitet rundt omkring i
Asker. Team Aktiv YNG vil være i HegOpplæring i kommunestyresalen

I kafeen på Heggedal innbyggertorg

I ”Fyrstikken”

Over og under: Fra ”Fun Friday” i
Heggedal idrettshall

gedal mandag og tirsdag i uke 25, her
kan man f.eks. få prøve seg på El-innebandy. Mer informasjon legges ut på
Hva skjer i Asker kalenderen.
Heidi Merete Johansen
Inkluderingsansvarlig
i Asker idrettsråd
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HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG
Fortellerverksted på innbyggertorget
mandag 30. mai kl. 13.00 - med tema:

Heggedal og
omegn Historielag

”Lokale kjendiser og originaler”

Program mai-juni
Søndag 22. mai kl. 13.00-16.00(ca):

Vandring på Dikemark. Tidligere overlege Kjell
Martin Moksness gir oss glimt av sykehusets
historie. Oppmøte ved administrasjonsbygningen
på Dikemark kl. 13.00.

Vi er alle originale, og kanskje ”originaler”. Men noen skiller seg litt mer ut, og
har vært opphav til gode historier. Et
tema vi skal nærme oss med respekt.
Men kjendisene kan vi ta hardere i,
uten å bli ufine. Og hvem er vår største
lokale kjendis?

Mandag 30. mai kl. 13.00: (Se omtale)

Fortellerverksted på innbyggertorget:
Tema: «Lokale kjendiser og originaler»
Søndag 12. juni kl. 12.00:

«Bli kjent i Heggedal».
Lokalhistorisk vandring med start på parkeringsplassen ved fabrikken. (Se omtale)

Søndag 12. juni kl. 11.00-15.00:

Åpent på «Bekkestua», med enkel servering.

Program august-september

Anders Lange bodde på Trollstein

Søndag 12. juni kl. 12.00:

«Bli kjent i Heggedal»

Ønsker du å bli kjent med Heggedal som Askers eldste industristed? Da kan du bli med på en vandring rundt Kistefossdammen, med start ved fabrikken. Vi får høre om den tidligste industrien, fra fyrstikkfabrikk til trevarefabrikk, gummivarefabrikk
og ullvarefabrikk. Vi passerer Vikingjordet og går ned til
Kistefoss hvor kraftverket og damvokterboligen ligger. Derfra tar
vi turen oppom Heggedal Hovedgård før vi rusler ned til sentrum
igjen. Terje Martinsen er turguide, og turen tar ca en time.

Oppmøte på parkeringsplassen ved fabrikken kl.12.00.

Søndag 28. august kl. 12.00

Vi besøker Drammen Museum.

Slektsforskningsgruppa
fortsetter til høsten!

(Se omtale)

Møtene er på onsdager kl 14-16 på møterom ”Utsikt” på
Innbyggertorget. Møtedatoene til høsten (onsdager) er:

Søndagene 4. sept, 11. sept og 18. sept
kl. 11.00-15.00:

Åpent på «Bekkestua», med enkel servering.

31. aug. - 28. sept. - 26. okt. - 30. nov.
Det er bare å møte opp! Har du spørsmål, ta kontakt med:
Øistein Yggeseth på 954 77 090, eller oeisy@online.no.

Drammenbanen fyller 150 år!
Den smalsporete mellom Kristiania og Drammen ble
offisielt åpnet 7. oktober 1872. Nærmeste togstopp var da
Røyken og Asker, men Heggedal fikk egen stasjon i 1874.
I 1921 ble banen lagt om til «normalspor» og elektrifisert.
I 100 år gikk alle tog fra Oslo til Bergensbanen, Vestfoldbanen og Sørlandsbanen forbi Heggedal. Men da Lieråsen
tunnel fra Asker til Lier ble åpnet i 1973, ble banen fra
Spikkestad gjennom Lier nedlagt, og «Spikkestadbanen»
ble et sidespor.

Og Heggedal stasjon skal
feires i 2024!

Historielagets nettsider: www.hooh.no.

Damplok type XIII for smalspor ble brukt på Drammenbanen. Foto fra Norsk jernbaneklubbs materielldatabase

Nr. 3-2022

Historielaget har forsøkt å
bidra til å markere jubileet.
I januar arrangerte vi fortellerverksted med tema

Torsdag 27. oktober arrangerer vi fellesmøte med Røyken
historielag på Asker museum, med foredrag og omvisning på museets utstilling «På sporet». På Innbyggertorgets «Fyrstikkfestival» i november vil historielaget også
markere jubileet. Og i årboka “Tændstikka 2022”
vil vi finne fram stoff om
byggingen av banen her i
området.

Nr. 3-2022

Jernbanen har betydd mye
for utvikling av Heggedal
som tettsted, og sammen
med noen små vannfall
gjorde banen det attraktivt
å starte industri her.

«Da Drammen var byen». Som første post på programmet til høsten inviterer vi 28. august til besøk på Drammen
museum. Og vi legger da inn muligheter for en sykkeltur
på den nedlagte delen av Drammenbanen i Lieråsen.

HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Vi besøker Drammen museum
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Søndag 28. august 12.00

Historielaget inviterer til besøk på Drammen museum
med omvisning søndag 28. august kl. 12.00. Vi besøker
hovedbygningene på Marienlyst, i Konnerudgata 7. Der
finner vi Museumsbygningen med nyklassisistisk park, Lychepaviljongen med Det Faste Galleri og en Japansk hage,
lystgården Gamle Marienlyst med historisk hage, og friluftsmuseet Hallingtunet, et bygdetun med bygninger fra
Hallingdal.
Vi får en omvisning med inntil en times varighet i noen av
museets faste utstillinger. Noen aktuelle utstillinger kan
være:
- «1900-tallet! Gjenstander for det moderne livet», som viser
kunsthåndverk, kunstindustri og industriell design fra slutten
av 1800-tallet og frem til vår egen tid.
- «Glimmer og gavn», som viser borgerhjemmet omkring
1900 med praktstykker av teppekunst, møbler, serviser og
tekstiler.
- «Gjenstander for livet» samler gjenstander fra bondekulturen sammen med interiører fra storborgerskapets liv.
- I Villandstallen på Hallingtunet finner vi utstillingen «Hverdagshest og høytidshest».

Inngang: Voksne kr. 100,- honnør kr. 50,-.
Historielaget betaler omvisningen.
Vi bestiller plass i kafeen etter omvisningen.
Museet og kafeen er åpent 11.00 til 15.00.
Les mer om Drammen museum på:

www.drammens.museum.no.

I tillegg til museet på Marienlyst består Drammen museum
av Gulskogen gård, Sjøboden ved elva (på Gulskogen), Austad
gård og Friluftsmuseet på Spiraltoppen.

Hvordan reiser vi til Drammen museum?
- Tog: Museet på Marienlyst ligger 5-600 m fra Drammen stasjon, og fra Asker går det tog hvert 10. minutt.
- Bil: Det er parkering for biler på museet.

Sykkeltur på den nedlagte jernbanen fra Spikkestad!

Nr. 3-2022

Nr. 3-2022

Vi inviterer til sykkeltur fra Spikkestad til Drammen på den nedlagte jernbanetraseen gjennom Lier. Avreise fra Spikkestad stasjon kl. 11.05. Marit F. Flåto er turleder (maritff@hotmail.com / tlf 93 05 34 34).
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Sprint, maraton og
tur for korpset
Heggedal og Blakstad skolekorps venner seg
til en mer normal korpshverdag. Etter det vi kan
kalle korpsets sprintøvelse, loppemarked,
venter maraton: 17. mai. Og i juni skal vi på
korpstur!
Skal man arrangere loppemarked etter to års ufrivillig pause, er det godt å kunne lene seg på en loppegeneral som snart har tiårsjubileum i vervet. Øystein
Hvesser loste loppemarkedet vel i havn helga 7. og
8. mai. Han fikk meget god hjelp av en gjeng korpsforeldre hvorav mange jobbet på loppemarked for
første gang.
Det var godt vær og god stemning da dørene åpnet
både lørdag og søndag, og det var lenge kø utenfor
Heggedalshallen. Loppemarkedet konkurrerte med
både konfirmasjoner, idrettsdag og det gode været,
men det var likevel mange som fant veien til
Heggedalshallen.
– Dette betyr at loppelageret i Kloppedalen åpner
for innlevering igjen 19. mai, sier styreleder Arild
Haug Kaarmo.
Ikke glem armsving!
Hvis du var i området rundt Heggedal skole onsdagskveldene før 17. mai, kan du ha hørt og kanskje
også sett korpset øve på å marsjere. Det var bra vi
rakk flere økter med øving før loppemarkedet.
Etter et godt gjennomført loppemarked var det nemlig ingen tid til å hvile på laurbærene: Bare en drøy
uke senere var det tid for en «vanlig» 17. mai: Tog
forbi Skaugum og tog både ved Blakstad skole og
Heggedal skole.
Mjøsfestivalen og Aspirantkorpsfestivalen
I juni drar korpset endelig på tur. Det er duket for
aspirantkorpsfestivalen i Skien for aspirantkorpset
og juniorkorpset. Det venter felles øvelser, konserter
og marsjering – og leker og underholdning. Hovedkorpset skal til Gjøvik for å delta på Mjøsfestivalen.
Det er et tettpakket program som rekker over blant
annet fellesøving, friluftskonsert, spillekonkurranse,
disko og «Ta sjansen»! Musikantene gleder seg!

Skolekorpset skapte også i år musikalsk glede i barnetogene rundt
Skaugum, Blakstad og Heggedal. Her et foto fra 2020.

Mjøsfestivalen på Gjøvik avsluttes med «Ta sjansen» på
Fastland friluftsbad. Foto: Øyvind Holmstad
God stemning på
loppis! Foto: privat
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Tekst: Hilde Tørhaug, Design: Anders Lie Hagen

Send SMS: Grasrotandelen 993809349 til 2020

Loppelageret i Kloppedalen er åpent
hver torsdag kl. 18-21 t.o.m. 16. juni

Korpset på nett: hbs.korps.no
Få siste nytt: Lik Heggedal og Blakstad
skolekorps på Facebook.
facebook.com/hbskolekorps
hbs.korps.no
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Vil du registrere skolekorpset som mottaker av din grasrotandel?

DITT LOKALE HANDELSSTED

hygg deg
i heggedal
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Rododendron i blomst. Bilde fra 2021.

Tur til ruiner av en gammel bygdeborg og en kjempestor Rhododendron
midt i skogen i Villingstadåsen

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

til krysset, kryss Katrineåsveien og
følg videre beskrivelse.
Fra Rådhuset går vi Katrine
åsveien videre over brua der E134
går under og inn første vei til venstre,
Bjerklundveien. Vi følger veien et lite
stykke til vi ser stolpen med skilt til
Bygdeborgen og Herstadhei. Den stien skal vi ta. Da bærer det nedover og

1
Brokaret under motorveibrua

Nr. 3-2022

Turen starter fra P-plassen på Røyken
Rådhus i Katrineåsveien. Skulle det
ikke være plass der, så kjør videre
over brua og ta første vei til høyre,
Jon Leiras vei. Den går inn til Røyken Videregående skole hvor det er
gode P-muligheter. Gå derfra tilbake

Nr. 3-2022

Dette er en skogstur på ca. 6 km i Villingstadåsen på
flotte stier. Anbefaler gode tursko dersom det har regnet
mye i forkant. Da kan det være noen våte partier, men
på slike steder er det gjerne tråkket sti utenom. Turen
går også innom et lite vann, Igletjen, som er et koselig
sted å raste, dersom man ikke skulle foretrekke å raste
på bygdeborg-platået der det også er veldig fint, og med
flott utsikt.

Heggedalsposten
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stien gjør en sving under brokarene til
motorveien, før vi igjen er på rett side
og går oppover og inn i skogen. Vi
følger stien innover og kommer frem
til et nytt stikryss med skilt. Der er det
bare å følge skiltanvisningen og gå til
venstre. Litt lenger fremme ser vi litt
av Igletjen på høyre side. Der var det
mye mer vann før, men Igletjen er et
oppdemmet vann som dessverre slett
ikke er tett lenger.
Her er det to sti-valg. Stien inn
mot fjellet er den tørre stien, men fint
å gå den nedre stien også når bakken
er tørr.
Litt lenger fremme kommer vi til
et nytt stikryss med god skilting, så
her går vi til venstre. Men følg med
nå, for bare noen meter lenger fremme
står det kjempestore Rhododendron
inn til høyre. Den hadde mange knopper da jeg var der, så kanskje får du
se den blomstre om du er der på rett
tid. Helt utrolig at den står der, midt i
skogen under høye trær og er flere meter høy og sikkert 3-4 meter i diameter. Den ble plantet av Gartner Foss
for over 30 års siden som et prøvepro-

3
6

sjekt. Rhododendron liker sur jord og
det er det mye av i skogen så dette var
noe han ville sjekke ut. Hans Petter
Foss driver Hageland Foss i Røyken
og har spesialisert seg på Rhododendron. Et stort gartneri der du bare kan
gå rundt å drømme deg bort og bli inspirert av flotte vekster av alle slag, og
kommer du innom når Rhododendron
blomster, så har han en stor, imponerende Rhododendron-hage, en besøks-

2

4
5

hage som er åpen for alle, Villingstadparken. Den kan du sikkert lese om på
nettet også.
Vi fortsetter, og bare noen få meter
lenger fremme går det en sti opp til
høyre, og opp til Bygdeborgen. Det
er ikke mye igjen av borgen nå, bare
rester av steinmuren står igjen.
Bygdeborgen er ikke mindre enn
1500 år gammel og var et bevoktet
sted under de verste ufredstidene. Da

22
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gikk beskjedene om at fiender nærmet
seg, fra utsiktspost til utsiktspost ved
hjelp av vardebrenning. Dette var nok
et veldig viktig punkt for her er det
flott utsikt ned til hovedveien, i dag
E134, og til rundkjøringen og til tun-

5
På toppen av bygdeborgen med utsikt til veien.

4
På toppen av bygdeborgen

ter i bulter. Men bare litt lenger fremme går det en sti opp skråningen og
der ser du vannet. Her er det fint bare
å sitte og nyte naturen og stillheten.
Vi går ikke tilbake til hovedstien, men
tar stien over flata fra Igletjen. Denne
går parallelt med hovedstien og kommer frem på den brede stien litt lenger
fremme, der vi går videre mot venstre.
Når vi kommer frem til stikrysset

med skiltene velger vi nå å gå rett frem
og følger skiltingen til Katrineåsen-2
km. Da er det bare å følge stien som
senere runder mot høyre og videre
nedover.
Stien munner ut i en vei innerst i
Liverudkroken. På venstre side går du
forbi en gammel gård, Kjos Gård, og
like etter tar vi stien som går inn bak
den gamle løa på høyre side. Stien går

7
Kjos gård

8
Bålplassen i den lille skogen
over jordet og inn i et lite skogsområde
med flott bålplass og fine lekeområder.
Mye brukt til tur, lek og moro både av
skoleklasser og barnehagen.
Ute av skogen ser vi nå de nye boligene på Engenjordet. Vi går veien
ned, og stien som vi ser rett frem, f orbi
lekeplassen og opp bakken til Katrineåsveien. Der er det en info-tavle og
mulighet for å hvile slitne ben. Derfra
er det bare å følge Katrineåsveien noen
100 meter til høyre og ned til rådhuset
og parkeringsplassen.
Har du parkert på Røyken Videregående, så er det raskest å ta til venstre
her. Gå bare rett frem, forbi barnehagen og Røyken Ungdomsskole, og ned
bakken til parkeringsplassen.
GOD TUR!

nelen før Oslofjordtunellen.
Er det stille og fint, så er det flott
å sitte på toppen og raste, men om
det skulle blåse surt, så er det lunt og
koselig å sitte nede ved Igletjen og raste der. Turen vår går videre dit.
Vi går ned igjen fra Bygdeborgen,
går forbi Rhododendron og tar til høyre i krysset. På venstre side ser du litt
av demningen til Igletjen. Før gikk det
sti over demningen, men det er ikke å
anbefale nå, for steinene ligger litt hul-

6
Fin rasteplass ved Igletjern
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3
Opp mot bygdeborgen
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Heggedal lokalsamfunnsutvalg
Som mange av bladet lesere
forhåpentligvis har fått med
seg har lokalsamfunnsutvalget invitert alle i Heggedal
til å skaffe seg mer kunnskap
og innsikt i kommunens arealplaner, det vil si hvordan
kommunale myndigheter ser
for seg fremtidig utvikling av
området vi bor i. Kommuneplanens arealdel er et svært
omfattende dokument og beKommunalplansjef
skriver scenarier for hvordan
Tor Arne Midtbø
hele kommunen skal utvikle
seg de kommende 10 årene. Heggedalsområdet inngår
selvfølgelig her.
På utvalgets åpne møte den 21.april møtte kommuneplansjef Tor Arne Midtbø og orienterte om dette viktige
temaet. Det ble også plass til en presentasjon fra Espen
Tandberg om selskapets videre planer om utnyttelse av de
tomtearealene man eier i Heggedal.

Nå oppfordrer vi alle som er interessert i å formidle sin
mening om den fremtidige utviklingen av Heggedal til å
sende inn sine synspunkter. Arealplanen ligger ut til offentlig høring, med frist 4. juni.
Gå inn på kommunens hjemmeside. Under stikkordet
Heggedal lokalsamfunnsutvalg ligger presentasjonene fra
MIdtbø og Tandberg. Man kan ta dette som utgangspunkt
for de meninger man ønsker å fremme.
Lokalsamfunnsutvalget har ellers prioritert å bistå med
ressurser slik at ungdom i Heggedal kan få adgang til Innbyggertorget på kveldstid og her delta i aktiviteter og positivt samvær. Samtidig har vi
støttet arrangementet som
kalles Fun Friday i Heggedalshallen. Her har barn og ungdom mye moro og fine , aktive
opplevelser.
Tom Brunsell

Espen Tandberg,
Tandberg Eiendom AS

Det var gledelig å se at svært mange møtte frem for å få
med seg nyttig informasjon, og samtidig benyttet anledningen til å stille spørsmål.

Begge foto: Line Øverbye

I HJERTET AV HEGGEDAL

SPARKLING SPA
www.sparklingspa.no

ZO Daily Power Defense
1995,Gave verdi: 927,-
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Vår dyktige Mediyogaterapeut Linn Hege
Andersen har ulike Mediyoga grupper:
SENIOR: Mandager kl 12.00-13.15
FOR ALLE:
Tirsdager kl. 18.00 - 19.15 og 19.30 - 20:45
Onsdager kl. 12.00 - 13.15
Torsdager 19.30 - 20.45
RYGG: Onsdager kl. 10.30 - 11.45
GRAVID: Onsdager 14.00 - 15.15
:NY GRUPPE: Klassisk yoga med Renata
Mandager kl 19.30 - 20.45 nybegynner.
Ta kontakt på tel. 92288907. Velkommen!
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Heggedal innbyggertorgs program
Mai - juni 2022
Mai
Torsdag 19. til søndag 22.
Onsdag 25. kl. 14.00-16.00
Mandag 30. kl. 13.00-14.00
Mandag 30. kl. 17.00
Tirsdag 31. kl.14.00
Juni
Onsdag 01. kl. 18.00-21.00
Torsdag 02. kl.12.00-12.45
Torsdag 02. kl. 18.00
Søndag 12. kl. 13.00-17.00
Mandag 13. og tirsdag 14. kl. 18.00
Onsdag 15. kl. 18.00-21.00
Lørdag 18. juni kl. 12.00
Tirsdag 21. kl. 14.00
Onsdag 22. kl. 18.00-21.00
Mandag 20.06.-fredag 24.06.
kl. 10.00-16.00

Asker Kulturfestival – med stort program i
Heggedal
Slektsforskningsgruppe v/Historielaget
Fortellerverksted med tema ”Lokale kjendiser
og originaler” v/Heggedal og omegn Historielag
Heggedal lokalsamfunnsutvalg
«Jazz for det grå gull» - med Blended Horns
Hang Out med Aktiv YNG
Gammelprest Toralf drar gamle revyviser
og sånt
Konsert v/Hovedgården Ungdomsskole
Alle kan spille i Asker v/ EC-Play
Forestilling med kulturbedriften v/Hovedgården
ungdomsskole
Hang Out med Aktiv YNG
Kino for barn
«Jazz for det grå gull» - med Five Shades of Sax
Hang Out med Aktiv YNG i Kloppedalen med
grilling og volleyballturnering
Pop-up aktiviteter for barn og unge

Merk! programmet kan bli endret.

I hele sommer er det gratis
drop-in trening for barn og
ungdom som vil trene eller
prøve Tae Kwon Do!
Hver onsdag fra og med 22.
juni til og med
10. august i Fyrstikken.
Barn 5 - 8 år fra kl. 18:00 - 18:45
Junior/Ungdom 9 år og
oppover fra kl. 18:45 - 20:00
Arrangør: Hwa Rang Heggedal

Flere sommertilbud i
Asker kommune
finner du på
www.hvaskjeriasker.no

IFor
helemer
sommer
er det gratis drop-in
for barn og ungdom som vil
eller prøve Tae Kwon
informasjon,
sjekk:trening
www.hvaskjeriasker.no,
ogtrene
Heggedal
Do!
Hver
onsdag
fra
og
med
22.
juni
til
og
med
10.
august
i
Fyrstikken.
innbyggertorg på kommunens nettsider www.asker.kommune.no
Barn 5 - 8 år fra kl. 18:00 - 18:45

Innbyggertorgets
kafé er åpen:
Mandag-fredag
kl. 10.00-16.00
Arrangør: Hwa Rang Heggedal
og en lørdag i måneden
Flere sommertilbud i Asker kommune finner du på www.hvaskjeriasker.no
når biblioteket er åpent
kl. 11.00-15.00
Merk* program kan bli endret.
(21.5., 18.6., 10.09.)
Junior/Ungdom 9 år og oppover fra kl. 18:45 - 20:00

For mer informasjon, se: www.hvaskjeriasker.no og Heggedal Innbyggertorg på kommunens
Heggedal
nettsider www.asker.kommune.no

nærmiljøsentral

Betjente åpningstider
tlf: 952 73 504
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag
post@iheggedal.no
09.00-16.00, torsdag fra 10.00-19.00
Kafè:
Mandag-fredag kl. 10.00-16.00 og en lørdag i måneden når biblioteket
er åpentinnbyggertorg
kl. 11.00-15.00
Heggedal
er betjent:
Torsdag 2. juni kl 12.00
(21.5., 18.6., 10.09.)
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 09.00-16.00

Gammelprest Toralf
drar gamle revyviser
Sommeren:
og 28,
sånt
I uke
29 og 30 er åpningstiden 10.00-15.00

Nr. 3-2022

Heggedal bibliotek er betjent:
Mandag, tirsdag, onsdag, fredag 10.00-16.00
Torsdag 10.00-19.00
En lørdag pr. mnd.:11.00-15.00 (21. mai og 18. juni)
Utenom disse tidene kan bøker lånes og leveres i låneautomaten.
Du finner oss på @heggedalbibliotek på facebook og på www.askerbibliotekene.no

Nr. 3-2022

Torsdag: 10.00-19.00
Åpningstider i sommer:
Endringer i betjent åpningstid i biblioteket, se www.askerbibliotekene.no
I uke 28, 29 og 30 er åpningstiden 10.00-15.00
Endringer i betjent åpningstid i biblioteket,
se www.askerbibliotekene.no

HEGGEDAL INNBYGGERTORG
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Faste aktiviteter
Mandag
10.00-16.00
11.00-12.30
12.00-13.00
13.00-15.00
13.00-14.00
Tirsdag
10.00-11.00
10.00-14.00
11.00-12.00
12.30-13.00
14.00-15.00
14.00-15.30
18.00-21.00
Onsdag
12.00-14.30
09.45-11.15
12.00-13.00
12.00-14.00
17.30-21.00
12.00-13.00
Torsdag
10.00
10.00-14.00
11.00-15.00
14.00-16.00
18.00-19.00
17.00- 18.30
Fredag
12.30-13.30
12.00-13.00

Kunstgruppen ART v/ Ragnhild Gisle (til 9.mai)
GlaTrimmen v/ Laila Samuelsen
Ruslegruppe
Filmmatiné for voksne 1. mandag i måneden (t.o.m. juni)
Fortellerverksted v/ Heggedal og omegn historielag
Siste mandag i måneden
Yoga v/ Aktiv på dagtid
Håndarbeidsstue v/ Helselaget i partallsuker
Meditasjon v/Marija
Eventyrstund for alle barn (t.o.m. 14.6.)
Jazzkonsert for det grå gull siste tirsdag i måneden (NB, i juni
er det 21.06.)
Digital hjelp v/seniornett
Lappeklubb v/Ella Jensen i oddetallsuker
Seniordans v/Heggedal seniordans
Dametrim v/Helselaget
Hørselshjelp v/ Norges hørselsforbund 1. onsdag i måneden
Allsang v/ Helselaget
Hang Out med Aktiv YNG v/ Aktiv YNG og Nærmiljøsentralen
(annenhver onsdag, se datoer)
Lesesirkel 1. onsdag i måneden

Påmelding - billetter.
For påmelding til kurs eller til
aktiviteter som krever påmelding, ta direkte kontakt med
arrangør eller be om hjelp på
innbyggertorget. Dette gjelder
også for kjøp av billetter.
Tabellen gjelder frem til aktørene
tar sommerferie, hovedsakelig
fra 19. juni. For mer informasjon,
kontakt oss eller arrangør.

“JAZZ FOR DET GRÅ GULL”
siste tirsdag i måneden
kl. 14.00 i Fyrstikken
(gratis)
31. mai: Blended Horns
21. juni Five Shades of Sax

Torsdagsklubben v/Nærmiljøsentralen
Lappeteknikk v/Ella Jensen i oddetallsuker (tatt sommerferie)
Bridge v/Bridgeklubben
Noen å prate med v /Heggedal menighet
Språkkafè
Bordtennis v/GUI og Ungkultur
Lapskaus på den grønne gren i partallsuker
Bingo v/helselaget i partallsuker

Five Shades of Sax

St.Hans i Kloppedalen torsdag 23.juni

*Tabell over gjelder frem til aktørene tar sommerferie, hovedsakelig fra 19. juni. For mer informasjon
kontakt oss eller arrangør.

Nærmiljøsentralen inviterer også i år til rusfri Sankthansfeiring
ved Gjellumvannet - i Kloppedalen - fra kl. 17.00!
Grillene er varme fra ca. 18.00. Bålet fyres opp ca. 19.00.
Arrangementet avsluttes ca. 22.00

Det blir sandvolleyball, leker/konkurranser, badekarpadling og musikk.

Nr. 3-2022
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Musikalsk underholdning fra kl. 19.00

Værforbehold, men godvær er bestilt. Oppdatert info på www.iheggedal.no.
Ta med bord og stoler, og egen grillmat og drikke. Gratis adgang.
Parkering i Kloppedalen så langt det er plass, men la gjerne bilen stå hjemme!
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Kajakkpadling

Selv om sommeren nærmer seg med stormskritt, er det likevel
en mengde med aktiviteter for ungdom i vårt nærmiljø utover
sommermånedene. Her kommer en oversikt over noen av dem,
men om du ønsker å få med deg alle, er det best du sjekker ut
hvaskjeriasker.no for en fullstendig oversikt.

Når: 25. mai kl. 18 til 20.30
Hvor: DIF-banen på Dikemark
Hvem: 13 til 19-åringer
Påmelding: trenger ingen påmelding, gratis.
Er du glad i å være i vann? Er du rå til å
padle eller har aldri prøvd det før? Trives du
utendørs? Da er dette noe for deg!

Tekst: Weronika Margol

Skeiv mandag – filmmatine

Når: 30. mai fra kl. 17 til 19
Hvor: Asker bibliotek
Hvem: passer for alle
Påmelding: trenger ingen påmelding, gratis.
Hva: Portrett av en kvinne i flammer
I forbindelse med at det i år er 50 år siden første seier i
homokampen ble gjort er det skeivt kulturår. I den anledning
inviterer Asker bibliotek til filmvisning av skeive filmer, så om
du er glad i film eller er interessert i temaet, er det bare å
dukke opp på biblioteket når filmen skal vises.

Improvisasjonskurs

Når: 22. mai fra kl. 13 til 15
Hvor: Radar scene
Hvem: 15 til 19-åringer
Antall plasser: 15
Påmelding: (se lenger ned), gratis.
Er du glad i å improvisere? Liker du å utfordre deg selv? Liker du å være kreativ?
Da er dette noe for deg! Meld deg på via
påmeldingsskjemaet på hvaskjeriasker.no
ved å søke opp:
imprU: Improworkshop for ungdom

Constellation

Åpningstider Ungdomsklubbene:

Radar i Asker, aktivitet
Mandager og tirsdager kl. 15 - 20

Kaliber i Heggedal
Tirsdager og torsdager kl. 14 – 20

Radar i Asker, kafé
Onsdager og torsdager kl. 17 - 20

Klokkergården i Røyken
Tirsdager og torsdager kl. 14 – 20

Nr. 3 • 2022

Når: 18. juni
Hvor: Asker kulturhus
Hvem: 13+
Påmelding: varierende, fra kr. 0 til kr. 300,for informasjon gå til constellation.no
Er du glad i koreansk og/eller japansk popmusikk? Liker du å kle deg ut? Liker du å
være kreativ? Liker du å lage kostymer? Er
du glad i asiatisk kultur? Da er dette noe for
deg! For mer informasjon vil jeg anbefale
deg å sjekke ut constellation.no
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SENTRUM FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572

Frisør

Nr. 3-2022

Anne Grethe Thune
48 47 65 47

Trevaren 16, 1389 Heggedal
Heggedal sentrum, det gule huset,
frisørkjelleren
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HEGGEDAL HOVEDGÅRDS
VENNER
HEGGEDAL HOVEDGÅRDS
VENNER

Asker Kunstforening:

KOLORISTENE

Heggedal Hovedgård 11/6-19/6 2022 kl. 12-16
Vernissage lørdag 11/6 kl. 13

HANS NORMANN DAHL
Åke Berg
Dang Van Ty
Ellen Hesthaug
25 år etter Hans Normann Dahls store og vellykkete separatutstilling på Heggedal Hovedgård stiller Asker
Kunstforening igjen ut bildene hans der 11.-19. juni. Denne gangen i samarbeid med hans 2 sønner og
sammen med de 3 elevene/samarbeidspartnerne Åke Berg, Dang Van Ty og Ellen Hesthaug. Alle 6 stuene og
entréen vil bli fylt med fargerike bilder.
Hans Normann Dahl, Åke Berg og Dang Van Ty har hatt felles sommerutstillinger utenfor Larvik i 38 år sammen
med en rekke gjesteutstillere som bl. a. Kjell Nupen og Pushwagner. Åke Berg og Dang Van Ty har også
undervist sammen med Hans Normann Dahl både her i Norge og i utlandet.
Asker kunstneren Ellen Hesthaug fikk inspirasjon og grunnlag for å satse fulltid som kunstner da hun var elev
hos Hans Normann Dahl på Mosebekk skolen.
De utstilte arbeidene er i flere forskjellige teknikker. Noe som er naturlig når det er Hans Normann Dahl som er
utgangspunkt for utstillingen. Her vil man se likhet, men også forskjeller i uttrykk og komposisjon.

Åke Berg

Ellen Hesthaug

Dang Van Ty

Nr. 3-2022

Heggedal Lions vil selge kaffe og kaker i utstillingens åpningstid.

&
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Resultater fra
BRUKERUNDERSØKELSEN
i forrige nr. av

Heggedalsposten

Heggedalsposten har gått gjennom svarene fra spørreundersøkelsen i forrige nummer. Svarene er gjengitt
i prosent. For redaksjonen er det fint å se at dere leser Heggedalsposten og finner innholdet nyttig, aktuelt
og interessant. Vi oppfordrer våre lesere til fortsatt å benytte seg av forretninger og tilbud i lokalområdet,
slik at vi opprettholder et levende og aktivt miljø her i Heggedal. Tusen takk til alle som har svart :-)
Hvem har deltatt?

Bo-område

Barn (opp til 12 år)

0%

Heggedal

Ungdom (13-19 år)

6%

Hallenskog

Ung voksen (20-30 år)

4%

Dikemark/Engelsrud/Askerbørskogen

62%
4%
18%

Voksen (31-60 år)

30%

Gullhella

6%

Eldre (61-70 år)

23%

Østenstad

0%

Pensjonist (71 -)

38%

Vollen

4%

Mann

27%

Bjerkås

6%

Kvinne

73%

Ikke-binær

-

Engasjement

Hvordan liker du/forholder du
deg til Heggedalsposten?
Bladet går rett i søpla

Kun ett svar som sier “av og til”.

Blar igjennom og ser på
bilder og overskrifter

50%

Jobb i offentlig/privat 44%

Leser de historiske artiklene

73%

Pensjonist/ufør

Leser informasjon om veier,
bygging/infrastruktur i Heggedal

88%

Leser tursidene

71%

Leser organisasjonssidene

40%

Nytte av annonsene

52%

Skoleelev/Student

10%
46%

Tilknytning HP?
Frivillig bud

8%

Medlem i organisasjon
tilknyttet HP

2%

Nytte av program over aktiviteter

55%

Annonsør

0%

Liker format og papirkvalitet

88%

90%

Aktiv på HPs facebooksider

27%

Får HP i postkassen

Følgende deltagere er trukket ut som vinnere:

Nr. 3 • 2022

Lise Kristine Bøe, Heggedal.
Elsi Nybråten, Heggedal.
Weronika Margol, Engelsrud,
Terje og Elsebeth Lauritzen, Heggedal.
Marius Henriksen, Heggedal.
Elisabet Andersen, Heggedal.
Silje Eklund, Askerbørskogen.
Anne Cathrine Eng, Gullhella.
Kjell Stamgård, Gullhella.
Alex Laan, Heggedal.

PREMIE: SPARKLING dayspa. Se www.sparklingspa.no
PREMIE: Pepita og Sentrum frisør
PREMIE: MATHEA – dameklær
PREMIE: Heggedal fysikalske
PREMIE: SIAM SUSHI - asiatisk mat. Se www.siamsushi.no
PREMIE: ORANGERIET - blomster.
PREMIE: Heggedal apotek
PREMIE: BALTO – hunde- og kattebutikk (hundetjenester)
PREMIE: BAKKAL – kolonial
PREMIE: ASK – interiør.
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Dronefoto: Ian Spink

ASKER KOMMUNES AREALPLAN UTE TIL HØRING
Tekst: Elisabeth Schjølberg, Sverre Aae og Anders Lie Hagen

Kommuneplanen har en samfunnsdel og en arealdel. Førstnevnte ble vedtatt i 2020, mens arealdelen er på høring og
skal etter planen behandles av kommunestyret til høsten.
Disse planene forteller eksempelvis hvor det kan bygges i
den neste 4-årsperioden og litt om hva som skal til for at det
skal kunne bygges. Arealdelen har som ambisjon å videreutvikle tettstedene i kommunen. Heggedal er ett av kommunens
9 lokalsentere. Vi orienterer her om noen av de endringene vi
har klart å finne i forhold til forrige arealplan. Vi gir deg også
tips om hvordan du kan finne frem til endringer som gjelder
der du bor. Kommunen inviterer til tilbakemeldinger før 4. juni.

Snart er vi 100 000 i Asker
I det som kalles for planbeskrivelsen, som er en rapport som
beskriver forhold knyttet til arealplanen, er det lagt til grunn at
det fortatt skal bygges mange nye boliger i Asker. Det forventes at kommunen bikker 100 000 innbyggere i 2025. Samtidig
får vi vite at det er satt av plass til 17 000 nye boliger de neste
30 årene. Det vil nok bety at det ikke er veldig mange år før
vi nærmer oss 140 000 innbyggere i Asker. Ambisjonen er at

Planbeskrivelsen skal blant annet
redegjøre for planes formål, hovedinnhold og virkninger. Kan være
egnet som nattbordslektyre.
TIl høyre: Asker kommunes forslag
til arealplankart for Heggedal.
Flekkmarihånd - orkidé.
Fotografert av Torstein Rønaas
i Hallenskog, et av områdene som
har vært regulert til boligformål og
nå er foreslått som landbruk,
natur og friluftsområde.

Nr. 3-2022

Foreslåtte endringer i arealplanen
Vi har ikke klart å se store endringer i arealplanen slik den
ligger nå, men noen av interesse for vårt nærområde er:
Underlandsåsen: Området som tidligere var satt av til boligbygging i Underlandsåsen er nå satt av til natur og friluftsområde. Gullhella: På Gullhella, ved stasjonen, er det satt av
arealer til idrettsaktiviteter i tilknytning til Vardåsen skisenter.
Øvre Hallenskog: Dersom det skal komme ytterligere forslag
om ny utbygging i Øvre Hallenskog, så kreves det samlet
reguleringsplan for hele området. For å «sikre opparbeidelse
av tilfredsstillende atkomst» som det kommenteres.

Heggedalsposten
60% av disse boligene skal være blokkleiligheter. Det påpekes at dette vil
bety en økt belastning på den infrastrukturen som alt finnes – det være
seg veger, vann og avløp, skoler m.m. I planbekrivelsen trekkes det blant
annet frem at Heggedal har presset skolekapasitet og mangler tilfredsstillende løsning for reservevann. Dessuten er det lite sannsynlig at det blir
mindre trafikk på Røykenveien i tiden som kommer. Det kan også bemerkes at kommunen beskriver en restriktiv politikk når det gjelder fortetting i
villastrøk: «det legges i kommuneplanen opp til å skjerme villalandskapet
mot fortetting og transformasjon.»
Trafikksituasjonen og trafikksikkerhet
Planbeskrivelsen slår fast at det ikke er finansiering til å ruste opp de
sentrale veiene i Asker, eksempelvis Røykenveien og Slemmestadveien.
Områder for mulig ny Røykenvei er fortsatt båndlagt i arealplanen innenfor tidligere Asker kommunes grense, men det er lite sannsynlig at ny
Røykenvei kommer før E18 til Asker – så her snakker vi langt frem i tid.

pink

Slik kan du se mer
og gi innspill
Forslag til ny arealdel består av en
rekke dokumenter. Hoveddokumentene er planforslaget som
skal vedtas. I tillegg følger flere kart og
dokumenter som en støtte til hoveddokumentene. Disse ligger som
vedlegg til planforslaget.
Du finner alle dokumentene på
kommunens nettsider:

Arealplanen er en beskrivelse av hvor man har satt av plass til ulike aktiviteter og tiltak. Det er ikke en handlingsplan som forteller om konkrete
tiltak, som eksempelvis sykkelstier. Sykkelsti mellom Heggedal og Asker
langs Gjellumvannet har stått på den uttalte ønskelisten til flere politikere.
Det er imidlertid ikke satt av plass til dette i arealplanen til tross for at det
er forutsatt at økning i bebyggelse og dermed trafikk i vårt område skal
skje gjennom kollektivtransport, sykkel og gange (KSG).
Samtidig bygges det ut områder lenger sør i kommunen. Der er det ikke
tilsvarende krav til at økningen i trafikk skal skje gjennom økt brukt av
KSG. Det er derfor vanskelig å se for seg at trafikken på Røykenveien
blir mindre med årene. Trygge veier har mye med antall biler å gjøre. En
liten forespørsel til trafikksikkerhetsutvalget langs Røykenveien viser at
det er betydelig bekymring for utvikling av redusert trafikksikkerhet fra
Asker til Heggedal. Gamle Asker kommunes trafikksikkerhetsplan 2015 –
18 innledet i forordene med bekymring for økt biltrafikk på Røykenveien
og Slemmestadveien. Trafikksikkerhetsplanen den gang sa også at «økt
biltrafikk gir økt risiko for hendelser med personskader». 0-visjonen (null
drepte og hardt skadde i trafikken) må overordnet ligge i arealplanens
beskrivelser av trafikkutviklingen i hele Asker kommune, sier trafikksikkerhetsutvalget i en kommentar.

Nr. 3-2022
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Her finner du også et digitalt arealplankart hvor du kan zoom deg inn hvor
som helst i kartet, eller søke på gårdsog bruksnummer, adresse eller stedsnavn. Her kan du slå på både
forslag til ny kommuneplan og
gjeldende kommuneplan for å
sammenligne og se endringer.
Du kan gi dine innspill
til planen frem til 4. juni.
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UKE 25: 20. - 24. juni

UKE 32: 8. - 12. august

VI FORTSETTER
MED SUKSESSRIKE
TINE- FOTBALLSKOLE I GUI SPORTSKLUBB FOTBALL

Vi inviterer alle gutter og jenter født fra 2010-2015 til å delta på et av årets store høydepunkter
i Heggedal og Vollen. Tine Fotballskole foregår både i uke 25 og uke 32 mandag-fredag fra kl. 09:00-15:00.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

I uke 25 (20/6 – 24/6) uka etter skoleslutt i juni. Deltagerne kan velge om de vil delta på
Arnestad idrettspark eller Gjellum stadion.
I uke 32 (8/8 -12/8) som er uken før skolestart i august. Deltagerne kan velge om de vil delta på
Arnestad idrettspark eller Gjellum stadion.
Vi vil servere mat, drikke og frukt til deltakerne. Vi deler inn i faste grupper og med faste instruktører.
Alle deltakerne får sin egen t-skjorte, sekk, fotball og drikkeflaske som brukes under fotballskolen.
Instruktørene vil bli ledet av våre trenere fra vårt Telenor Xtra FFO i Gui SK fotball. Og trenerkorpset vil
i tillegg bestå av ungdomstrenere fra Gui Sportsklubb og A-lagsspillere. Instruktørene har god erfaring
med spillere på alle nivåer. De sørger for at samtlige spillere trives godt og får differensierte
sportslige utfordringer i forhold til korona regler som til hver tid er gjeldende på fotballskolen.
Vi har egne jentetrenere og stort ekstra fokus på jentene!
Deltakerne vil gjennom uken få øvd seg på overordnede temaer så som føring/finter, pasningsspill,
forsvarsspill og score mål.
Vi vil fortsetter suksessen fra siste årene – med kortere- og flere økter per dag - alt for å opprettholde
en god og variert aktivitet gjennom hele dagen.
Vi garanterer perfekte forhold, et meget bra sportslig opplegg og med mye lek og moro.
PRIS pr. deltaker:
• Kr 1.490,- for hel uke (uke 25 eller 32) pr. deltager pr uke i tidsrommet fra kl 09:00-15:00.
• Kr 1.690,- for hel uke (uke 25 eller 32) pr. deltager pr uke i tidsrommet fra kl 08:00-16-:00.
• Kr 2.600,- for begge ukene pr. deltaker i tidsrommet fra kl 09-00-15:00.
• Kr 3.000,- for begge ukene pr. deltaker i tidsrommet fra kl 08:00-16:00.

For påmelding se guisk.no – gå inn på Våre aktiviteter og fotball

Har dere spørsmål, ta kontakt med sportslig leder Gui SK fotball, Svein Roar Aandal på mail: sveinroar.fotball@guisk.no

Til alle nye og alle erfarne deltagere: Velkommen skal dere være!

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

GuiSportsklubb

Heggedalsposten

33

IDRETTSUKA 2022

st

Det er 6. gangen vi arrangerer IdrettsUka og nå kan du velge mellom 2 uker:

UKE 26 OG UKE 32

UKE 26: 27. juni - 1. juli | UKE 32: 8. - 12. august
Hver dag kl. 09.00 - 15.30.
derer
Prisen inkelur dag
Tilbudet er åpent for alle barn
lunsj hv ltaker
og 2022-derte
som til høsten skal gå i 1. - 7. klasse.
t-skjo
Pris: kr 1790,-.

Barna kan leveres fra kl. 08.15 og hentes mellom kl. 15.30 og 16.30.
Sted for oppmøte og henting blir som tidligere på ulike steder
i Vollen og Heggedal.
AKTIVITENE IDRETTSUKA 2022*

KANO

PADLEBRETT

SANDVOLLEYBALL

INNEBANDY

KAJAK

FRIIDRETT

BADING

FRISBEEGOLF

BOWLING

SKØYTER/
INNLINE

SKOGSTUR
ORIENTERING

VILLMARK

FOTBALL

BORDTENNIS

HÅNDBALL

* Aktiviteter
kan bli
forandret/
byttet ut.

RABATTMULIGHETER:

Søsken betaler kr 1590,- pr. barn pr. uke | Deltar et barn begge ukene betales det da også kr 1590,-.
RABATTEN OG BETINGELSER:
Uke 26 får du rabatt ved påmelding innen 1. juni. Påmeldinger blir fakturert med 10 dagers forfall.
Påmeldingsfrist for å delta i uke 26 er 15. juni.
Uke 32 får du rabatt ved påmelding innen 1. juli. Påmeldinger som skjer ut mai blir fakturert 1. juni med
10 dagers forfall. Påmeldingsfrist for å delta i uke 32 er 27. juli.
Etter disse fristene blir faktura sendt ut fortløpende med 10 dagers forfall.
Påmeldingsskjemaet finner du på www.guisk.no

Vi har det GØY – Vi UTVIKLER oss sammen – Vi INKLUDERER alle
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VI SØKER FRIVILLIGE

BLI MED PÅ Å UTVIKLE BLÅFJELLHYTTA OG AKTIVITETEN
DER FOR BARN OG UNGE - OG HELE FAMILIEN!

Gui Sportsklubb eier hytta og området rundt.
Vi har gjort oppgradering og forsetter med det i hele perioden 2021-2023.

VIL DU VÆRE MED PÅ Å SKAPE MØTEPLASSEN?

For skoleklasser og for familiens helgeutflukt.
I påsken hadde vi åpent 4 dager og det ga mersmak!
Du kan være med på å utforme en av Askers flotteste turdestinasjoner!
Interessert? Send en mail til dagligleder@guisk.no
Sportslig hilsen

ROAR SUNDBØ
Daglig leder

909 15 770
dagligleder@guisk.no
www.guisk.no

Vi har det GØY – Vi UTVIKLER oss sammen – Vi INKLUDERER alle
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PATRIOTEN
Vil du som privatperson eller firma være med i
FUNFRIDAY PATRIOTEN?

Gui Sportsklubb har siden 2017 (som VUL) arrangert FunFriday og FunFriday Extra.
Pandemien forhindret oss å utvikle dette i en sammenslått klubb - VUL + HIL = Gui Sportsklubb.
Nå vil vi i samarbeid med andre lokale organisasjoner utvikle tilbudene i både Heggedal og Vollen.
Vi vil legge en plan for skoleåret 2022/2023 og starter da opp fredag 16. september.

DU KAN BLI MED I FUNFRIDAY PATRIOTEN
PÅ EN ELLER FLERE MÅTER:

.
.
.

Du stiller opp et par ganger i løpet av skoleåret
på en fredagskveld. Normalt max 3 timer.
FunFridayExtra noe mer.
Du støtter FunFriday-aktiviteten med kr 300,til VIPPS #746742 som tilsvarer ca. kr 10,pr. FunFriday som vi har planer for i skoleåret.
Du har et firma eller jobber i et firma som vil støtte
med kr 1000,- eller kr 2500,-.
Det blir laget en oversikt på hvem som støtter.

NB: Alle pengene som kommer inn blir øremerket FunFriday. Selv om tilsynet på kveldene

vil skje på dugnad løper det på kostnader til innleie av utstyr 2-3 ganger i året (som 22. april)
og innkjøp av utstyr til de ”vanlige” FunFriday kveldene. Om du vil gjøre en dugnad under
FunFriday sender du en mail til dagligleder@guisk.no og vi lager utkast til en vaktliste i god tid
før vi setter i gang. Gi oss navn, mobil, mail og hvor du vil gjøre dugnaden (Heggedal eller Vollen).
Om dato ikke passer så bytter vi den.
Vil dere være sponsor/samarbeidspartner? Send mail eller ring Roar på 90915770.
”Stemningsrapport” fra FunFriday 22. april ’22.

Sportslig hilsen

ROAR SUNDBØ | Daglig leder | 909 15 770
dagligleder@guisk.no | www.guisk.no
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BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS
FACEBOOK-GRUPPE

Badefest på Gjellumvannet. 18 gutter og jenter er med, og en klar til
å stupe. De er nok Heggedøler. Foto: Ian Spink (6. mai 2022)

På tur i nærmiljø. Stokkerskogen.
Foto: Terje Reier Gundersen (6. mai 2022)

Vår i sentrum.

Foto: Terje Reier Gundersen
(21. april 2022)

Snart blir det sommer...

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

Kveldstur i Øvre Gjellumvei.

Foto: Ian Spink (29. april 2022)

Foto: Petter Lystad (27. april 2022)

Nå blir det fint. Asker Drift ute på
oppdrag i Heggedal. Tusen takk!

Heggeodden fra
Gjellum Terrasse.

Foto: Solveig Høiland (5. mai 2022)

En liten regnbue viste seg frem i morges.
Foto: Terje Reier Gundersen (5. mai 2022)

Foto: Tsvetina Pavlova (6. mai 2022)

Andersdammen.

Foto: Terje Reier Gundersen (6. mai 2022)

Nr.3-2022
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SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN
Dette har blitt dumpet i
skogen mellom Rustadveien og Andersdammen. Er det ikke bedre å
kaste søpla på dynga og
la skogsstiene være et fint
sted å gå på tur?
Ayla Steinsgard

Lokalmiljøets hundepatrulje har begynt oppryddingen.
Kjetil Olsen Vethe

i.

2)

Flotte presentasjoner
om Heggedals fremtid
i Innbyggertorg kafeen
i ettermiddag. Duverden så mange fler små
leiligheter Tandberg skal
bygge i Heggedal. Og
Midtbø har henda fulle i
nye StorAsker.
Møtet hadde nok vært
fint om det ble holdt i
Fyrstikken.
Petter Lystad

Nr.3-2022

)

Det klages på for høye
hus, det klages på at det
er for tett, det klages på
at det er for lite butikktilbud, det klages på at
man tar skog- og soppgrunn, man er lei seg for
at kafeen Bye og Bekk
ikke kunne fortsette.
Da kan jeg minne om
at butikker og kafeer
trenger mennesker for og
holde det i livet, og har
man ork til å gå 10-15
min hvor enn du bor i
Heggedal har du timesvis
med skog du kan gå i, og
da uten å treffe folk.
Se litt utenfor egen
dørterskel, så skal dere
se at Heggedal blir ett
flott sted og være. Treffe
nye mennesker ved den
nye brygga og ta en kaffe,
spise litt hos fantastiske
Siam Sushi, få deg ny
kjole hos Mathea til 17.
mai, noen fine møbler
hos Ask, noe nytt til hunden hos dyrebutikken, og
forhåpentlig fylle alle de
tomme butikklokalene.
Ha en strålende sommer,
så treffes vi på brygga!
Bo Eklund
Observasjon på skjærtorsdag 14. april ved en
biltur gjennom «miljøgata» i Heggedal - så og
si alle parkeringsplasser
opptatt. Ingen butikker
åpne. Kan hende vriompeisen nedkjøringen til
Kiwi frister beboere til å
parkere på gaten.
Petter Lystad

Heggedalsposten
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Hagesesong

Spar 800,-

-25%
Kom innom for inspirasjon til
uteplassen!
Vi har utemøblemang fra blant annet:
Cane-line, Sundays, Skagerak, Sika og fler
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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HEGGEDAL MENIGHET

KONFIRMANT 2023

Heggedal menighets årsmøte
Årsmøtet ble avholdt 3. april 2022.
Her ble årsrapporten gjennomgått.
I tillegg tok vi opp temaet «fri
villighet». Det er viktig for Heggedal menighet å åpne for et frivillig engasjement i lokalsamfunnet.
Dersom du ønsker å prøve deg som
frivillig i menigheten – med alt fra praktiske oppgaver til
å starte opp en tema-gruppe – er du velkommen til å kontakte oss.

Sommerfest 19. juni

Har du en som gleder seg, eller
kanskje også gruer seg litt, til å begynne på skolen til høsten?
Heggedal menighet vil gjerne
være med å markere skolestart for
alle flotte Førsteklassinger til høsten ved å invitere til Førsteklasses med samling onsdag 17. august kl. 17-18.30 og
utdeling av 6-års bok søndag 21. august kl. 11.00. Invitasjon vil bli sendt ut i posten før sommeren.
For mer informasjon, ta kontakt med Marianne Solheim, ms885@kirken.no
Sommertur for seniorer:

Borre kirke og Strand leirsted
I mer enn 40 år har Heggedal og Østenstad menig
heters Seniorarbeid arrangert sommertur for eldre
siste mandag i august. På
årets tur besøker vi gamle
Borre kirke i Vestfold,
hvor vi spiser litt kaffe
mat, får en orientering
om kirken og har en kort
andakt. Deretter går turen til Strand leirsted ved Sandefjord. Der serveres middag og hjemmebakte kaker, og vi
får høre mer om leirstedet som drives av Normisjon. Det
blir allsang, åresalg og sanginnslag på turen og mulighet
for beinstrekk i idylliske omgivelser ved sjøen.
Hold av mandag
29. august allerede
nå! Det sendes ut
informasjon til tidligere deltakere og
legges ut brosjyrer
i 
kirkene når turen
nærmer seg.

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499

Vipps:20772
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Hva skal man velge? Mange er nå inne i en viktig tid, og
er i ferd med å gjøre et viktig valg. Skal man konfirmere
seg i kirken, humanistisk eller ikke i det hele tatt? Hva
føles riktig? Valget er opp til en selv. Det året man fyller
15 år, er man religiøst myndig i Norge, og kan selv avgjøre
hvilket tros- eller livssynssamfunn man ønsker å høre til i.
Det er spennende, men kan kanskje også føles litt stort å
ta stilling til.
Vi mennesker kan ha mange spørsmål om livet og om
døden. Hvorfor er vi mennesker til, og finnes det en Gud?
Hva er viktig for meg, og hvordan vil jeg leve livet mitt?
Konfirmasjon i kirken handler om å utforske kristen tro og
livets store spørsmål. Alle er velkommen til konfirmasjon i
kirken, uansett om man tror, er i tvil, eller bare er nysgjerrig og vil lære mer om hvem Gud er, og hvem man selv er.
I Heggedal kirke har vi et spennende konfirmant
opplegg. Vi ønsker, gjennom lek, læring, diskusjon og
undring, å finne svar på de store spørsmålene om tro og
tvil. Kanskje vi lykkes – eller kanskje finner vi bare flere
spørsmål?
Det blir et informasjonsmøte til høsten. Informasjon
om dette ligger allerede ute på våre nettsider. Det vil sendes ut et brev til alle som er døpt og er i konfirmasjons
alder. Vi sender ikke lenger ut brev til barn/ungdom som
ikke er registrert som døpt hos oss. Konfirmasjonsundervisning i kirken er likevel et åpent tilbud for alle, uansett
om ungdommen er døpt eller ei. Dersom man ønsker å
bli konfirmert i Den norske kirke, blir man døpt i løpet av
konfirmasjonsåret. Det vil bli digital påmelding til konfirmasjon, og den åpnes 1. mai.
Konfirmasjonsdatoene for høsten er satt til 9. og 10.
september.
For mer informasjon, ta kontakt med menighetspedagog Marianne Solheim, ms885@kirken.no.

Årets sommerfest for menigheten blir
søndag 19. juni. Vi inviterer alle til en
hyggelig samling etter gudstjenesten.
Her er det åpent for store og små.
Dette er den siste gudstjenesten før
gudstjenestelivet i Heggedal tar sommer
ferie
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Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet
Barn og familie

• Familiesamling/tweenssamling – et tverrkirkelig samarbeid med samlinger på Heggetun og i Pinsekirken:
søndag 22. mai (ute), torsdag 23. juni (Elnestangen)
• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, torsdager kl
17.30-18.15. Siste øvelse før sommeren 26. mai. Første øvelse etter sommeren 8. september.
• Etter skoletid! For 5.-7. trinn utvalgte torsdager fra
kl. 14.30 -16.30. Datoer for våren: 19. mai og 2. juni.
Datoer for høsten: 15. september, 29. september, 13.
oktober 27. oktober, 10. november, 24. november, 8.
desember og 15. desember.
• Førsteklasses: Samling for 6-åringer 17. august kl. 1718.30. Utdeling av 6-års bok 21. august kl. 11.00
Kontaktperson barn: Marianne Solheim,

Ungdom og konfirmanter

• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 18.30-21.
Se www.teamheggedal.no. Første etter sommeren 16.
august.
• Ledertur 3.-5. juni
• Foreldremøte Konfirmant 2022 om leir - tirsdag 7.
juni kl. 18-19.
• Ledermøte før leir 28. juni kl. 18.30-21.
• Konfirmantleir Sjöviksgården, Sverige 4. juli-9.juli.
• Forestilling Konfirmanter og Team Heggedal 4.
september
• Konfirmasjon 10. og 11. september.
Kontaktperson ungdom: Thor Håvar Bjor Hognestad

Gudstjenester
•
•
•
•
•

22.05 kl. 11.00		
29.05			
05.06 kl. 11.00		
12.06 kl. 11.00		
19.06 kl. 11.00		

Gudstjeneste
Ingen gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste – Sommerfest

•
•
•
•
•
•
•
•

07.08 kl. 11.00		
14.08 kl. 11.00		
21.08 kl. 11.00		
04.09			
10.09 og 11.09		
18.09 kl. 11		
02.10 kl. 11		
09.10 kl. 11		

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste for store og små
Forestilling
Konfirmasjonsgudstjenester
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste

Voksne/Senior

• «Et sted å møtes» - Innbyggertorget, torsdager kl. 1416. Siste før sommeren 30.juni. Første etter sommeren
18. august
• Sommertur menighetens seniorarbeid 29. august
Kontaktperson: Jorun Kjærstad.
Åpen kirke, onsdagskvelder kl 18 - 19.30, har pause til
etter sommeren og starter opp igjen i løpet av høsten.

Drop in-dåp 22. mai kl. 13 -15
Skulle du ønske du var døpt? For den som ikke ble døpt
som barn, kan veien til døpefonten virke lang. Menighetene i Asker vil gjøre det enklere å bli døpt, enten du er ung
eller gammel. Søndag 22. mai kl. 13-15 åpner kirkedørene
i Holmen kirke, Kongsdelene kirke og Slemmestad kirke
for drop-in-dåp. Det betyr at man kan komme uten avtale,
om du vil - uten faddere (vi har frivillige som kan være
faddere), uten annen forberedelse enn at man har bestemt
seg for å døpes.
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Hva er dåp?

Gjennom dåpen blir man en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Dette
fellesskapet er bygget opp omkring troen på Jesus Kristus, Guds sønn og menneskenes frelser. Med tre håndfuller
vann - til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn
- blir man bundet sammen med Jesus Kristus og medlem i
Den norske kirke.

blir registrert og evt. får en kopp kaffe mens man venter
på tur. Ta med gyldig legitimasjon, eller fødselsattest (for
barn uten legitimasjon). Etter en kort samtale med presten
blir det dåp i en enkel, men høytidelig seremoni.

Hvem, hva, hvor?

Lurer du på noe?

Prostiprest Kari Anne Omberg Lier (Holmen), sokneprest
Ragnar Elverhøi (Kongsdelene) og sokneprest Marita
Bjørke Ådland (Slemmestad) vil ta imot alle som ønsker
å bli døpt denne dagen. Man møter opp enten i Holmen
kirke, Kongsdelene kirke eller Slemmestad kirke hvor man

Ta gjerne kontakt med oss: Kari Anne Omberg Lier på tlf.
93877458 eller e-post: kl297@kirken.no; Ragnar Elverhøi
på tlf. 40401532, eller e-post: re578@kirken.no; Marita
Bjørke Ådland på tlf. 41438450, eller epost: ma855@kirken.no

Menighetsstoffet forsetter neste side......
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Trenger du noen å
prate med?

DEN NORSKE KIRKE
Heggedal menighet
Heggedalsbakken 8
1389 Heggedal
Tlf: 66 75 40 90

Diakonarbeider Heggedal, Jorun
Kjærstad, er tilbake i kafeen på
Innbyggertorget hver torsdag kl 1416 og slår av en prat med de som
ønsker å sette seg ned litt ved bordet, for å snakke om smått og stort
i livet. Siste før sommeren 30.juni.
Første etter sommeren 18. august.

Livets gang i Heggedal
Perioden 10. mars – 28. april 2022

Flere ledige stillinger
Asker kirkelige fellesråd har seks
ledige stillinger med søknadsfrist i

mai! Vi leter etter medarbeidere til
barnehage, menighet og økonomi.
Mer informasjon på Asker kirkelige fellesråds hjemmeside:

Dåp

(Dato for dåpsseremoni)
• 13.03.2022 Alexander Askevold
Skjørten
• 03.04.2022 Oscar Aurtande Lyche
• 17.04.2022 Isa Louise Nieminen

Gravferd
•
•
•
•
•
•
•

Gerd Oddveig Christiansen
Tor Finne
Arne Seines
Jens Henrik Uthaug
Egon Silkeborg
Svein Reneflot
Nils Martin Galaasen

heggedal.menighet.asker@kirken.no
www.kirken.no/heggedal

Kontakt oss!
Daglig leder
Elisabeth Hagen Ristesund,
932 35 088, er498@kirken.no
Sokneprest
Lena Caroline Stordalen,
410 70 549, ls849@kirken.no
Menighetspedagog
Marianne Solheim
952 84 767, ms885@kirken.no
Ungdomsarbeider
Thor Håvar Bjor Hognestad
41531778, thorH.bjor@gmail.
com
Diakonarbeider for ungdom
Jorun Kjærstad
413 28 461/922 07 791
jk627@kirken.no

Asker tros- og livssynsforum

Torsdag 5. mai møttes representanter fra 10 ulike tros
samfunn i Asker rådhus for å stifte Asker tros- og livssynsforum (ATL).
Initiativet til å starte gruppen kom fra ordfører Lene
Conradi og tidligere prost Tor Øystein Vaaland som et tiltak for å skape dialog på tvers av tro og livssyn, og for å
skape et enda bedre og mer inkluderende Asker.
Gruppen har møttes flere ganger siden oktober 2020 i
rådhuset og i ulike gudshus, og har etter hvert blitt godt
kjent med hverandre.
«Vi gleder oss til videre dialogarbeid, og til å se hva
dette kan bringe av gode ting til Asker.»
Det forteller prest i Vardåsen, Olaf Huuse Haraldstad.
Sammen med prost Øyvind Stabrun representerer han Den
norske kirke i forumet.
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Foto: Asker tros- og livssynsforum (ATL)
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LED-lys i
trappa

Gang- og sykkelvei tar form

Treningstrappa
som ble satt opp
sommeren 2020 i
Trans'matorn sykkelpark har nå fått
installert LED-lys.

Bygging av den 600 meter
lange gang- og sykkelveien fra
Guibekken og frem til Yggesetveien pågår for fullt. Fremover
skal vannledning, spillvannsledning og overvannsledning
sideforskyves, og det skal
bygges mur. Muren må fundamenteres så dypt at vannledning og spillvannsledning en
gang i fremtiden kan skiftes
uten at muren raser, forteller
prosjektleder Mette Bergan i
Asker kommune. Foto: Ian Spink

Gullhellinga

Spikkestadbanen
sommerstengt
I år, som i fjor - og året før der igjen - utfører Bane
NOR forebyggende vedlikeholdsarbeid på Spikkestadbanen mellom Asker og Spikkestad. Banen vil
være stengt midt på dagen (kl. 09-13) mellom 13.
juni og 17. juni (uke 24). Fra 2. juli til 1. august vil
sporene være stengt hele døgnet, også videre
innover mot Sandvika.

I fjor høst ble reguleringsplanen for prosjektet
Gullhellinga vedtatt. Boligprosjektet vil bestå av
30 ungdomsleiligheter vest for Gullhellaveien, nær
togstasjonen. 14 av leilighetene skal selges, mens
resten vil være for utleie. Salgsstart var opprinnelig
planlagt denne våren, men er nå utsatt. Nye beregninger av kostnader for prosjektet gjør at planene
må bearbeides ytterligere. Planlagt byggestart for
ABBL-prosjektet var opprinnelig denne sommeren,
men er nå ventet tidligst første kvartal 2023.
Prosjektet ligger i hellinga vest for Gullhellaveien. Illustrasjon: GASA.

Foto: Ian Spink

Områdeplan for Yggeset
Ny asfalt på Røykenveien
I løpet av sommeren vil 2 115 meter på Røykenveien, mellom Homansbyen og Gullhella, bli asfaltert.

Heggedal torg - nye avtaler
I august flytter tannlegen fra Heggedalsenteret til
nye lokaler i bygg 1A på Heggedal Torg. Sparkling
Spa flytter fra Heggeodden inn i samme bygg.
Treningssenteret Feelgood skal også inn her.

Nr. 3-2022

Foto (mars 2022): Ian Spink

1A

Det er igangsatt et planarbeid for å videreutvikle
arealbruken ved Yggeset gjenvinningsstasjon. Et
nytt område (markert oransje) er foreslått regulert til
bebyggelse, anlegg og masselagring. Området ligger
skjermet til, hovedsakelig omkranset av skog.
Arealdisponeringen skal tilrettelegge for videre
utvikling og bruk av områdene på Yggeset som et
moderne anlegg for gjenvinning og ombruk av avfall
og lagring av masser.
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Lite aktuelt med nytt
kretsfengsel i Heggedal
Dal forsøksgård i Rustadveien er blant lokasjonene
som Justis- og beredskapsdepartementet vurderer
benyttet til nytt kretsfengsel for Oslo politidistrikt.
Statsbygg har imidlertid anbefalt en annen tomt,
Bredtveit i Oslo.
– Hvis et nytt fengsel skal bygges i Oslo, framstår
Bredtveit som det eneste reelle alternativet, sier
statsråd Emilie Enger Mehl i en pressemelding.
Politidirektoratet har kommentert at flytting av kretsfengselet ut av Oslo vil medføre økt ressursbruk til
transportoppdrag. – Jeg vil vurdere ulike løsninger
så raskt som mulig, forteller statsråden. Det er
ventet en vurdering fra regjeringen og en endelig
avgjørelse fra Stortinget i løpet av 2022.

Tier-parkering i Heggedal

Gjennom et samarbeid mellom Ruter og kommunen
ble det i fjor sommer utplassert elektriske sparkesykler fra Tier på utvalgte steder i Asker. I en henvendelse til kommunen spør en innbygger hvorfor
Heggedal er ekskludert fra å bruke elsyklene når
områdene rundt (Vardåsen, Røyken, Slemmestad,
Vollen, Bjerkås) har hatt mulighet til det. De geografiske grensene er et resultat av et politisk vedtak fra
formannskapet, som vedtok at driftsområdet skulle
være Asker sentrum og omegn, samt Røyken/
Spikkestad som et pilot-prosjekt. Det er ikke planer
om å etablere et tilbud med elektriske sparkesykler
i Heggedal, forteller kommunens sykkelkoordinator.

Status: Heggedal Terrasse
Arbeidet pågår fortsatt for fullt på Heggedal Terrasse. I rekke A begynner tømrerne og de tekniske
fagene å bli ferdig, og det vil etter hvert bli klart for
maler og flislegger. Tømrerne og de tekniske fagene
har også startet opp i rekke B. Treelementene på
rekke C er ferdig montert, og taktekkeren holder nå
på med å tekke takene. Den fjerde rekken, altså
rekke D, har hatt oppstart for elementmontering. I
p-kjelleren under rekke E har betong-entreprenøren
fått opp to vegger, og holder nå på med vegg
nummer tre samtidig som de jobber med betong på
rekke D, I og J. Ellers jobbes det med utomhus, og
klargjøring av resten av tomtene.
127 av de totalt 157 boenhetene er solgt. I en
kommentar til Budstikka forteller utbygger at de
112 boligene i delfelt 1 trolig kan overleveres
i første kvartal 2023, mens de resterende 45
boligene vil kunne bli klare i andre kvartal.
Kommunen har tildelt 4 nye veinavn i prosjektet.
Heggedal og omegn historielag sitt forslag Harry
Sønsterøds vei er valgt. Sønsterød (f.1921) var
en kjent motstandsmann under krigen som ledet
flere sabotasjeoppdrag som medlem av den kjente
"Osvaldgruppa". Familien Sønsterød bodde like i
nærheten av byggefeltet. To av veiene får navnet
Tyttebærtråkket og Blåbærskogen etter forslag
fra beboere med tilknyttning til området. Den siste
veien får navnet Åmothellinga. Arkitektens forslag
om å kalle en av veiene Heggedal Terrasse ble
dermed ikke fulgt.

Foto (april 2022): Ian Spink

Heggedal torg tar form
Entreprenøren som bygger Heggedal torg kommer
til å sette inn litt mer ressurser fremover for å sikre
at arbeidene blir ferdige som avtalt ultimo august
2022. Fremover vil det pågå arbeider med ferdigstillelse av trebryggen, støp av dekker, masseutskifting og underlagsasfalt for gatevarme. Dessuten skal det legges en sjøledning i Kistefossdammen for vanninntak til en skulptur. Etter hvert vil
også oppbygging av sceneområdet starte. En
offisiell åpning av anlegget vil trolig skje i slutten av
august eller første halvdel av september.

E
B
C

A
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Foto (mai 2022): Ian Spink

DELFELT 2

H=1,9 m under tak

Måleverdig areal
H=1,3 m under tak

H=1,9 m under tak

Måleverdig areal
H=1,3 m under tak

Det karakteristiske boligprosjektet
Heggedal Torg står ferdig med nye
og flotte leiligheter, midt i hjertet
av Heggedal. Her er standardarden
meget høy – du finner kvaliteter
som bl.a. skyvedører, vannbåren
gulvvarme og enstavs eikeparkett
og elegant kjøkken fra Aubo. Alle
leiligheter er innflytningsklare og
Nmed energiklasse A.

N

4.etg

4.etg

5.etg

5.etg

Her finner du også et nytt torg med
butikker, ulike serveringssteder og
servicetjenester, i tillegg til et stort
parkeringsanlegg. Alt dette ligger
meget sentralt – kun 25 min. fra
Oslo sentrum og rett ved buss/tog.

Leilighet B1A-405 - BRA: 121 m2 - 5-roms over 2 plan - 2 terrasser - Kr. 8 735 044,- inkl. omk.
Stue/kjøkken Stue/kjøkken
38,2 m2
38,2 m2
ÅPENT NED

ÅPENT NED

Takterrasse
8,8 m2

Takterrasse
8,8 m2

Sov
10,9 m2

WC
1,7 m2
Bod/gard.
Sov
3,0 m2
10,9 m2

Gang
WC
4,61,7
m2m2
Bod/gard.
3,0 m2

Opphold
20,1 m2

Gang
4,6 m2
Sov
6,3 m2

Sov
6,3 m2
Bad 1
4,5 m2

Bad 1
4,5 m2

B1A-TR02

Takterrasse
8,6 m2

Opphold
20,1 m2

Plan 1

Anders Winther, prosjektmegler
Telefon: 97 97 96 96
anders.winther@em1oav.no

Takterrasse
8,6 m2

B1A-TR02
22,3 m2

Bad 2
5,1 m2

Bad 2
5,1 m2

Trapperom Trapperom
22,3 m2

Sov
14,6 m2

Sov
14,6 m2

Plan 2

Byggherre:

0 2mm

Måleverdig areal
H=1,3 m under tak

H=1,9 m under tak

1 3mm

Byggherre:
EIENDOM
TANDBERGTANDBERG
EIENDOM AS
Postboks 550
1373 Asker

Arkitekt:

1m

Måleverdig areal
H=1,3 m under tak

H=1,9 m under tak

0m

Takvindu

2 4mm

3 5mm

4m

AS

Postboks 550
1373 Asker

Arkitekt:
VIGSNÆS VIGSNÆS
KOSBERG KOSBERG
Ibsens
gate
100 / 0255 Oslo / Norway
Henrik Ibsens gate Henrik
100 / 0255
Oslo
/ Norway
Phone:
+47 22 99 43 43 / www.vi-ko.no
Phone: +47 22 99 43
43 / www.vi-ko.no
Org. nr.: 976 867 866
Org. nr.: 976 867 866

EIE ELLER
LEIE?
5m

Vi har for utleie nye lekre leiligheter
med høy standard og flotte kvaliteter
i forbindelse med Heggedal Torg.
«Irene 2» er en egen eiendom som
ligger idyllisk til for seg selv i hjertet
av Heggedal sentrum, med elven på
den ene siden og de øvrige byggene
av Heggedal Torg på den andre siden.
12.10.2020

Takvindu

12.10.2020

.

Måleverdig areal
H=1,3 m under tak

Måleverdig areal
H=1,3 m under tak

TA KONTAKT ELLER MELD DIN INTERESSE PÅ HEGGEDALTORG.NO

For mer informasjon
– ta kontakt med
Tandberg Eiendom på
post@tandbergeiendom.no

Det er høy standard på leilighetene i «Irene 2», med blant annet skyvedører, vannbåren gulvvarme,
balansert ventilasjon, enstavs eikeparkett og elegante kjøkken. Leilighetene er stilige 3-roms
leiligheter med 2 bad, 2 soverom, stor stue, elegant kjøkkenløsning med god oppbevaring, innvendig
bod, samt solrike balkonger mot elven. Det medfølger også egne boder i underetasjen med direkte
adkomst fra parkeringsanlegget eller med heis fra leilighetsetasjen.

Velkommen til vakre Heggedal – tett på naturen, men likevel sentralt og med kort vei til det meste.

Vi gjør ALT
for at du
skal handle
extra billig!

Extra Heggdal
Man-lør: 7-23

