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Redaksjonen for Heggedalsposten:

Vi som vokste opp på 1940 og 50-tallet husker godt at varer var rasjonert. Vi
gikk i butikken med rasjoneringskort.
Først i 1960 ble det for eksempel slutt
på rasjoneringen av biler. De færreste
hadde bil. Vi gikk eller syklet, tok tog og
buss.

med naboen? Må alle ha all verdens
verktøy og maskiner, eller kan vi byttelåne av hverandre? Brukthandlere og
loppemarkeder er gode eksempler på
gjenbruk. Kanskje finner du det du trenger der, rimelig og miljøvennlig.

Når tidene blir vanskelige, er det viktig
Velstandsøkningen her i landet har at vi tar godt vare på hverandre.
vært enorm den siste generasjonen. Vi
Terje Martinsen
er blitt bortskjemte materielt sett. Men
nå ser det ut til at vi må vi forberede
oss på tøffere tider. Vi merker det på
kraftige prisøkninger på alle områder.
Vi merker det på stadig oftere dystre
omtaler i mediene: dyrere matvarer, dyrere drivstoff, energikrise, dyrere strøm.
Alt i et urolig Europa og en urolig verden. Kanskje blir det knapphet på enkelte varer. Kanskje vil vi måtte oppleve
rasjoneringer på nytt. Dette stiller oss
overfor nye utfordringer. Vi bør se nøye
på forbruket vårt. Trenger vi alt vi omgir
oss med? Kan vi redusere forbruket?
Hva kan vi klare oss uten og hva må
vi ha? Kan vi vente med å kjøpe nytt?
Kan vi kjøpe brukt, eller kanskje bytte

Annonsepriser 2022:
1/8 side
1/4 side
1/2 side
1/1 side

kr. 1 100,kr. 2 100,kr. 3 500,kr. 7 500,-

Ved årsavtale og 6 innrykk
gis 20% rabatt.
Prisene gjelder ferdig materiell.
Skal Heggedalsposten produsere
annonsen, må vi beregne et
produksjonstillegg avhengig
av arbeidets omfang.
NB! Vi ønsker å begrense
mengden av annonser
i bladet, og må derfor
i enkelte tilfeller avvise
annonsører.

Abonnere?
Heggedalsposten deles ut gratis i distribusjonsområdet. Bor du utenfor området, kan du hente
bladet på Heggedal innbyggertorg eller abonnere
og få den tilsendt i posten. Abonnementet koster
kr 350,- per år for å dekke porto.
Betaling til bladets konto 6215 05 92467.

Utgivelser i 2022:
Nr. Stoff-frist		
5 Søn. 25. september
6 Søn.13. november

Distribusjon
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!
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Vi hadde lite, men vi
hadde det vi trengte

Sverre Aae,
Heggedal Nærmiljøsentral
sverraae@online.no
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Interiør fra Heggedal Kolonial og Isenkram. Innehaveren Thorvald Vanberg til
høyre. Ca 1950.

Bruk og
Bruk
og kast
kast

– et
–
et velferdsfenomen
velferdsfenomen
I dag har de fleste det vi trenger av materielle goder. Slik var
det ikke før. Vi måtte ta godt vare på det vi hadde.
I åra etter krigen var det knapphet
på mange varer. De var rasjonert, og
selv om det var sju kolonialforretninger i Heggedal, hjalp det ikke å gå fra
butikk til butikk i håp om å få kjøpt
det man ønsket. Du måtte ha rasjoneringskort utstedt av Forsyningsnemnda i Asker. Det gjaldt alt fra matvarer til klær og andre forbruksvarer.
Jeg husker jeg som liten gutt gikk til
kjøpmann Ølstad i Heggedal Dagligvare med handlelapp og rasjoneringskort i sekken. Men det var ikke alltid
han hadde de varene folk trengte. Da
pleide han å si: «Det finns itte i heile
Tekst: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman Bjor

by¨n». Telemarkingen Gravalid som
hadde overtatt butikken etter Hedvig
Underland ved svingen rett ovenfor
stasjonen i 1948 hadde et stående uttrykk når kunden ba om en vare han
ikke hadde: «Me har ikkje, men me
fær». Og hos Bjerknes i Heggedal
Bygg, kvitterte fru Bjerknes med «Vi
har ikke, men vi får når han far har
vært i byen.»
Trelast og byggevarer var også
mangelvare. Det fikk for eksempel
idrettslaget merke da de skulle sette
opp sin nye revy på gamle Friheim.
Det var ikke krakker nok på Friheim,
og stoler var det nesten ikke. Å få anvisning på kjøp av materialer til å lage

Unge hoppere fra Heggedal i 1947. Til venstre Arne Larsen
som ble verdensmester i kombinert i 1962. Han tok også
tre gullmedaljer i norske mesterskap.

Jeg husker jeg som liten gutt gikk til kjøpmann Ølstad i
Heggedal Dagligvare med handlelapp og rasjoneringskort
i sekken – og bamsen. Forretningen i Røykenveien ble bygd
av Oscar Ølstad i 1935. Senere gikk den under navnet
Bladkiosken. Bilde fra 1978. Huset er nå revet.

krakker, kunne man bare glemme. Løsningen ble å låne
krakker som vellet hadde på Gjellum. Disse krakkene, uten
ryggstøtte, ble også brukt når det var kino på Gjellum.
Idrettslaget hadde også andre problemer. Jeg tror de
hadde 3-4 fotballer. Disse var av lær med ei gummiblære
som ble pumpet opp inni. De fikk selvsagt hard medfart
på grusbanen og måtte lappes. Denne jobben hadde Kristen Evensen på Ullvar’n som drev litt skomakeri på si’.
Han var veldig interessert i fotball og reparasjonene var
selvsagt gratisarbeid. I 1951 var han imidlertid gått lei og
skrev til styret og klagde over at fotballene var utslitte, han
mente idrettslaget måtte kjøpe nye. De gamle lot seg ikke
lenger reparere. Noen av oss var så heldige å eie en fotball.
Jeg var en av dem og var populær på fotballøkka på Vikingjordet. Men ballen ble slitt og måtte ofte lappes. Da dalte
populariteten.
Sykkelen var et godt fremkomstmiddel. Jeg fikk min
første sykkel da jeg var 11 år, Etter å ha luka og tynna
kålrot og plukket poteter i potetferien på Yggeset hadde
jeg nesten nok til ny sykkel. Det skulle være en rød DBS
med tre gir. Det hadde ikke Gjersøe i Heggedal Sport og
Manufaktur, så jeg måtte til Hellum i Asker Sport. Gjett
om jeg var kry da jeg syklet hjem til Heggedal!
Utstyr til idrett hadde ikke høyeste prioritet i gjenoppbyggingsfasen etter krigen. Det var nok derfor heggedølingene møtte vinteren 1948 med en viss bekymring.
Idrettslaget hadde imidlertid fått tildelt sju anvisninger på
skistøvler fra skikretsen. På et styremøte hos Finn Yggeseth i november 1948 ble det bestemt at disse skulle gis til
følgende talenter: Erik Pettersen, Einar Ericson, Tony Larson, Odd Lars Vanberg, Bjørn Wang, Øistein Øverby og
Jens Iversen. Det ble dessuten sendt en spesial-bestilling
på ett par langrenn-ski fra Hovde Skifabrikk i Vikersund
til Bjørn Wang. Han var en god langrennsløper. Samme
året forteller idrettslaget at de hadde et par gutte- hoppski.
Disse ble det bestemt at Trygve Vik skulle få for kr. 60,-.
Han var et stort talent og hoppet senere i Holmenkollen
sammen med flere av Heggedals skihoppere.
Vareknappheten førte også til at det ok lang tid med bo-

ligbygging. Mange leiligheter var små. Folk bodde trangt.
Men midt på 1950-tallet solgte kommunen tomter på
Gjellumjordet. Husene var i hovedsak finansiert gjennom
Husbanken, men de satte som krav at det skulle bygges
2-manns boliger slik at en leilighet kunne leies ut. Jeg husker Arne Johansen (Arne Polti) var den første som bygde
hus i Skolebakken. Tomtene var store slik at nybyggerne
kunne dyrke frukt, bær og grønnsaker.
Vareutvalget av frukt og grønt som finner i butikkene i
dag lå hinsides fantasien. Jeg husker en sang som var populær. En onkel hadde sveivegrammofon, og på den spilte
han «Det kommer en båt med bananer». Jeg hadde hørt om
bananer, men aldri smakt en. Jeg husker også den første appelsinen, hadde hørt mye om at den var så søt og god. Men
jeg ble skuffet da jeg tok en bit av skallet. Jeg trodde det
skulle spises akkurat som nypene vi hadde plukket langs
veikantene. Da kastet vi det som var inni og spiste skallet.
Velstanden vi opplever i dag er uten sammenligning.
For oss som har opplevd denne utviklingen, er det vanskelig å forstå at noen klager. Vi har jo «alt» av det vi trenger
og mere til. Kanskje vi skulle tenke grundigere gjennom
hva vi trenger. Kanskje er ikke materiell overflod veien til
gode liv.

Under krigen var det ofte mangel på mat. Her dyrkes det
poteter i Heggedal sentrum. Brannruinene fra Heggedal
trevarefabrikk i bakgrunnen.
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Rasjoneringskort fra Oljekrisen i 1973-1974. Prisøkningen
førte til sparetiltak i mange land, også i Norge. Det ble
blant annet lagt begrensinger på privat bilkjøring, med
forbud mot kjøring i helgene fra 5. desember 1973. Det ble
også planlagt rasjonering av bensin, men allerede i første
kvartal 1974 var forsyningssituasjonen normalisert. For
Norge fikk oljekrisen en annen, og mer langvarig effekt:
Den ble starten på en krise for norsk tankfart.
(Store norske leksikon)
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Etter krigen hadde Norge mangel på utenlandsk valuta.
Innbyggerne fikk derfor begrensninger i hva de kunne
kjøpe av importerte varer selv om de var tilgjengelige på
verdensmarkedet. Det gjaldt blant annet sydfrukter som
appelsiner og bananer. For bilkjøp var det rasjonering
helt til 1960. Andre varer var rasjonert på grunn av at
tilgangen var begrenset. For å regulere kjøpene ble det
delt ut et antall rasjoneringskuponger som ga rett til kjøp.
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I HØST STARTER RENOVERING
AV SENTRUMSGÅRDEN
Tekst: Anders Lie Hagen

Sentrumsbygget, også kjent som Heggedal senter, huset
i sin tid blomster- og klesforretning, byggevare, bank, bakeri, post og frisør. De senere årene har blant annet Kiwi,
bibliotek, helsestasjon, legesenter og tannlege holdt til i
bygget. Alle disse aktørene har nå flyttet over til nye
lokaler på Heggedal Torg. Senteret ble etablert i 1985 av
Even Vestland, solgt videre til Tanberg Eiendom i 2005.
Nå skal bygget renoveres.

Dronefoto av dagens bebyggelse. I samme planområde kommer nye
Hjørnebygg II, et arbeid som først vil starte etter at rehabilitering av
Sentrumsgården er fullført. Foto: Ian Spink

På gateplan vil det bli forretninger, over blir det 25 leiligheter. Høyden på bygget vil være lik som i dag, men skråtaket
erstattes med flatt tak slik at bygget får fire etasjer. Taket vil
belegges med naturtorv, noe som sikrer fordrøyning. Fasaden
vil preges av rød panel med store vindusflater og utvendige
balkonger, samtidig som noe av den eksisterende teglstein
skal benyttes i byggets nye fasade.

Under behandling av reguleringsplanen i juni 2021 vedtok
kommunen at byggeplassen skal være fossilfri. Statsforvalteren har imidlertid nylig gitt uttrykk overfor Asker kommune
at det ikke er hjemmel i plan- og bygningsloven til å fastsette
planbestemmelser med krav om fossilfrie byggeplasser.
– Likevel kjører vi dette prosjektet fossilfritt med maskiner
som går på biodiesel. Vi vil tillate mindre avvik dersom dette
er påkrevd, noe det uansett er rom for i et fossilfritt prosjekt,
forklarer prosjektlederen.

Grunnarbeidene for bygging av Sentrumsgården. Bygget ble åpnet
i desember 1985. Foto: Kerstin Nordby

Dagens bygg. Pizzaekspressen som i dag ligger i 1. etasje har
planer om å overta lokalene til Siam Sushi på Heggeodden.

Skisse som viser nytt bygg. Leilighetene får adresse Heggedalsbakken 4 og 6. Illustrasjon: VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

Sentrumsgården, der planlagt
utbygging vises med hvit strek.
Ny gesimshøyde tilsvarer omtrent dagens mønehøyde, og
sikten fra kirken vil være nesten den samme som i dag.
Illustrasjon: Asker kommune

Nr. 4-2022

– Rivearbeidet starter i oktober. Det skrå saltaket rives i sin
helhet sammen med yttervegger og vinduer, forteller prosjektleder Cato Brunstad hos Strøm Gundersen. Dette er samme
entreprenør som bygget Heggedal Torg.
– Vi takker for tilliten. Personlig synes jeg det er utrolig
spennende å bidra i utviklingen av et flott, nytt Heggedal sentrum, forteller prosjektlederen. Det pågår nå kontraheringer av
underentreprenører, forteller Brunstad og legger til:
– Markedet er svært krevende med tanke på kostnader og
leveranser. Det vil kreve mer av oss som totalentreprenør i
tiden fremover, noe som må hensyntas i fremdriftsplanleggingen. Vi jobber nå internt med å etablere en realistisk fremdriftsplan, sier Brunstad. Etter planen skal bygget stå ferdig i
november 2023.

Heggedalsposten

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 MENIGHET

Takk for meg og på gjensyn!
Å få være sokneprest i
Heggedal har vært drøm
mejobben min! Det er små
forhold i menigheten, det
er en engasjert stab, det
er kort vei mellom ide
og gjennomføring og jeg
har blitt kjent med utrolig
mange hyggelig mennes
ker.
Det har vært et sant pri
vilegium å få møte Hegge
dals befolkning, både i det
hverdagslige, og når sor
gen eller gleden har preget
livet. Jeg har fått lov til å
lede 130 gudstjenester,
døpe 161 barn og voksne, konfirmere 256 ungdommer, vie
21 brudepar og følge 61 mennesker til graven disse årene.
Nå har livet ført meg over i en ny stilling som prosti
prest for hele Asker prosti, en jobb jeg tiltrer fra august.
Det betyr at det etter hvert kommer en ny sokneprest i
Heggedal. Men det betyr også at når vikarbehovet melder
seg vil jeg komme til å ha både gudstjenester, dåp, vielser
og gravferder i Heggedal, og det er jeg veldig glad for!
Det blir en offisiell avskjedsmarkering på countrygudstjenesten i Heggedal kirke 18. september, og jeg håper
å se så mange av dere som mulig!
Takk for meg og på gjensyn!
Magnus Pettersen Kjellin

OPPSTART BARNE- OG
UNGDOMSARRANGEMENTER
Høsten er tiden for oppstart av ulike tiltak og arrangemen
ter, så også i Heggedal menighet. Team Heggedal starter
opp først. Det blir Back-to-school på Heggetun allerede
tirsdag 16. august kl. 18.30-21. Samlingen er åpen for alle!
Tirsdag 23. august kl. 18.30-21 blir det konfirmantsamling,
og så går det slag i slag utover høsten med ulike samlinger
og arrangementer. Følg gjerne med på Team Heggedal på
facebook eller på www.teamheggedal.no for mer informa
sjon om samlingene og arrangementer for ungdom utover
høsten.
Søndag 21. august kl. 11.00 skal det deles ut 6-års
bok i gudstjenesten. For mer informasjon og påmelding,
ta kontakt med Marianne Solheim, ms885@kirken.no,
95284767. Ellers har menigheten barnekor, Heggetroll,
for barn i alderen 5-9 år. Oppstart for Heggetroll blir mest
sannsynlig torsdag 8. september kl. 17.30 -18.15, men følg
med på menighetens facebookside eller på www.kirken.
no/heggedal for mer informasjon.
For mer informasjon om barne- og ungdomsarrange
menter, ta kontakt med fungerende daglig leder, Merete
Fossli, mf446@kirken.no.

Konsert for Johannes
Lørdag 17.september blir det formid
dagskonsert kl 14.00 i Heggedal kirke.
Konserten er åpen for alle og varer i ca
40 min.
Konserten heter «Konsert for Jo
hannes» fordi den er til Johannes.
Han er en av mine mest entusias
tiske lyttere. Han elsker musikk og
jeg har fulgt ham siden han var baby.
Johannes tilhører menigheten vår og
denne høsten skal han konfirmeres.
Jeg har fulgt mange barn fra babysang til konfirma
sjonsalder, det som er spesielt med Johannes er at han
kommuniserer gjennom musikk og tegn til tale. Han vil
aldri ut av kirken før postludiet er helt ferdig. Først da
ruller han ut av kirken. Johannes berører mitt hjerte.
Det blir en variert konsert med orgelmusikk, kanskje
litt piano og Kristin (Molvik Botnmark) kommer innom
med fløyta si.
Alle er hjertelig velkommen!
Konserten er gratis.
Grethe Laugerud

Konfirmant 2023
Påmeldingen til konfirmasjon 2023 er i gang, men det er
ennå ikke for sent å melde seg på! Vi ser frem til å bli
kjent med våre nye konfirmanter. Onsdag 14. september
kl. 18-19 vil det være et informasjonsmøte både for dem
som allerede har meldt seg på og for dere som er i tvil
om kirkelig konfirmasjon er noe. Ved spørsmål om oppleg
get, påmelding eller annet, gå inn på hjemmesiden vår el
ler ta kontakt med fungerende daglig leder, Merete Fossli,
mf446@kirken.no.

Ny sorggruppe starter i høst
Har du mistet ektefelle / nært familiemedlem nylig eller
for en tid siden? Da er du velkommen til informasjonsmø
te om sorggrupper i Østenstad kirke onsdag 14. september
fra kl 19.
Menighetene i Asker samarbeider om samtalegrupper
for etterlatte. Ny sorggruppe starter i høst, og den vil bli
ledet av diakon Jarle Klungrehaug fra Østenstad menig
het og pensjonist og tidligere psykiatrisk sykepleier Evy
Kjønigsen fra Heggedal.
Gruppene kalles selvhjelpsgrupper og møtes hver 14
dag og varer fram til neste sommer. Gruppemedlemmene
deler opplevelser med hverandre – og vi kommer innom
ulike aktuelle temaer gjennom dette året. Kontakt dia
konen på mobil 91 36 88 03 om dere har spørsmål.
Se ellers våre hjemmesider eller les brosjyre på kirke
torget

Heggedal menighet – Givertjenestens konto: 1644 15 39499
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Aktiviteter og gudstjenester i Heggedal menighet
Barn og familie

• Familiesamling/tweenssamling– et tverrkirkelig sam
arbeid med samlinger på Heggetun og i Pinsekirken
• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, torsdager
kl 17.30 -18.15. Første øvelse etter sommeren 8.
september.
• Etter skoletid! For 5.-7. trinn utvalgte torsdager fra kl.
14.30 -16.30. 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.
• Kveldsmesse med konfirmanter 4. september kl. 19.30
• Konfirmasjon 10. og 11. september
Kontaktperson ungdom: Thor Håvar Bjor Hognestad

Country-messe

Søndag 18. september inviterer vi til
Country-messe og avskjedsgudstjeneste med
Magnus Pettersen Kjellin i Heggedal kirke
kl. 17.00. Ta på deg cowboyhatten og boot
sene og gjør deg klar til en gudstjeneste
med supre musikere, sanger dere kan være
med å synge til, og god formidling. Følg
med på menighetens hjemmeside og face
bookside for detaljer.

Gudstjenester

Gudstjeneste
Gudstjeneste
Gudstjeneste for store og små
Kveldsmesse med konfirmanter
Konfirmasjonsgudstjenester
Countrymesse
Gudstjeneste
Gudstjeneste
Jazzmesse
Høsttakkefest. Gudstjeneste for store
og små
• 06.11 kl. 19.30 Allehelgensgudstjeneste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

07.08 kl. 11.00
14.08 kl. 11.00
21.08 kl. 11.00
04.09 kl. 19.30
10.09 og 11.09
18.09 kl. 17
02.10 kl. 11
09.10 kl. 11
16.10 kl. 11
23.10 kl. 11

Voksne/Senior

• «Et sted å møtes» - Innbyggertorget, torsdager kl. 1416. Første etter sommeren 18. august
• Sommertur menighetens seniorarbeid 29. august
• Kirkefrokost Heggetun kl 11.30 - 13.30: 12/9, 3/10,
7/11, 5/12.
• Seniortreff Heggetun fredag 21. oktober fra kl 11.
Kontaktperson: Jorun Kjærstad.

Sokneprest i Heggedal
Stillingen som sokneprest i Heggedal er ubesatt og vil bli
lyst ut i nær framtid.
Alle ledige stillinger i Asker kirkelige fellesråd/Oslo
bispedømme lyses ut gjennom rekrutteringsportalen:
Kirkejobb.no.
Det er også via denne portalen man søker den aktuelle stil
lingen.

Endelig igjen:

Nr. 4-2022

Sommerleir for konfirmanter og Team Heggedal

Endelig, etter to års pause, kunne konfirmantene og Team Heggedal igjen
samles til sommerleir på idylliske Sjöviksgården i Sverige!
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Menighetsstoffet forsetter neste side......

17.08.2022 10:37:02

Åpen
etter
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HEGGEDAL MENIGHET

Trenger du noen å
prate med?

Livets gang i Heggedal
Perioden 29. april - 07. august 2022

Dåp

•

(Dato for dåpsseremoni)
08.05.2022 Silje Madeleine Håkons
dotter Gromsrud
15.05.2022 Victor Hammer
15.05.2022 Håvard Ørjasæter Flatøy
22.05.2022 Birk Ødegård Fyrde
28.05.2022 Sebastian Heldal
05.06.2022 Oline Lund Pedersen
05.06.2022 Luna Nygård Andersen
19.06.2022 Isabella Sallander
Hagfonn
19.06.2022 David Nathaniel
Ask-Stokke
19.06.2022 Jonathan
Kvarme-Sponberg
07.08.2022 Mille Johanne
Stjernstrøm
07.08.2022 Ellie Sætra

•
•
•
•
•
•
•

Synnøve Landsværk
Nicolay Aamodt
Asbjørn Taraldsen
Liv Hansen
Erik Andersen
Magne Pettersen
Anne Augeli

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diakonarbeider Heggedal, Jorun
Kjærstad, er tilbake i kafeen på
Innbyggertorget hver torsdag kl 14
-16 og slår av en prat med de som
ønsker å sette seg ned litt ved bor
det, for å snakke om smått og stort
i livet. Første etter sommeren 18.
august.

Åpen kirke

Et pusterom i hverdagen

Heggedal kirke er åpen ons
dager kl 18 – 19.30. Første dag
i høst 12. oktober. Åpent for alle.
Velkommen!
Nytt fra i høst: Den første halvtimen starter felles med en enkel
liturgi med bønn og det synges en
salme.
Fra kl 18.30- 19.30 er det Åpen
kirke med dempet og rolig musikk
på anlegget, der du kan tenne lys
i lysgloben eller bare sitte stille i
kirkebenken og hvile deg litt.
Kontaktperson: Jorun Kjærstad

Gravferd

Heggetun

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

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

Kontakt oss!
Daglig leder (fung.)
Merete Fossli
66 75 40 90 / 408 15 161
mf446@kirken.no
Sokneprest
Ubesatt, stillingen lyses ut
Menighetspedagog
Ubesatt, vikariat er utlyst.
Ungdomsarbeider
Thor Håvar Bjor Hognestad
415 31 778, thorH.bjor@gmail.
com
Diakonarbeider ungdom
Jorun Kjærstad
922 07 791 / 413 28 461
jk627@kirken.no
Organist
Grethe Laugerud
924 55 971
laugerud@gmail.com

Vikar for daglig leder

Daglig leder Elisabeth Hagen Ristesund er for tiden i mam
mapermisjon.
Vikar for daglig leder er Merete Fossli. Merete er opprin
nelig fra Bødalen, men bor i Lier sammen med mann og to
barn. Hun jobber til vanlig på gravferdskontoret ved Asker kirkegård.

Fagdag

1. juni var 350 kirkeansatte fra hele Oslo bispedømme samlet i Teglen, Spik
kestad kirke- og kultursenter. (Foto: Jørgen Svartvasmo / Asker kirkelige fel
lesråd)
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På kjøkkenet til Heggetun ble den
gamle oppvaskbenken i tre i sommer
ertattet av en benk i rustfritt stål. De
øvrige trebenkene er slipt og lakkert
på dugnad. Den gamle oppvaskben
ken ble konvertert til skjærefjøler av
”Snekkerspira” – Julian Uldalen.

17.08.2022 10:37:04
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Factory Light Festival er 10 år!
...og vi vil feire det i Heggedal 16.-17. september!
Tema for årets Factory Light Festival er “i nytt lys”. Festivalen har 10 års jubileum, og vi feirer med nye unike opplevelser, og noen av våre favorittprosjekter - vist fram “i nytt lys”. Temaet, kreativt ombruk og videreutvikling av
lyskunst understreker festivalens kjerneverdier om miljø, innovasjon og samskaping.
Festivaltemaet “i nytt lys” setter søkelys på fremtiden for verden, Factory Light Festival og årets nye festival lokasjon.
Heggedal, og den fantastiske utviklingen, vil fremstå i nytt lys
når stedet er lerret for årets lysmagi i september. Factory Light
Festival lyssetter ulike unike og vakre lokasjoner og bygninger i
Asker kommune, og bidrar til refleksjon rundt fortid og fremtid.
Takk til alle kunstnere, publikum, frivillige og alle samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt for lyskunst, festivalglede og lysopplevelser sammen i 10 år!
Vi sees i Heggedal i september til en lysfest der vi deler unike
opplevelser med lyskunst og teknologi med alle!
Program, billetter og bli med som frivillig
på www.factorylightfestival.com

Craig Harvey

Siloene på Slemmestad 2018

Slemmestad 2019

Hovedbygningen på Dikemark 2021

Ved Semsvannet 2020

Factory light festival en Askerbasert, internasjonal lyskunstfestival som jobber med lys som hoveduttrykk. Festivalen jobber med
både profesjonelle kunstnere i Asker, nasjonalt og internasjonalt, samt prosjekter med lokale samarbeidspartnere, barn og ungdom.
De spesialiserer seg på stedsspesifikke kunstverk, og er mest kjent for 3D videomappingene på unike, store lerreter som siloer og
andre store bygninger. I årene 2013-2019 var festivalen i Slemmestad, i 2020 ved Semsvannet, i 2021 på Dikemark og i år i Heggedal.
Factory light festival og blekksprut1, som står bak festivalen, har base i Heggedal med studio i Heggedal fabrikker. Selskapene
drives av Kristina og Craig Harvey.

Heggedalsposten
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Visste du
at vi som bor i Asker kaster 10 tonn med
blomsterpotter hvert eneste år?
Dette er noe av det barna lærte på
Omattattsommer. Mange blomsterpotter
har i sommer fått nytt liv da barna fikk
dekorere blomsterpotter som er innlevert
på Askers gjenvinningsstasjoner.

åpen dag

Frivillighetens år

Høsten nærmer seg, og høsten er også tid for inneaktiviteter og hobbyer. Har du en hobby fra før, eller
om du har lyst til å starte med en ny hobby?
Da er kanskje Omattatt noe for deg. Vi har et stort
hobbyrom som bugner av ombruksmaterialer.

Lørdag 3. september har
vi åpen dag 11-15.
Alle er velkomne til
å komme innom.
Det blir vaffel, saft og kaffe.

Mange av aktivitetene på Omattatt drives ved hjelp
fra frivillige. I september starter vi opp med våre faste
kveldsaktiviteter der våre frivillige er vertskap. Det blir
søm, strikkekafe og handykvelder med reparasjon. Det
blir også flere åpne dager, verkstedkvelder og kurs.

Nr. 4 • 2022

Vi møtes på Omattatt!

Nr. 4 • 2022

Omattattsommer ble i år arrangert for andre gang i Heggedal og
Slemmstad. 12 engasjerte og positive ungdommer mellom
16 og 18 år fikk sommerjobb som aktivitetsledere for
barn mellom 9-12 år. Det har vært mye lek og moro,
og ikke minst har alle barna vært veldig kreative.
De har malt, snekret, tegnet, perlet og sydd.

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

Heggedalsposten 13
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hjemme på dagtid?
Er du hjemme på dagtid er Omattatt et sted
der du kan møte andre. Vi har åpen tre dager
i uken på dagtid:
mandag 11-15
onsdag 11-15
torsdag 11-15.
Kom innom for en prat, møt andre, ta en
kopp kaffe og jobb med dine egne hobbyprosjekter eller reparasjoner. 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.

Les mer på:

Nr. 4 • 2022
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• www.hvaskjeriasker.no
• @Omattatt-kreativt ombruksverksted
på Facebook eller
• @omattatt.asker
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt
med Aud Ingeborg på tlf: 929 92 228
eller mail: aud-ingeborg@iheggedal.no
Blir du medlem får du all informasjon
tilsendt på mail.
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”Snakk om meg’ a, mamma ...”
... sier den lille gutten og krabber opp på fanget. Så forteller mor om den gang han kom
og om hvordan de langsomt ble kjent med
hverandre.
Hva er det gutten vil?
Vi kjenner oss igjen, selv om vi er blitt store og ikke lenger krabber opp på fanget. Det
er egentlig ganske hyggelig når noen snakker
om oss – når vi hører på. Men vi kamuflerer
det etter beste evne og prøver å styre oppmerksomheten rundt oss selv.
Likevel – vi sier det samme som en liten
gutt – snakk om meg!
Jeg delte noen tanker om dette en dag med
en dame jeg traff. Om dette med å snakke
sammen, altså å konversere med et fint ord.
Hun kom fra en kommunal middag og var
plassert ved siden av en hyggelig mann. Hva
snakker man om i middager? Hvor bor du\hva
driver du med?
- Om du spør en mann hva han driver med,
behøver du ikke si noe mer på en halvtime, sa denne damen. — Alle menn har en sterkt
utviklet trang til å snakke om seg selv! Sa
hun.
Sant? Tja, det er kanskje noe der. Griper vi
sjansen til solospill bare vi får ballen? For en
samtale er et ballspill. Du har ballen litt, jeg
har ballen litt. Det er fristende å beholde ballen og ikke gi den fra seg. Nå sier vi jo ikke
”snakk om meg!” lenger. Nei, men vi ligger
ofte i startgropen om vi får anledning.
Eksempel: du er bedt i selskap, men kommer litt for sent fordi du nesten var bort i
en elg på veien. Vel framme forteller du det.
Da... kommer resten av selskapet med sine
elgefortellinger som langt overgår din. Og
det du har opplevd blir så smått. Eller ..du
har vært en tur innom legen for reparasjon
og sier det til naboen. Da...kommer han med
sine reparasjoner. Og de er mange.

Det er å ta en sjanse å snakke. Ikke bare
om hva man har gjort i livet, fått til, drevet
med. Men å si noe om hvem man er. Noe om
drømmer, følelser, sårbarhet, gleder. Gi signaler om å bli bekreftet. Betyr jeg noe? Var det
dette gutten på fanget ville høre?
Hele livet driver vi med denne bekreftelsen.
Og skal jo drive med det. Det er dette livet
handler om. Fra vi er små og usikre til vi tusler ut av livet som gamle.
Kanskje er det helt nødvendig å ha et fang.
Kanskje er det helt nødvendig å fa full oppmerksomhet.
Og kanskje er det livsnødvendig å gi hverandre....
Full oppmerksomhet!

Tekst: Toralf Dehli
Illustrasjon: Sven Erik Askløv/Ole-Herman Bjor
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Men jeg har jo et behov for å snakke om
meg, for å bli bekreftet. Du har et behov for å
snakke om deg og bli bekreftet. Kan vi snakke sammen?

Nr. 4-2022
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Heggedal og
omegn Historielag

Onsdag 21. sept. kl. 19.00 på innbyggertorget
(Fyrstikken):
Vi viser NRK Brennpunkts dokumentarfilm

Program høsten 2022

“Sabotører i mørke”

Søndag 28. august kl. 12.00

Vi besøker Drammen Museum.
Oppmøte på Museet, hovedbygningen.
(Se omtale i Heggedalsposten 3-2022)

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

Åpent på «Bekkestua», med enkel servering.
Onsdag 21. sept. kl. 19.00 på innbyggertorget
(Fyrstikken): Vi viser NRK Brennpunkts doku-

mentarfilm “Sabotører i mørke”.
Foredrag ved regissør Morten Conradi og historiker
Lars Borgersrud. (Se omtale)
Mandag 26. sept. kl. 13.00:

(Se omtale)

Fortellerverksted på innbyggertorget:
“Rustad Meieri - fra meieri til pub, og....?”

Foredrag ved regissør Morten Conradi og historiker
Lars Borgersrud
NRK’s dokumentar ”Sabotører i mørke” fra 2010 ble starten på den offentlige diskusjonen om ”Osvaldgruppa”,
og den manglende anerkjennelsen av deres innsats. I
ettertid er det avduket flere minnesmerker for sabotasjegruppa, og i 2013 ble de siste gjenlevende hedret av
forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.
Morten Conradi sto bak dokumentaren, og vil fortelle
om arbeidet med filmen. Lars Borgersrud leverte i 1995
avhandlingen om ”Wollweber-organsisasjonen i Norge”.
Hans arbeider er grunnlaget for filmen og annet som
seinere er skrevet og gjort, og har mye av æren for at
Osvaldgruppa er blitt kjent og anerkjent.

Torsdag 27. oktober kl. 19.00 på Asker Museum:

«Drammenbanen 150 år – og 100 år elektrisk»
Foredrag og omvisning ved ved Anders Baalsrud,
Norsk jernbaneklubb og Heidi Fossnes, Norges
husflidslag

Møtet arrangeres i samarbeid med Røyken historielag.
I uke 44 (31.okt. - 4. nov.) er det årets ”Fyrstikkfestival”
på innbyggertorget, der historielaget er medarrangør
Mandag 31. okt. kl. 13.00:

Fortellerverksted på innbyggertorget:
“Innflytting og innvandring opp gjennom tidene”

Folk har kommet hit til bygda av ulike årsaker, både fra andre steder i landet og fra andre land.
Tirsdag 1. november kl. 19.00:

“Konsert og litteratur”
- med lokale forfattere og “Vintage Duo”.
Onsdag 2. november kl. 19.00:

“Langs den gamle Drammenbanen som forsvant
for snart 50 år siden”
- foredrag ved Knut A.Andersen.

To scener fra dokumentaren. Gruppa sto bak mange aksjoner
mot jernbanenettet. Her fra Mjøndalen i oktober 1943. Harry
Sønsterød var en av de få gjenlevende, og spiller en viktig rolle
i filmen.

Mandag 26. sept. kl. 13.00 på innbyggertorget:
Fortellerverksted med tema
“Rustad Meieri - fra meieri til pub, og...?”
Rustad meieri ble grunnlagt i 1897, og var ett av to meierier i Heggedal. I kjelleren på sveitserhuset fra 1898 var
det kolonial og landhandleri fram til 1980-tallet. De siste
innehaverne var Vanberg (1926-31), Thoresen (1931-69)
og Gravalid (1969-ca.1984). Deretter ble det pub, med
forskjellige drivere.

Torsdag 24. nov. kl. 19.00 på innbyggertorget:

Historielagets julemøte

Underholdldning, foredrag og presentasjon av
”Tændstikka 2022”. Pris kr. 50,- (Påmelding).
Mandag 28. nov. kl. 13.00:

Bildet er fra 1970-tallet, mens Gravalid drev butikken.

Historielagets nettsider: www.hooh.no.

Nr. 4-2022

Hoppsporten i Heggedal fikk konkurranse da skisenteret i Vardåsen ble anlagt tidlig i 1970-årene. Slalåm ble populært, men
utstyret var dyrt.
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Fortellerverksted på innbyggertorget:
“Nedoverski - da alpinidretten kom til bygda”
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Hefte om krigsminnet “Bekkestua”

Historielaget har satt sammen et hefte med artikler og klipp om “Bekkestua”,
Osvaldgruppa og det lokale motstandsarbeidet i Heggedalsområdet.
Flere av hyttene i Underlandsåsen ble brukt av motstandsgrupper under krigen.
”Bekkestua” ble brukt til opplæring av sabotører, og var hovedkvarter for
Osvaldgruppas leder Asbjørn Sunde under avviklingen av gruppa høsten 1944.
Etter en dramatisk trefning her i november samme år ble ”Bekkestua” og flere
andre av hyttene brent ned av tyskerne.
Hytta ble bygget opp igjen etter krigen. I 2011 startet historielaget arbeidet
med å reparere og restaurere denne hytta, og høsten 2013 kunne vi invitere til
åpning.
Parallelt med restaureringsarbeidet har styret jobbet med å dokumentere
den lokale krigshistorien. To heggedøler var aktive i Osvaldgruppa, Harry
Sønsterød og Olav Førland.
Høsten 2011 ble NRK-dokumentaren “Sabotører i mørke” vist på et møte på
Heggedal Hovedgård. Harry Sønsterød var til stede, og fortalte fra sin tid som
sabotør. Dette ble startskuddet for historielagets engasjement rundt “Bekkestua” og Osvald-gruppa.
Historielagets medlemmer får heftet sammen med årets årbok “Tændstikka 2022”. Ellers er det til salgs på Innbyggertorget (biblioteket) og på “Bekkestua” fra 4. sept. Heftet koster kr 75,-.

Heggedal Hotel
Vi har fått et moderne sentrum i Heggedal, men vi mangler hotell. Det
hadde Heggedal nemlig på 1930-tallet.
I 2014 tok historielaget bilder av en kopp som tilhører Bente Flatby. Koppen har logoen til “Heggedal Hotel”, og Bente hadde arvet den fra sin mor.
Moren hadde ingen tilknytning til hotellet, og det er ukjent hvor koppen
kommer fra.
Hotellet lå i den gamle “Kværna”-bygningen, som brant i 1930. En ny
“Kværna” ble bygd opp, men denne måtte vike for det nye sentrum, og ble
revet i 2016. Hotellet må ha hatt kort levetid. Vi vet at frøken Natvig drev
kafè i 2. etasje i den gamle Kværna. I nye Kværna overtok frøken Astrid Skjellestad som kafè- og hotellvertinne. I programmet for Heggedal Arbeideridrettslags revy på Friheim i 1936 annonserer hun nemlig med: «Er De tørst? Drikk et
glass øll hos mig» - i Heggedal hotel.
Det neste vi hører om etablissementet i Kværna, er fra en artikkel i Budstikka 1. august 1941. Der
heter det blant annet:
«I den gamle gården drev frk. Natvig en velrenommert kafe og spiseforretning. Siden drev fru Astrid
Johansen (Skjellestad) den, og nu innehaves den av fru Cecilie Julseth som har drevet den i 3 år.»
Hotellrommene lå sannsynligvis i toppetasjen.
Kilde: Terje Martinsens artikkel om hotellet i årboka “Tændstikka 2014”

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

31. aug. - 28. sept. - 26. okt. - 30. nov.
Nr. 4-2022
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Det er bare å møte opp!
Har du spørsmål, ta kontakt med:
Øistein Yggeseth på 954 77 090, eller oeisy@online.no.

Kværna ca. 1980
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Urovekkende måling
Foreløpige tall fra trafikkmålinger av hastighet på fylkesveier i
Heggedal, gir et dystert bilde.
Målingene indikerer at det skjer
en hel del fartsovertredelser på
veiene i nærmiljøet. Spesielt på
Røykenveien ved Andersdammen
og på Heggedalsveien ved Heggedal skole kan det være aktuelt
med fartsreduserende tiltak. De
spesifikke resultatene fra trafikkmålingene skal gjennomgås og
godkjennes av Viken fylkeskommune før publisering.

VM-gull til Heggedøl
Verdensmesterskapet i wakeboard og
wakeskate ble i år arrangert i London.
Magnus Marstein Kristiansen (16) fra Gui
Sportsklubb vannsport var blant dem
som var tatt ut til å delta i mesterskapet.
Der tok han topplasseringen i grenen
wakeskate i sin klasse.
Wakeskate er en vannsport der man står
på et brett på vannflaten, lignende et
skateboard. Det er imidlertid verken hjul
eller noen binding. En kabel drar utøveren
fremover på vannet, mens det er elementer
i vannet der man gjør triks og hopp. Magnus Magnus imponerer med sine ferdigheter.
gikk av med førsteplassen
i amatørklassen for junior,
14 til 18 år. I wakeboard
gjorde også Magnus en
flott konkurranse, der kun
tideler av poeng manglet
for å ta seg til finalen.
I slutten av august venter
EM i Danmark og i
september NM.
Tekst: Anders Lie Hagen
Foto: Sondre Marstein Kristiansen

I wakeskate gikk Magnus helt til topps og vant VM i sin klasse.

Tekst: Anders Lie Hagen
Foto: Terje Reier Gundersen

Statsforvalteren og Statens naturoppsyn hadde planlagt restaurering av
Verkensmåsan i sommer. Det ble det imidlertid ikke noe av.
Myra ligger i Blåfjell naturreservat. I den planlagte restaureringa skulle
grøftene i myra tettes med torvmasser. Målet er å gjøre myra bløtere,
ettersom grøfter i myra har en drenerende effekt. Til arbeidet er det nødvendig med en
gravmaskin. Da naboene fikk vite at anleggsmaskinen på 14 tonn skulle ta seg opp til
myrområdet via Trollkleiva, fryktet de for store ødeleggelser på stiene i naturen innover mot myra. Det eksisterer allerede en skogsbilvei fra Skjellestad til Verkensmåsan,
og mange undret seg over hvorfor ikke denne kunne benyttes istedenfor. Hvorfor skal
man gjennomføre et naturtiltak med å rasere et annet, spør to beboere fra Trollkleiva i
et intervju med Røyken og Hurum avis. Statsforvalteren står imidlertid fast på avgjørelsen om at adkomst via Trollkleiva er beste utgangspunkt for prosjektet.
Da anleggsmaskinen fra Statens Naturoppsyn i Buskerud skulle kjøre innover til området for å starte arbeidene tidlig i august, satte de to beboerne seg i stien og sperret
veien slik at maskinen ikke kom frem. De vil at prosjektet fortsetter som planlagt, men
med tilkomst fra den andre, allerede eksisterende traséen. Statsforvalteren har i ettertid tatt selvkritikk for manglende informasjon og satt arbeidene på vent inntil videre.

Verkensmåsan ligger øst i Kjekstadmarka, på grensen mellom Asker og
Røyken. Navnet Verkensmåsan kommer etter Dikemark jernverk. Myra er
også kjent som Breimåsan, et navn
som henspiller på myras form.
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Balto er en velutstyrt dyrebutikk i Heggedal sentrum, med Lisa
som eier og driver. Lisa tilbyr også hundeskole, hundepass,
hundebarnehage og hundelufting, med mange hjelpere.
HUNDESKOLEN har 25 tilbud om opplæring av hund, som valpekurs, utrustning,
trening, stell, nesearbeid, språk, belønning
- og privattimer.
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Lisa har 20-25 hjelpere utdannet ved å ta
ett eller flere kurs på hundeskolen. Målet er
at alle hjelpere skal være godt kvalifisert.
Se mer på hjemmesiden:
www.baltonordic.com

HUNDEPASS har individuelt opplegg og
gjøres av opplærte hjelpere.
HUNDEBARNEHAGE har et personlig
opplegg for hver hund med egen kvalifisert
hundepasser. Hunden går løs sammen
med andre hunder.
HUNDELUFTING tilrettelegges for hver
hund, og luftes av en hjelper.

Lisa (31) har jobbet med hunder i 20 år, og
hun har omfattende og bred utdanning om
hunder; både fysisk og psykisk. Hun tar nå
3-årig videreutdanning for instruktører og
adferdskonsulenter.
Lisa er lidenskapelig opptatt av disse flotte
dyrene. Butikkene og tjenestene hun tilbyr
er både yrke og hobby. Hun åpner butikk
nr. 2 på Rortunet.
Lisa er mester i å finne rimelige butikkinnredninger, og hun er en god økonom.
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Heggedal lokalsamfunnsutvalg
- endringer fra 1. juni

Siden funksjonsperioden til LSU Heggedal sine medlemmer valgt i 2020 utløp i juni 2022, måtte det avklares om
hvem som ønsket å fortsette som tillitsvalgte i 1 år til. En
stor del av utvalgets medlemmer valgte dessverre å forlate utvalget, dette var: Tom Brunsell (leder), Liv Hege
Løken (nestleder) , Line Øverbye, Alganesh Kidane, Marit
Fugleberg, Per Olaf Øxeth og Marianne Solheim tok ikke
gjenvalg for ny periode. Valgkomiteen jobbet deretter
med å rekruttere nye tillitsvalgt, og sendt innstilling til
kommunen i begynnelsen av mai. Kommunestyret vedtok dermed medlemmer i LSU Heggedal den 10. mai 2022
som følger:
Medlemmer:
Jan Syrstad – leder (Gjenvalg – opprykk leder)
Lidziya Vanahel Ulvenes – nestleder (Ny)
Rolf Geir Kristiansen (Gjenvalg)
Markus Andreas Jordet (Gjenvalg)
Sigrunn Okkenhaug (Ny)
Fanny Arvesen (Ny)
Thomas Fernandes (Ny)
Varamedlemmer:
1. Rune A. Toftini (Ny)
2. Heidi Merete Johansen (Gjenvalg)
3. Gørild Lind Hardeland (Ny)
4. Åshild Woie (Ny)
Det nye utvalget vil konstituere seg i møte 25. August
2022. Vi kommer tilbake med mer informasjon i neste
nummer av Heggedalsposten.
Vårt utvalg har bevilget økonomisk støtte til mange lokale aktører. Ungdomstilbudet og prosjekt Skatepark har
kanskje fått mest penger av utvalget midler de siste 2 år.
Utvalgets hjertesaker har ellers vært å jobbe for bedret

Lokalsamfunnsutvalget har etter reglementet dette
ansvaret:
Vi skal legge til rette for at innbyggere, lag og foreninger og andre lokale aktører får mulighet til å ta del i
og få medansvar for saker som angår lokalsamfunnet
de er opprettet for.
Heggedal lokalsamfunnsutvalg skal:
• høres i saker som angår lokalområdet
• medvirke i planprosesser som berører lokalområdet
• bidra til at innbyggere og lokale aktører får mulighet til å ta medansvar for saker som angår lokalsamfunnet de er opprettet for
• styrke lokale aktørers mulighet til å påvirke samfunnsutviklingen i eget lokalområde
• utvikle og styrke samarbeid og dialog med bl.a. innbyggertorg, nærmiljøsentral, lokale lag, foreninger
og organisasjoner, lokale skoler og barnehager (herunder foreldreutvalg, samarbeidsutvalg og elevråd),
lokalt næringsliv og andre folkevalgte organer
• disponere midler til lokale tiltak
• Utvalgene har initiativrett, og kan selv ta opp saker
som berører eget lokalområde.
trafikksikkerhet i Heggedal for barn og andre myke trafikanter. Særlig en redusert fartsgrense og fartsdumper på
Røykenveien og Heggedalsveien fra Gjellum til Heggedal
har vært en kampsak og ikke minst tilbudet til ungdom
i Heggedal gjennom «hang out» kveldene på innbyggertorget.
Til slutt, en varm og stor takk til tidligere leder Tom Brunsell for godt og inspirerende lederskap i 2 år, og likeledes
samarbeidet med alle de andre dyktige medlemmene
som dessverre gikk ut i sommer.
Jan Syrstad
Heggedal Lokalsamfunnsutvalg
Leder
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Kommunestyret i Asker kommune vedtok den 28. januar
2020 å opprette 3 lokalsamfunnsutvalg (LSUer) for tettstedene Heggedal, Slemmestad og Tofte. Lokalsamfunnsutvalgene ble etablert som en forsøksordning i 2 år, men
forsøksordningen ble senere 19.10.2021 vedtatt forlenget
til juni 2023. Lokalsamfunnsutvalg Heggedals medlemmer
ble valgt av kommunestyret i Asker kommune den 9. juni
2020 for 2 år, etter innstilling fra en valgkomite i Heggedal.
Lokalsamfunnsutvalgene skal ha 7 faste medlemmer og 4
varamedlemmer.

HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS
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Starter nytt skoleår
med fullt aspirantkorps

Selv om aspirantkorpset er fullt, er det likevel
mulig å sette seg på venteliste via korpsets
hjemmeside.

Foto fra i fjor høst da skolekorpset holdt konsert i Sekkefabrikken
kulturhus. Her spiller aspirantkorpset.

Det lokale skolekorpset har som målsetting at det skal være det morsomste korpset med de gladeste musikantene som drar på de feteste turene.

De som var aspiranter i fjor, har nå tatt steget
videre til juniorkorpset og skal være med på
oppstartsseminar for første gang. I år som i
fjor går turen til Kragerø i slutten av august
sammen med hovedkorpset. Det blir mye
spilling, men også mye sosialt og kanskje
noen turer i kiosken. Det blir muligheter for
blant annet kanopadling, volleyball, bading og
biljard. Vi håper og tror at årets tur blir like
vellykket som i fjor.
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Det er alltid et lite ferdighetssprang for juniorene når de begynner i hovedkorpset, men de
erfarne hjelper de nye. Høsten starter med
spilleoppdrag på Heggedal torg 23. august og
deltakelse i Asker musikkorps' 90-årsjubileum
4. september i Asker sentrum.

Dette er noen av
instrumentene i korpset:

ON

Heggedal og Blakstad skolekorps gjorde
braksuksess med rekrutteringen i vår: Høsten
begynner vi skoleåret med et fullt aspirantkorps! Vi har fått nye musikanter fra både
Heggedal skole, Blakstad skole og Solberg
skole. Dirigent Andreas Olsson gleder seg til å
høre hvor mye lyd aspirantene kan klemme til
med. Det er også flere av musikantene i
hovedkorpset som jobber som hjelpedirigenter i aspirantkorpset. Det setter de
minste stor pris på, og det gjør det lettere å
lære seg instrumentet. Dette er også en god
erfaring hjelpedirigentene kan ta med seg
videre.
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Korpset ser frem til en begivenhetsrik
høst, og håper også å se så mange som
mulig både på Heggedal torg og i Asker
sentrum!
Tekst: Hilde Tørhaug, Design: Anders Lie Hagen

Vil du registrere skolekorpset som mottaker av din grasrotandel?

Nr. 4-2022

Send SMS: Grasrotandelen 993809349 til 2020

Loppelageret i Kloppedalen er åpent
hver torsdag kl. 18-21, unntatt uke 40

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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Rundtur fra Dikemark til Småvannsbu
7
Dette er en koselig rundtur på gode blåmerkede stier med start fra Dikemark Sykehus.
Kommer du fra Heggedal kjører du inn til venstre rett før hovedinngangen og veien
innover mot barnehagen, forbi 3. avd. og til P-plassen for turgåere innerst i veien.

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

nedover noen meter o veien inn mot
barnehagen. Vi runder da sykehusbygningen, 3. Avdelingen, og går
gjennom grinda rett bak barnehagen.
Da kommer vi inn i en hestehage og
følger stien. Er du heldig ser du kanskje de flotte dyrene gresse i nærheten. Dette er en god sti som fører oss
opp til en åpen slette, Stinaløkka. Vi
krysser sletta, går over gjerdet eller
gjennom grinda på andre siden og inn
i skogen. Her følger vi stien til venstre og følger den blåmerkede stien
videre.

3
Hestehagen
I krysset litt lenger fremme er det
bl.a. skilt til Småvannsbu som vi skal
følge. Dette er en flott blåmerket sti
der det er lagt ut planker over et fuktig
parti. Der ser du også en spesiell furu
på høyre side med «magebelte» midt
på stammen. Man kan jo undres hvordan den har blitt til.
Litt lenger fremme kommer vi til
en mosebelagt gamme.
Denne milekoia er satt opp som

Nr. 4-2022

1
Dikemark – her tar vi til venstre og
kjører innover.

2
Grinda til hestehagen

Nr. 4-2022

På denne turen ble jeg ledsaget av
Laila Rendal og lille søte Leon. Laila
R. er aktiv i Turistforeningen og har
vært mye på Småvannsbu som er en
av Turistforeningens hytter, og vært
med på dugnader der, og senere i sommer skal hun være hyttevert i 14 dager
på Hallingskeid, for imponerende niende året på rad.
Vi starter turen med å gå veien

Heggedalsposten
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Stinaløkka

10
4
Her kan vi gå tørrskodd. Til høyre
ser du treet med «mage-belte»

4
5
6
7
Alternativ rute
til Blåfjell
9

8
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Småvannsbu

5
Milekoia med Laila og Leon
et minne helt fra 1699 da Dikemark
Jernverk ble etablert og om de mange
hundre sliterne, kølabrennerne, som
jobbet med mile-brenning. I produksjonen sin trengte jernverket trekull
som ble laget nettopp her i Kjekstadmarka. Trekull ble også en binæring
for Dikemark Jernverk. Det er registrert 468 slike Miler/kølabonner i
Kjekstadmarka og omegn. Dette var
tette avrundede gammer, tettet med
bar og jord og fylt med ved som brant

Heggedalsposten

6
Sterk ja! Den kjempestore steinen
ser litt malplassert ut i det flate skogsterrenget.
i 2-3 uker før det ble til trekull. Disse
måtte passes, så det ble ansatt kølabrennere til det. Disse bodde gjerne
i nærheten av mila mens brenningen
pågikk, men de bodde litt høyrere i
terrenget enn selve kølmila for fra kølabonnen sivet det ut giftig røyk. Det
er nå over 200 år siden noen bodde
her, for i 1804 brant produksjonsanleggene på Dikemark og jernverket
kom aldri i gang igjen.
Vi går videre og bare litt lenger
fremme, før vi rekker å fordøye disse
gamle minnene, går det en liten sti inn
til venstre. Vi tar den avstikkeren for
da kommer vi frem til en kampestein,
midt i et flatt skogsterreng, og kan jo
lure på hvordan den har kommet dit.
Istiden, ja? men ruver virkelig der den
står. Men da vi gikk rundt steinen viste det seg at det er en kjempestor stein
til. De to tvillingsteinene lener seg
hemmelighetsfulle mot hverandre, så
kan jo vi bare stå der og lure…. Fint
sted å ta en liten pause også på plattingen foran de store steinene.

7
Ikke bare en, men to.

Men vi skal videre og ikke langt
unna kommer vi først til en flott dugnadsjobb som er gjort av Turistforeningen som har sørget for ved til
vinterforsyningen, og like etter et tre
full av skilt i alle retninger og det ser
vi også Småvannsbu foran oss. En
kjempekoselig velstelt hytte med flott
uteområde. På pynten ser vi ned til
Småvanna der skiløypa går. Utenfor
hytta var det fint å sitte ned og nyte
medbrakt kaffe og mat. Hytta var i
bruk for vi hørte noen spille gitar og
det sivet ut liflig duft av stekte kantareller fra kjøkkenvinduet. Kantarellene var nyplukket rett i nærheten, og
det bugnet av blåbær overalt.
Vi gikk tilbake til skiltene og fulgte blåmerket sti til venstre mot Dikemark. Vi gikk ned en liten kneik og
videre nedover før vi var ved Småvanna. Der kunne vi gå en snarvei,
når marka er tørr, men ikke lange
omveien å gå stien fremover heller,
ta stien til venstre og da gå rundt og
utenom det våte partiet. På andre siden av vannet/våtområdet kommer vi
til et stikryss. Her skal vi gå til høyre.
Da går rød- (vinter) og blå (sommer)merker sammen. Vi kan velge å følge
denne rett frem i skiløype-traseen,
men vi følger en blåmerket sti i skiltkrysset litt lenger fremme. Der går vi
over en bekk og videre over et ryd-

8

10
Over et åpent og ryddet hogstfelt
det hogstområde. På andre siden av
hogstfeltet holder vi til høyre og går
stien videre gjennom skogen og ser
nå noen tak og videre passerer vi en
blokk. Vi kommer ned på vei og går
videre bak garasjen vi ser rett foran
oss og stien videre ned mot P-plassen,
som du ser litt til venstre. Da er ringen sluttet og en kjempefin tur på ca.
5 km et tilbakelagt.

11
Stien går videre bak garasjen og ned
til P-plassen
Et annet alternativ er å ta buss fra
Heggedal til Dikemark, følge denne
turbeskrivelsen til Småvannsbu, og
derfra følge stien over Blåfjell. Dette
er også en del av pilegrimsveien fra
Asker kirke til Røyken kirke, tydelig
merket med orange severdighetsskilt.
På toppen av Blåfjellet kan du nyte en
fantastisk utsikt over det slette blåfjellet på vei nedover til Blåfjellhytta, og
derfra gå veien ned bakken, inn Nores
vei og ned til Sivilforsvaret, rett ved
Heggedal stasjon.
God Tur!

Fremme ved Småvannsbu . Her er
det turskilt i alle retninger

9
Småvannsbu – Flott turisthytte, velstelt flott plass og flott dekorert uthus.

Nr. 4-2022

24

DITT LOKALE HANDELSSTED
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hygg deg
i heggedal

Vi trenger flere medlemmer!

Heggedal Helselag

arbeider aktivt for nærmiljøet i Heggedal

Aktiviteter på Innbyggertorget
Høsten 2022:

Heggedal Helselags
Fysioterapi

Uke 34 - 23. august
Uke 36 - 6. september
Uke 38 - 20. september
Uke 40 - 4. oktober
Uke 42 - 18. oktober
Uke 44 - 1. november
Uke 46 - 15. november
Uke 48 - 29. november
Uke 50 - 13. desember

17. oktober fyller Heggedal Helselag

Arbeidstua:
Tirsdager kl.10-13 - “Den grønne gren”:

Allsang:
Onsdag kl.12 -13 - ”Utsikt”
Start 17. august
Kontakt: Ruth Sæther, tlf. 41 22 51 88
Trim, ledet av instruktør:
Onsdag kl.10 -11 - i “Fyrstikken”
Start 17. august. Sponset av Helselaget

- Holder til i sidebygningen på
Heggedal Hovedgård.
- Kort ventetid.
- Dag- og kveldsbehandling.
- Hjemmebehandling ved behov.
- Gode parkeringsmuligheter.
- Fys Mette A. Brøyn – 995 01 791
- Fys Anne Line Håseth – 973 08 006

75 år

Vi minner også om Bingo - hver annen
fredag (ulike uketall) kl.12-13 – “Utsikt”
Start 19. august
Den første arbeidsstua - i 1976

Vi gir tilskudd til
Nasjonalforeningens
prosjekter:

Møter og
handlingsplan
høsten 2022:

* Hjerteaksjonen
* Demensforskningen

Medlemsmøte
på Helselagshuset
torsdag 22. september
kl. 17.30

LOKALT støtter vi:

* Dametrim på
innbyggertorget
* Turer for eldre, og
ellers med bidrag
til eldres helse og
velferd

Fra 1948 drev Helselaget spedbarnskontroll
i Heggedal. Kontrollen ble drevet i
Helselagets regi fram til 1973, da den ble
overtatt av Asker kommune.

Julemøte
på Helselagshuset
torsdag 1. desember
kl. 17.30

Har du lyst til å vite mer om hva vi driver med? Ta gjerne kontakt:
Aslaug Halfdansen – tlf. 994 23 327

Jorunn Ingebretsen – tlf. 957 05 681
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Reisebrev
Dette reisebrevet er skrevet av Heggedalsposten sin egen Weronika Margol,
og handler om hennes utvekslingsreise til
en seter i Trøndelag.

I ti dager i sommer har jeg,
en 17 år gammel askerbøring,
jobbet som frivillig alene på
en seter i Trøndelag via
utvekslingsprogrammet
“Grønt Spatak”.
Fra oppholdet har jeg til glede
for dere lesere skrevet dette
reisebrevet.

Min hovedmotivasjon for å reise på Grønt
Spatak var at jeg ønsket å lære mer om
norsk landbruk, jobbe praktisk, samt utfordre
meg selv og få opplevelser jeg ellers ikke
hadde fått.
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Seteren jeg var på heter Hessdalen seter og
ligger på fjellet sør-vest for Ålen, et lite stykke nord for Røros. Eierne holder seterkafé tre
dager i uken gjennom sommeren. Utover
dette styrer de en gård, driver med barneridning, har UFO-camp og driver en pub.
Vertskapet har dermed mer enn nok å drive
med, og var takknemlige for en hjelpende
hånd. Arbeidsoppgavene mine var å være
med på slåttonna, beise to boder, hjelpe til
på seterkaféen samt passe dyra på beite. To
griser, to hester, to esler, to katter, en kalkun,
en hane, en flokk med høner, kyr og sauer
var dyrene jeg hadde ansvaret for.
Noe av lærdommen jeg fikk var at det er
store kontraster mellom livet på bygda og
livet jeg lever hjemme i Asker. Jeg har f.eks.
klart meg helt fint med bare sykkel og kollektivtransport i mine sytten leveår her i Asker,
mens der er en virkelig nødt til å ha bil bare

for å komme seg på butikken.
Å ikke ha luksusen med dusj, strøm, varmtvann eller internett har vært interessant
og utfordrende, men i og med at jeg er en
turvant person, ble jeg ikke så overrasket
over dette. Faktisk syntes jeg det var luksuriøst med vannklosett, i og med at jeg var
forberedt på utedo.
I det store og det hele tenker jeg at både
jeg og andre har godt av en slik utveksling
for å treffe nye mennesker, lære nye ting, bli
kjent med en annen type kultur og få mer
forståelse for andres liv.
Det har vært noen herlige dager med frisk
fjelluft og mye utearbeid. Å reise på en slik
type utveksling er noe jeg virkelig vil anbefale andre, selv om det kun var tåke, regn og
knappe ti grader de ukene jeg var der.
Hva er Grønt Spatak?
Grønt Spatak er et samarbeidsprosjekt mellom Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og
Småbrukarlag, men det er ikke nødvendig å
være medlem av disse organisasjonene

for å delta. Prosjektet er finansiert av Norske
Felleskjøpet, Tine og Miljødirektoratet. 1993
er året dette prosjektet begynte, og siden da
har tusenvis av ungdommer deltatt på Grønt
Spatak.
“Jobb frivillig på en gård, seter eller beite i
ti dager i løpet av sommeren og få et unikt
innblikk i bondens hverdag.”
Slik profilerer Grønt Spatak seg på sine nettsider. Dersom du er mellom 16 og 30 år har
du via dette opplegget muligheten til å være
med på et gratis sommereventyr. Grønt Spatak dekker din reise, mens vertskapet dekker
kost og losji. Du trenger heller ikke erfaring,
så lenge du har interesse, engasjement og
minst ti ledige dager i løpet av sommeren,
er du hjertelig velkommen til å melde deg
på. Du kan enten reise med en eller to venner, eller så blir du satt opp med en til to
andre du også kan reise med. Dersom du
ønsker å reise alene er dette også mulig.
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Heggedal innbyggertorgs program
August - oktober 2022

Onsdag 7. kl. 13.00
Fredag 9. kl. 12.00
Lørdag 10. kl. 11.00-15.00
Lørdag 10. kl. 12.00
Onsdag 14. kl. 18.00-21.00
Onsdag 14. kl. 12.00-15.00
Lørdag 16. og søndag 17.
(på kvelden)
Onsdag 21. kl.19.00
Torsdag 22. kl. 17.00
Mandag 26. kl 13.00
Tirsdag 27. kl.14.00-15.00
Onsdag 28. kl. 18.00-21.00
Torsdag 29. kl. 18.00
Oktober
Høstferie mandag 3. – lørdag 8.

kl. 12:00
Lørdag 8. kl. 11.00-15.00
Mandag 10. kl. 13.00-15.00.
Onsdag 12. kl. 13.00
Onsdag 12. kl. 18.00-21.00
Torsdag 20. kl. 18.00
Tirsdag 25. kl. 11.00
Tirsdag 25. kl.14.00-15.00
Onsdag 26. kl. 18.00-21.00
Torsdag 27. kl. 17.00
Søndag 30. kl 19.00
Mandag 31. kl 13.00
Mandag 31. kl 19.00

Heggedal lokalsamfunnsutvalg møte
Historielaget besøker Drammen museum
«Jazz for det grå gull» - med «Prøysen jazz»
Hang Out med Aktiv YNG
Filmmatiné for voksne i Fyrstikken, med en
filmklassiker
Lesesirkel: «De urolige»
Geologien i Slemmestad.
Foredrag v/Inger-Marie M. Gabrielsen
Lørdagsåpent bibliotek
«Det var en gang». Teaterforestilling for barn
Hang Out med Aktiv YNG
Hørselstest. Testvogn parkerer utenfor.
Factory Light Festival i Heggedal (se side 11 i bladet)
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Heggedal
nærmiljøsentral
tlf: 952 73 504
post@iheggedal.no
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Factory Light Festival
i Heggedal
16.-17. september

NRK dokumentaren «Sabotører i mørke» vises i
Fyrstikken. Foredrag v/Lars Borgersrud og Morten
Conradi. Arr.: Historielaget (se side 16 i bladet)
Heggedal lokalsamfunnsutvalg møte
Historielagets fortellerverksted med tema: «Rustad
Meieri – fra meieri til pub, og …?»
«Jazz for det grå gull» - med «Blended Horns»
Hang Out med Aktiv YNG
«Like fint å jobbe som å danse»
Hilde Hagerup om Klaus Hagerup
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Hele dagen: legoverksted, origamiverksted.
Film for små og større barn,
Lørdagsåpent bibliotek
Filmmatiné for voksne i Fyrstikken, en historisk film
Lesesirkel: «Norsk kvinnehistorie på 200 sider»
Hang Out med Aktiv YNG
Hage hele året: Arild Sandgren fra Sætre forteller om
Norsk hagekalender
Bamsefest for 4-åringer (påmelding)
«Jazz for det grå gull» - med «Terje Storli & Co»
Hang Out med Aktiv YNG
Heggedal lokalsamfunnsutvalg møte
Konsert med Heggedal salongorkester (Fyrstikken)
Historielagets fortellerverksted med tema:
«Innflytting og innvandring opp gjennom tidene»
Konsert med Skitthegga Swing i Fyrstikken

innbyggertorg er betjent:
Detaljert programHeggedal
på askerbibliotekene.no.

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 09.00-16.00
Torsdag: 10.00-19.00

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 (10.09., 08.10., 05.11., 03.12.)
Utenom disse tidene kan bøker lånes og leveres i låneautomaten.
www.askerbibliotekene.no

Du finner oss på @heggedalbibliotek på facebook

1
1
1

1

T
1
1
1
1
1

Om Klaus Hagerup
29. september

F
1
1

Hage hele året
20. oktober
Merk! programmet kan bli
endret. For mer informasjon,
sjekk: www.hvaskjeriasker.no,
og Heggedal innbyggertorg
på kommunens nettsider
www.asker.kommune.no

Nr. 4-2022

August
Torsdag 25. kl. 17.00
Søndag 28. kl 12.00
Tirsdag 30. kl.14.00-15.00
Onsdag 31. kl. 18.00-21.00
September
Mandag 5. kl. 13.00-15.00.

F

Innbyggertorgets
kafé er åpen:
Mandag-fredag kl. 09.00-16.00
og en lørdag i måneden
når biblioteket er åpent
kl. 11.00-15.00
(10.09., 08.10., 05.11., 03.12.)

Nr. 4-2022
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Faste aktiviteter
Mandag
10.00-16.00
10.30-11.30
11.00-12.30
12.00-13.00
13.00-15.00
13.00-14.00
13.00-15.00
16.00-18.00
18.30-20.30
17.00-19.00
19.00-21.00
Tirsdag
10.00-11.00
10.00-14.00
10.30-11.30
12.30-13.00
12.30
13.00-14.30
14.00-15.00
14.00-15.30
18.00-21.00
Onsdag
09.45-11.15
12.00-13.00
12.00-14.30
12.00-14.00
14.00-16.00
18.00-21.00
Torsdag
10.00
10.00-14.00
11.00-15.00
14.00-16.00
18.00-19.00
Fredag
12.00-13.00
12.30-13.30

Heggedalsposten
Påmelding - billetter.

Kunstgruppen ART v/ Ragnhild Gisle (oppstart 12.sept.)
Styrke og balanse. Arrangør: Fysioterapitjenesten
Påmelding til arrangør, oppstart avtales.
GlaTrimmen v/ Laila Samuelsen (oppstart 5. sept.)
Ruslegruppe (oppstart 5. sept.)
Filmmatiné for voksne 1. mandag i måneden (t.o.m. juni)
Fortellerverksted v/ Heggedal og omegn historielag
Siste mandag i måneden (oppstart 26. sept.)
Filmmatiné for voksne, første mandag i mnd. (oppstart 5.sept.)
Tilrettelagte aktiviteter. Arr.: GUI SK. (oppstart 15. aug.)
Tilrettelagte aktiviteter. Arr.: GUI SK. (oppstart 15. aug.)
Bordtennis barn/unge. Arr.: GUI SK og Ungkultur(oppstart 15. aug.)
Bordtennis barn/unge. Arr.: GUI SK og Ungkultur(oppstart 15. aug.)
Yoga v/ Aktiv på dagtid (oppstart 16. aug.)
Håndarbeidsstue v/ Helselaget i partallsuker (oppstart 23. aug.)
Meditasjon v/Marija (oppstart 30. aug.)
Eventyrstund for alle barn (oppstart 16. aug.)
Film for barn hver annen tirsdag. (oppstart 16. aug.)
Qigong-studie. Arrangør: Universitetet i Sørøst-Norge. 23.august til
15.november (påmelding til arrangør)
Jazzkonsert for det grå gull siste tirsdag i måneden (oppstart 30. aug.)
Digital hjelp v/seniornett (oppstart 30. aug.)
Lappeklubb v/Ella Jensen i oddetallsuker (oppstart 30. aug.)
Dametrim v/Helselaget (oppstart 10. aug.)
Hørselshjelp v/ Norges hørselsforbund første onsdag i måneden
(oppstart 3. aug.)
Seniordans v/Heggedal seniordans (oppstart 7. sept.)
Allsang v/ Helselaget (oppstart 17. aug.)
Fortellerverksted v/Heggedal og Omegn Historielag.
Siste onsdag i måneden. Oppstart 31.august
Hang Out med Aktiv YNG v/ Aktiv YNG og Nærmiljøsentralen
(annenhver onsdag, oppstart 31. aug.)

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.

“JAZZ FOR DET GRÅ
GULL”

siste tirsdag i måneden
kl. 14.00 i Fyrstikken (gratis)
30. august: Prøysen Jazz
27. september: Blended Horns
25. oktober: Terje Storli & Co
Prøysen Jazz

Bordtennis
mandag 17.00-21.00

Torsdagsklubben v/Nærmiljøsentralen (oppstart 18. aug.)
Sykurs v/Ella Jensen i oddetallsuker (oppstart 11. aug.)
Bridge v/Bridgeklubben (oppstart 18. aug.)
Noen å prate med v /Heggedal menighet (oppstart 18. aug.)
Språkkafè (oppstart 1. sept.)
Betjent bibliotek til kl. 19.00
Bingo v/helselaget i partallsuker (oppstart 26. aug.)
Lapskaus på den grønne gren i partallsuker (oppstart 26. aug.)

Nr. 4-2022

Nr. 4-2022

Lørdagsåpent

Hørselshjelp første
onsdag i måneden

29

Kafé/bibliotek er åpnet følgende
lørdager i høst:
10. september
8. oktober
5. november
3.desember

Følg Heggedal innbyggertorg på facebook

Annenhver onsdag
18.00-21.00

BILDER DELT I HEGGEDALSPOSTENS
FACEBOOK-GRUPPE

Heggedalsposten

Regnbue over Heggedal og Haugen. Tatt fra stuevinduet hjemme i
Rødbekkveien. Foto: Jørgen Lønø (13. juli 2022)

Tåkelagt park.

Foto: Hilde Sandø Julsrud (12. august 2022)

Kistefossdammen i dag.

Foto: Ian Spink (1. august 2022)

Fire in the sky.

Lys sommerkveld på Dikemark.

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

Blåbærtyven har blitt ferska...

Foto: Helga Færden (19. juli 2022)

Foto: Torstein Rønaas (13. juli 2022)

Bekkestua i dag.

Himmelen i fyr
over Gjellumvannet.

Foto: Erling Steinar Søsveen (2. august 2022)

Foto: Tsvetina Pavlova (1. august 2022)

Foto: Kasia Lazzeri (1. august 2022)

Er godt å se at også dyra følger trafikkreglene!
Foto: Jostein Bolme (20. juli 2022)

Nr.4-2022
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SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN
Kunne gjerne tenkt
meg å bade fra trappen
nedenfor Heggodden,
men den er ikke særlig
eldrevennlig. Så på tv at
en god badetrapp burde
være skrå og med så
mange trinn nede i vannet at man skulle kunne
komme seg både ned
i vannet og opp igjen.
Godt rekkverk også selvfølgelig. Ønsker alle en
fin august.
May Jakobsen

...

2)

)

Huset i midten er ikke
gult lenger!
Terje Reier Gundersen

To som hadde det veldig
morsomt på Heggedal
torg på lørdag formiddag! Våte og glade.
Kari Skyberg

Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek

Heggedal Apotek
Åpningstider: Man-fre 09-17, lør 10-15

Nr.4-2022

e!
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Litt usikker om dette er
et oppbevaringssted for
SUP-brettet, eller om
noen savner det?
Heidi Nilsen

Observasjon på mellomtur ved Andersdammen
idag - blir det mye snø
til vinteren med så mye
røde bær.
Petter Lystad Hærverk i sykkelparken,
ved trampolinene.
MayGunn Riis

” Ny ” vei mellom
Hovedgården og Nordjordet (der det også
kommer asfalt etter
sommerferien, ifølge
en av Heggedalspostens
følgere, journ. anm.).
Terje Reier Gundersen

Heggedalsposten

Adresse: Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal
Telefon: 66 69 63 69, Fax: 66 69 63 70
E-post: heggedal@dittapotek.no
Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek
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HEGGEDAL HOVEDGÅRDS
VENNER
HEGGEDAL HOVEDGÅRDS
VENNER

Siril Valberg og
Marilyn Almeida

Konsert med Musikkgalleriet:

”Stemmer fra Nord”
Heggedal Hovedgård onsdag 21. sept 19.00

«Stemmer fra Nord» er en hyllest til Nordnorsk kulturarv
gjennom musikk, malerier og levende formidling. Vi
inviterer publikum med på en reise inn i en nordnorsk
musikalsk verden rik på stemninger, naturlyrikk og
landskapsskildringer mens vi parallelt presenterer flotte
malerier av nordnorske kunstnere - alt bundet sammen
gjennom spennende historier. Programmet består av
en kombinasjon av folkekjære viser som ”Å, kunne æ
skrive” av Lars Bremnes og ”Sommerfuggel i vinterland”
av Halvdan Sivertsen, og spennende, flotte og litt ukjente
romanser av de nordnorske komponistene Ole Olsen,
Fridthjov Anderssen, David Monrad-Johansen og Pauline
Hall. ”Barndomsminne fra Nordland” av Adolf Thomsen
vil de fleste kjenne igjen! Maleriene ”Fjordlandskap”
og ”Midnattssol” av Adelsteen Normann, ”Fra Reine i
Lofoten” Otto Sinding og ”Nordlys” Anna Boberg vil også
bli presentert, og samtlige av disse flotte kunstnerne er
representert i Nasjonalmuseets samling.
Marilyn Almeida fra Stabekk har markert seg som
stipendvinner både i Bærum kommune og i Budstikka,
og hun har sunget konserter i en årrekke både i mange
av Bærumskirkene og som sopransolist med Bærum
Symfoniorkester. Hun dirigerer mange kor i lokalområdet,
og er bl.a. Askerkoret MellomStemts faste dirigent. Marilyn

er utdannet fra Norges Musikkhøgskole, og avsluttet sin
mastergrad i samarbeid med Nasjonalgalleriet. Hun
har blant annet sunget utdrag fra Madama Butterfly
da utstillingen ”Japanomania” ble åpnet med H.M.
Dronningen tilstede.
Siril Valberg fra Mosjøen har lang erfaring både som
solist og kammermusiker, og har tidligere opptrådt ved
Asker kammerkonserter og med solokonsert i Asker
kulturhus. Hun tok sin bachelor- og mastergrad fra Norges
Musikkhøgskole med Jens Harald Bratlie, Jorun Marie
Bratlie og Håvard Gimse som sine lærere. Siril har deltatt
i flere internasjonale pianokonkurranser, og kan vise til
en rekke prosjekter og nasjonale turnéer med diverse
samarbeidspartnere.
Kveldens konsert er en del av en lengre turné som
strekker seg over høsten 2022 og våren 2023. Duoen skal
blant spille i Lofoten, Stormen konserthus i Bodø, Bærum
kulturhus, i Mosjøen, Alstahaug og ved Trosterudvillaen
i Oslo. Musikkgalleriet retter seg hovedsakelig mot
voksne og seniorer, og har holdt konserter i mange år.
Kombinasjonen av musikk og visuell kunst har vært svært
populær. Vi har tidligere fått meget gode tilbakemeldinger
både fra publikum på at kombinasjonen tilfører noe
ekstra til konsertopplevelsen. Vårt mål er at kunsten og
musikken skal forsterke inntrykket av hverandre, og det
gjør vi å presentere det på en nær, muntlig, levende og
lett forståelig måte i møte med publikum. Vi fremfører
musikk av høy kvalitet, og er opptatt av å skape god
kontakt med tilhørerne. Slik kommer både kunsten og
musikken til liv - og vi bringer “Det levende Musikkgalleri”
til publikum!

Konserten arrangeres i samarbeid med Heggedal Hovedgårds Venner, og de vil tradisjonen tro selge kaffe og kaker.
Dørene åpner kl 17.30

Billetter: Kr 200,-

Nr. 4-2022

Sopranen Marilyn Almeida og pianisten Siril Valberg
gjester Heggedal Hovedgård onsdag 21. september
kl. 19.00, og inviterer til konserten ”Stemmer fra
Nord”. Duoen opptrer under navnet Musikkgalleriet,
og er et av få faste profesjonelle ensembler i Norge
som tilbyr konsertforestillinger med et konsept som
forener musikk og kunst.

&

Nyheter

Nyheter i butikken denne høsten!
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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– LANGRENN –
LANGRENNSTRENINGEN STARTER OPP IGJEN ETTER SOMMERFERIEN
Vi bor i et område med fantastisk gode skimuligheter. Både Eid Skiarena med kunstsnø hele vinteren
og flotte løyper på jordene når det er natursnø gir oss treningsforhold de fleste bare kan drømme om!
Langrennsgruppen i GUI SK er aktiv gjeng med fokus på lek, moro, trening og konkurranser med ski
på beina. Men før snøen kommer tjuvstarter vi med barmarkstrening. Treningsgruppene for de
yngste er som følger og har dere spørsmål - ta kontakt med navnet under den aktuelle gruppen
eller meld dere direkte inn i spondgruppen for mer info.
VI HÅPER Å SE MANGE PÅ TRENINGEN FREMOVER. VELKOMMEN!
SKILEIK (1. - 2. KLASSE)

Starter opp i månedsskiftet oktober/november med lek på
barmark og fortsetter å leke med ski på bena så snart snøen
kommer. 45 min. en gang per uke. For de som har lyst til
å prøve seg med startnummer på brystet - Deltakelse
i treningsrenn, klubbrenn og evt. lokale skirenn.
Meld dere inn i Spondgruppe https://group.spond.com/HVYXY
for mer info eller kontakt Hans Kristian Hallén-Hasaas
på 951 47 472 eller ski@guisk.no

SKICROSS (3. - 4. KLASSE)

Oppstart månedsskiftet august/september med lek, aktivitet,
fart og moro i kombinasjon med gradvis økt fokus på grunnleggende skiferdigheter når snøen kommer. Enkelte økter
med rulleski på høsten. En til to treninger per uke. Deltakelse
i treningsrenn, klubbrenn og lokale skirenn.
Meld dere inn i Spondgruppe https://group.spond.com/ULSCC
for mer info eller kontakt Kjetil Presthegge
på tlf 918 13 313

SPRINT (5. - 6. KLASSE)

Oppstart august. Aktivitet, fart og moro. Introduksjon til
variert barmarkstrening på vårparten. Trening 2 ganger
i uken fra høstferien og gjennom vinteren. Deltakelse på
treningssamlinger på ski. Ønske om å knekke «konkurransekoden» med deltakelse i varierte løyper og konkurranseformer.
Meld dere inn i Spondgruppe
https://group.spond.com/EJERG for mer info eller
kontakt Rikard Halvorsen på tlf 934 50 550

FOR ELDRE UTØVERE

For eldre utøvere har vi gruppene Distanse, Team Eid, Junior
og Senior - Har du lyst til å være med i en av disse gruppene
- ta kontakt med Sportslig Leder Langrenn;
Ole Asbjørn Solberg på 906 40 805 eller kontakt oss på
ski@guisk.no

U18 – EM i friidrett med Kristian fra Vollen

4. – 7. juli ble det arrangert U18 EM i friidrett i Jerusalem. Norge sendt en tropp på 23 jenter og gutter.
16- og 17- åringer leverte tider på høyt internasjonalt nivå. Norge tok 2 gull og 3 sølv.
Kristian Bråthen Børve fra Vollen representerte Norge på 2000 meter hinder. Kristian leverte i vinter
strålende resultater for Gui SK i langrennssporet med blant annet 4. plass i hovedlandsrennet.
Sommeren bruker Kristian på friidrett der han for det meste løper 1500 m, 3000 m og 2000 m hinder.
Kristian er knyttet til et av Norges beste treningsmiljøer for mellomdistanse i Ullensaker/Kisa IL når han
trener friidrett. Kristian er i norgestoppen i flere av distansene.
I EM kvalifiserte Kristian seg til finalen etter å ha blitt nr. 3 i sitt
kvalifiseringsheat. I finalen ble det tøff konkurranse med raske løpere
fra blant annet Spania, Frankrike og Sveits. Av 16 i finalen leverte
Kristian en meget god 9. plass med personlig rekord på 5:53:68.
Dette er også norsk rekord for 16-åringer på distansen. Vi er stolte av
å ha utøvere i vårt treningsmiljø som tas ut på landslag. Vi håper flere
kan la seg inspirere av det treningsarbeidet Kristian legger ned
og de resultatene han oppnår.

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

GuiSportsklubb
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– FOTBALL –
GODE RESULTATER FRA EN HERLIG SOMMER
De som følger fotballklubben på Facebook og Instagram har vært vitne til en sommer
av begivenheter i Gui fotball. Flere lag har deltatt i større turneringer i utlandet og representert
klubben, og landet, på en strålende måte. Iført GUI-tøy og norske flagg har spillere, trenere,
foreldre og det som er prydet gater i våre skandinaviske naboland.
HØSTEN I GUI

I skrivende stund ser vi frem mot start
på del to av sesongen 2022 som sparkes
i gang med fotballskole og etterhvert
Gui Cup. På vårparten hadde vi gode
oppmøter rundt kamp
som preget stemningen
i aller høyeste grad,
med positivt fortegn.
Vi gleder oss til flere
kamper og treninger
både på Gjellum
og Arnestad
i tillegg til at vi
håper at det gode
oppmøtet
vedvarer.

Jenter 13 i Dana Cup

JUNIORJENTENE VÅRE VANT DANA CUP 2022!

Vi har gleden av å presentere, samt gratulere, juniorjentene som kom seg helt til topps i turneringen og sikret gull
mot et brasiliansk lag i finalen. Heggedalsjenta Iselin Brualøkken scoret hattrick og ble kåret til banens beste
i finalen i det som til slutt ble en 4-0-seier til jentene våre.

Stas for far
og datter
Brualøkken
som fikk
byttet til seg
brasilianske
drakter etter
kamp.

Vi har det GØY – Vi UTVIKLER oss sammen – Vi INKLUDERER alle
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GUI SPORTSKLUBB
TILBYR TORSDAGER
BOCCIA - INNENDØRS

Vi startet opp boccia 25. august for både funksjonsfriske
og for utøver av para-idrett.
MÅLGRUPPE:
Jenter og gutter 6 - 100 år.
STED:
Gjellum Grendehus.
TID:
Hver torsdag kl. 17.30 - 19.00.
Boccia spilles innendørs med lærballer. Les mer her:
https://www.bocciatc.no/om-oss/om-boccia/
KOSTNADER:
Vi tar ingen treningsavgift 2. halvår 2022.
Det eneste vi krever er at du melder deg
inn i Gui Sportsklubb.

SPØRSMÅL?
KONTAKTPERSON ER:
Else Marie - mobil 932 37 266
E-mail: emfsagen02@gmail.com

HER KAN DU LESE MER OM MEDLEMSSKAPET:
https://www.guisk.no/p/61544/bli-medlem

Henvendelser kan også sendes på mail:
dagligleder@guisk.no

SPØRSMÅL OM MEDLEMSSKAP:
send mail til regnskap@guisk.no

GRATIS

BLI MED PÅ IDRETTENS DAG 17. SEPTEMBER

Har du lyst til å bli bedre kjent med hvilke tilbud
klubben har av aktiviteter?
Vi inviterer barn i alderen 1.-7. klasse til
Idrettens Dag lørdag 17. september.

Sted: Gjellum Idrettspark
Tid: klokken 12.00-15.00
Invitasjon vil bli sendt ut
noen uker i forkant.
Aktiviteten 17. september
er gratis.

VELKOM
M
TIL OSS EN
!

Vi har det GØY – Vi UTVIKLER oss sammen – Vi INKLUDERER alle
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BORDTENNISTILBUD!
Treningsavgift for deltagelse 1 gang i uken: kr 950,-. 2 ganger i uken kr 1350,-.
Tilbudet gjelder jenter og gutter fra 4. klasse til 8. klasse.
Der det er 2 treninger samme kveld er første trening fra 4. klasse til 7. klasse.
Siste trening er åpen for 6.-8. klasse. Om det er andre ønsker tid/alder, send en mail.

BLAKSTAD SKOLE GYMSAL

Mandager parti 1 - kl.17.00-18.30 - Mandager parti 2 - kl.18.30-20.00
Torsdager parti 3 - kl.18.30-20.30

HEGGEDAL INNBYGGERTORG - 2.ETASJE - OVERHUSET
Mandager parti 4 - kl.17.00-19.00 - Mandager parti 5 - kl.19.00-21.00

Oppstart alle plasser i uke 34, dvs. 22. august og 25. august.
Vi vil også i løpet av høsten invitere til turnering som er gratis
for de som trener i Gui.
Påmelding sendes på mail: bordtennis@guisk.no
Oppgi navn på barnet, hvor det er ønsket å trene sted/dag/tid, en foresatt og
dens navn, mail og mobil. Informasjon om betaling kommer senere.

INNKALLING EXÅRSMØTE I GUI SPORTSKLUBB
Styret innkaller herved til ekstraordinært
årsmøte i Gui Sportsklubb.
Årsmøtet avholdes mandag 29. august
klokken 20.00.
Sted: Heggedal Innbyggertorg, Utsikten (2. etasje).
Det er fra styret 1 sak på agendaen og det er valg av
nye styremedlemmer. For å ha stemmerett må
medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av
idrettslaget i minst én måned, og ha betalt
kontingenten. Medlemmer under 15 år har møteog forslagsrett. Det kan ikke avgis stemmer med
fullmakt.

Hvis du er en god kandidat til styret eller du vil
foreslå andre kan valgkomitéen kontaktes slik:
Kari Rustad:
kari_rustad@yahoo.no
Tor Øyvind Bertheussen: berthus@online.no
Tuva Beate Gråthen:
tuvabeate@gmail.com
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen Gui Sport

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

GuiSportsklubb
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Trafikkfarlige situasjoner
under bygging i Åmotåsen
I over ett år har det pågått sprengning og bygging i Åmotåsen.
Mens boligprosjektet ”Heggedal Terrasse” reiser seg, opplever
naboer trafikkfarlige situasjoner rundt anleggsplassen.
– Trafikksituasjonen i Rødsåsen i Heggedal har nå utviklet seg slik
at det er fare for liv og helse, skriver en av naboene i en henvendelse til kommunen. En av utfordringene er at biler står tett parkert
langs Åmotveien i strekk på flere hundre meter, ifølge innsenderen.
Dette gjør at bare én bil kan passere og ingen møtemuligheter.
I ”Heggedal Terrasse”-prosjektet reiser det seg 157 boenheter.
– Jeg har måtte rygge over 200 meter, rundt sving, forteller en
Foto: Ian Spink
som bor i området. Parkeringene er også helt inn i utkjøringene,
slik at man ikke har sjans til å se kommende biler verken som bilist
eller fotgjenger. Kommunen svarer at de ikke har hjemmel til å stanse parkering
langs kommunal veg der det ikke er skiltet parkering forbudt.
– Vi er klar over at situasjonen ved Rødsåsen er krevende. Til informasjon
har vi bedt utbygger etablere møtelommer, svarer Johan Kristian Kvernland i
kommunens samferdselsavdeling.
Da kommunen fikk bekymringsmelding angående tungtrafikkens bruk av vei og
fortau i området, var det imidlertid en annen sak. To trailere sto parkert oppe
på fortauet utenfor anleggsplassen, slik at skolebarna ble tvunget ut i veien i
nærheten av en uoversiktlig sving. Fortauskanten var ødelagt og kantsteinen lå
i veien.
– Dette er helt uakseptabelt: ulovlig og direkte trafikkfarlig å parkere på den
måten, responderte kommunen raskt og stilte med oppsynsmann og veiforvalter på befaring samme dag. Prosjektlederen medgir at parkeringen ikke var
akseptabel, og legger til at lastebilen ble vist bort kort tid etter.
Byggestatus
Det er Ø.M. Fjeld-selskapet Asker Entreprenør som bygger boligprosjektet for
eiendomsutvikleren Beliggenhet Holding. Syv bygninger er snart oppe, og det
jobbes nå med grunn- og betongarbeid på de to siste byggene på byggetrinn 1.
Rekke A nærmer seg ferdig, og det jobbes nå med parkett og innvendig komplettering for rørlegger og elektro. I rekke B er malerne snart ferdig, og det legges nå flis og monteres kjøkken. De innvendige tømrerne er snart ferdig med
rekke C, og jobber for fullt i rekke D, I og J. Ellers jobbes det med utomhus,
vann og avløp samt P-kjelleren på byggetrinn 2. I tiden fremover skal den første
tomten på byggetrinn 2 klargjøres, og betongarbeidene kan starte også der.
Tekst: Anders Lie Hagen

Fortauet mellom bommen ved gangveien og
innkjøringen til byggefeltet i Åmotåsen har blitt
brukt som parkering. Foto: Jarl Christian Kind

I Åmotveien blir kjørebanen trang når biler står
parkert utenfor anleggsplassen. Foto: Ian Spink

Borch Fagerhaug Elektro AS
Åmotveien 44, 1389 Heggedal
* Rehabilitering
* Nybygg
* Alt innen elbil ladeløsninger
Kontakt oss på mobil 415 51 001 eller
epost oborch@online.no
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I HJERTET AV HEGGEDAL
I HJERTET AV HEGGEDAL

SPARKLING SPA
SPARKLING SPA

TILBUD AUGUST :
TILBUD AUGUST :
30% PÅ FARGE VIPPER OG
30% PÅ FARGE VIPPER OG
BRYN FORM BRYN
BRYN FORM BRYN
KLASSISK YOGA TORSDAGER 19.30 - 20.45
KLASSISK
YOGA TORSDAGER
20.45
FOR NYBEGYNNER
STARTER19.30
OPP- 18/8
FOR NYBEGYNNER STARTER OPP 18/8
www.sparklingspa.no Tlf 92288907
www.sparklingspa.no Tlf 92288907

Seniordans

SMÅNYTT

Heggedal Seniordans starter opp igjen etter ferien onsdag 7. september. Vi
danser i Fyrstikken på Innbyggertorget i Heggedal - hver onsdag fra kl. 12.00.
Etter en time tar vi en halvtimes pause. Da koser vi oss sammen «på den
grønne gren» med medbragt mat og drikke eller handler i kafeen som har et
godt utvalg. Deretter danser vi en time til, frem til kl. 14.30. Her kan du komme
alene og alle får danse. Vi danser etter gode gamle låter, både ringdanser, pardanser, line-danser og i små dansegrupper. Dette er også en fin trim, for her får
du brukt hele kroppen uten store belastninger, og hodet med, i lystig lag. Blir du
med fra starten så får du ekstra grundig opplæring. Ring Laila Samuelsen på
91566932 for nærmere info. Velkommen til en hyggelig høstsesong.

Nr. 4-2022

GladTrimmen
GladTrimmen starter opp igjen mandag 5. september kl. 11.00. Vi er en
hyggelig gjeng som møtes på Innbyggertorget i Heggedal hver mandag kl.
11, som går fine turer i skog og mark, så lenge det er mulig. Når kong Vinter
banker på blir det sko med brodder og turer langs vei. Vi er ute ca. 1 ½ time
og avslutter gjerne på kafeen etterpå. På fine mandager samler vi oss i noen
biler med mat og drikke i sekken, med nye mål i sikte. Staver gir en ekstra
dimensjon til turen da det også gir armstyrke, og i tillegg kjekt å bruke i skog
og mark, men ingen krav.
Møt opp på Innbyggertorget på mandager kl. 11 og bli med.
Ring gjerne Laila Samuelsen på 91566932 om det er noe du lurer på.
Fra Sommeravslutningen. Vår i Klokkarstua.
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Gjellumvannets venner

Olabilbygging og løp!

Foreningen Gjellumvannets venner er opprettet.
Formålet er å skape aktivitet og trivsel på, i og rundt
Gjellumvannet. I vinterhalvåret vil foreningen legge
til rette for brøyting av turskøytebane og sikre trygg
atkomst til isbading fra flytebrygge i Kloppedalen.
På sommeren vil den sørge for at det er gode bademuligheter fra flytebrygge og fra land. Med et eget
organisasjonsnummer vil foreningen kunne søke om
tilskudd fra private og offentlige aktører. Kunne du
tenke deg å bidra til å skape vinteraktivitet på
Gjellumvannet, meld deg for innsats ved ta
kontakt med Sverre Aae, aaesverre@gmail.com
eller 95251017.

Fire familier bygde olabiler
på Omattatt denne våren, og
innsatsen var imponerende.
Alle ble ferdige, og rakk å male
og «style» bilene. Søndag 10.
juni ble prosjektet avsluttet med
det tradisjonelle olabilløpet
«Heggedal Grand Prix» i Gjellum
terrasse. Der stilte 8 biler til start,
og et par av de «besøkende»
var ganske avanserte modeller.
NB! Det begynner å bli vanskelig
å skaffe hjul til olabiler. Vi tar
gjerne imot barnevogner, traller
og småsykler! Kontakt oss på
977 40 617 / d-hen-sa@online.
no. Vi kommer og henter!
Bygging av olabiler på Omattatt.
Mange flotte biler stilte til start. De fire til høyre ble bygd på Omattatt i mai/juni.

Heggedal Pensjonistforening
Medlemsmøter høsten 2022
Tirsdag 6. september		
Tirsdag 4. oktober
Tirsdag 1. november
Tirsdag 6. desember
Alle møter kl. 18.00 på Friheim. Har du behov for
transport? Ring Lions v/Eldar Atterås til 909 62 742.
- Styret

Furuholmen med kunst i
rundkjøringen
Rundkjøringen i Heggedal sentrum, der veiene
Trevaren og Heggedalsveien møtes, vil snart få en
konstruksjon av dimensjoner. Magne Furuholmens
skulptur Askekallen skal denne høsten monteres i rundkjøringen. Skulpturen er laget av gamle
jernbaneskinner fra Spikkestadbanen. I sommer
har det blitt klargjort fundament i rundkjøringen for
montering, mens selve skulpturen trolig reises tidlig i september.

Nærmiljøsentralen får
ny daglig leder
Heggedal Nærmiljøsentral har ansatt ny daglig leder.
Lene Dalebråten, bosatt i Røyken, tar over stillingen
fra november 2022. Hun har tidligere jobbet ved
Klokkarstua Nærmiljøsentral. Nærmiljøsentralene
skal samordne frivillig og offentlig innsats til det
beste for lokalmiljøet. I Asker kommune er det åtte
frivilligsentraler. Heggedal Nærmiljøsentral er en av
disse åtte. Alle frivilligsentralene i Norge skal etter
forskrift ha en fast ansatt i hel stilling. Stillingene
finansieres med både statlige og kommunale midler.
De siste 13 årene, siden opprettelsen av Heggedal
Nærmiljøsentralen i 2010, har Per Sletaune vært
daglig leder. Han skal jobbe for nærmiljøsentralen
frem til februar 2023, da 66-åringen forfølger nye
muligheter.
Nærmiljøsentralen har kontor i Heggedal innbyggertorg, og kan kontaktes på post@iheggedal.no.
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Foto: May Jakobsen, Tandberg Eiendom & Hege Haug Kaarmo

SMÅNYTT
Nytt om Spikkestadbanen
I juli ble det utført vedlikeholdsarbeid på Spikkestadbanen. Skinnene og svillene
mellom Heggedal og Spikkestad skal ha blitt byttet.
En rekke togstrekninger,
deriblant Spikkestadbanen,
skulle etter planen konkurranseutsettes fra desember
2023. Jernbanedirektoratet har
nå fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å heller
forberede en direktetildeling av
togtrafikken på Østlandet til de
to statlige togselskapene, Vy
og Flytoget. Ettersom slaget
om hovedflyplass på Hurum
ble tapt på 90-tallet, må vi nok
fortsatt sette vår lit til førstnevnte selskap. Foto t.h.: Ian Spink
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Snart ferdig å bygge i
Heggedalsbakken
De nye funkisboligene i Heggedalsbakken 37 og 39
står snart ferdig. Prosjektet består av 2 frittliggende
eneboliger og 8 tomannsboliger; totalt 10 boliger.
– Hartmann Arkitekter har gjort et veldig flott arbeid
med tegning av prosjektet. Vi ser nå at boligene får
en fin tilpasning til terreng og sine omgivelser, sier
Knut Are Andersen hos Aks eiendom. De fleste boligene ble solgt før byggestart, mens en av de minste
enhetene fortsatt ikke er solgt. Tomannsboligene
overleveres i slutten av august, mens eneboligene
er planlagt overlevert i begynnelsen av november.
Prosjektet ligger i hellinga ovenfor Heggedal Hovedgård, sør for Heggedalsbakken. Foto: Anders Lie Hagen

Her skiftes sviller ved Hallenskog. Foto: Elisabeth Schjølberg

Ny tannlege i Heggedal

Ny asfalt på Røykenveien
2115 meter med ny asfalt ble påspandert Røykenveien i begynnelsen av august på strekningen
mellom Eidsletta og Østliveien.

Mahran Alhadad er utdannet tannlege og har norsk autorisasjon fra
universitetet i Bergen. Han er 40
år og har bodd i Norge i 15. Han
har erfaring fra både offentlig og
privat sektor. Han startet i februar
2022 i Gjellumsenteret (COOP) i
lokalene hvor tannlege Wikerholmen tidligere holdt til. Han ønsker
også nye pasienter velkommen.
Han har nylig flyttet til en liten
leilighet i nærheten av klinikken
og forteller at han trives godt med
å jobbe i Heggedal.
Kontakt: Tlf: 90 28 60 17
e-post: mahranden@gmail.com

Prisverdig
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Støtte til rulleanlegg
Trans’matorn sykkelpark er fortsatt under utvikling,
nå med nye planer. Sparebankstiftlesen DNB bidrar
med kr 400 000,- for å bygge et rulleanlegg på oversiden av dagens pumptrack. Her skal man kunne
bruke det meste med hjul; rullebrett, (sparke)sykkel,
rulleskøyter, rullator (?), m.m. Heggedalsposten
kommer med mer informasjon når dette blir klart.

Vigdis Haugen Aae
fra Heggedal ble i juni
tildelt Asker kommunes
Tilgjengelighetspris for
2021. Prisen deles ut til
personer eller aktører
som har gjort en særJuryleder Kay Arne Sørensen, prismotVigdis Haugen Aae og ordfører
lig innsats for å fremme taker
Lene Conradi.
universell utforming av
samfunnet. Vigdis har gjennom 35 år som ergoterapeut jobbet med tilrettelegging, og er i dag
leder for kommunens boligtilpasningsgruppe.
Heggedalsposten gratulerer!
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Heggedal torg er ferdig
Torg- og parkområdene i Heggedal sentrum er nå
ferdige og er åpnet for allmennheten.
– Den siste tiden har vi ferdigstilt grøntanlegg og
marktegl, dysesystem skulptur og diverse elektro,
forteller prosjektleder Jan Richard Eriksen hos Asker kommune. En sjøledning på bunn av Kistefossdammen sørger for vanninntak til skulpturen. På
bakken ligger kunstheller med motiver fra Heggedals industrihistorie. Planleggingen av parkområdet
startet allerede i 2013. Prosjektet ble vedtatt politisk
mars 2021, mens byggingen startet august samme
år. Heggedalsposten var gått i trykk da den offisielle
åpningen av parken fant sted 23. august. Vi vil omtale festivitasen i neste utgave. Kostnadsrammen
for prosjektet er på over 46 millioner kroner, mens
kommunen setter av 450 000 kroner i året til drift av
anlegget, ifølge Budstikka.
Foto: Nina Tangvik, Jan Erik Wilhelmsen, Ian Spink

Sangkoret Tonleik
Semesterstart høsten 2022
Sangkoret Tonleik er et kjent blandet kor i Asker
med ca. 30 medlemmer. Vi har et bredt repertoar
som spenner fra klassisk til musikaler og tidligmusikk til viser og sanger fra popmusikkens og operaens verden! Vi har veldig stor sangglede og god
stemning i vårt kor. Vi ønsker alle våre sangere
velkommen til semesterstart! Alle nye sangere er
hjertelig velkommen til oss, og vi ønsker spesielt flere til bassgruppen vår.
Vi startet opp på Solvang skole i Asker
torsdag 18. august og øver der hver torsdag kl.
18.30 - 21.00. Alle er hjertelig velkommen til å ta
kontakt for mer informasjon:
Anita Graff Lonnevig, Leder
aglonnevig@gmail.com, 97071462

Inger Øvrebø Uberg, Dirigent
tonleikdirigent@gmail.com, 46457001

På bildet ser dere oss ved Asker kirke på 17. mai 2022

Rolling Stones-museum
På Dikemark holder Rolling Stones-museet åpent
hver lørdag kl. 12-16. Kurhus 2, Sykehusveien 26.
Skiltanvisning,vis-à-vis klokketårnet,ved bussholdeplass. Velkommen. Hilsen administrator Knut Berg.

Sankthans i Kloppedalen
Også i år inviterte Heggedal nærmiljøsentral til
St. Hans-feiring i Kloppedalen. Aktiv YNG bidro med
leiker og aktiviteter, og Luna Omland underholdt
med sang og gitar. Cirka 200 barn og voksne fant
veien til Kloppedalen i det fine været.

Konsert på torget
Lørdag 11. juni opptrådte Asker Musikkorps på
torgallmenningen i Heggedal sentrum. Et variert og
publikumsvennlig program kimte mellom byggene
på Heggedal Torg. Konserten forløp mens vinden
herjet i øvre halvdel av Beauforts skala, men det
hindret ikke de 60 musikantene fra å levere en
fortryllende konsert. Det lokale musikkorpset fyller
forøvrig 90 år i 2022. Heggedalsposten gratulerer!
Foto: Erik de Mora

Aktiv YNG stilte blant
annet med «Frisbee-golf».
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Spikring er alltid populært.

Luna Omland på scenen.

Badekarpadling.

H=1,9 m under tak

H=1,9 m under tak
Måleverdig areal
H=1,3 m under tak

Måleverdig areal
H=1,3 m under tak

Skyvedører,
vannbåren gulvvarme, enstavs
eikeparkett og
kjøkken fra
Aubo

4.etg

Plan 1

Bod
3,1 m2

4.etg

5.etg

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.

Bad
5,0 m2

Plan 2

Bod
3,1 m2

Gang
3,7 m2

Gang Bad
3,7 m2 4,6 m2

Bad
4,6 m2

Stue/kjøkken
Stue/kjøkken
38,8 m2 38,8 m2

Bad
5,0 m2

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.
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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, enstavs eikeparkett
og elegant kjøkken fra Aubo. Alle
leiligheter er innflytningsklare og
N
med
energiklasse A.

Sov
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Anders Winther, prosjektmegler
Telefon: 97 97 96 96
anders.winther@em1oav.no
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Leilighet B1A-404 • BRA: 119 m2 • 5-roms over 2 plan • Takterrasse • kr. 9 036 344,- inkl. omk.
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Noen ganger er det en bedre
løsning å leie enn å eie bolig.
Enkelte leiligheter i Heggedal Torg
er nå gjort tilgjengelig for utleie.
13.02.2020

Takvindu Takvindu

13.02.2020

.

EIE ELLER
LEIE?
For mer informasjon
– ta kontakt med
Tandberg Eiendom på
post@tandbergeiendom.no
eller tlf. 66 90 76 00

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

