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Redaksjonen for Heggedalsposten:

Heggedalsposten er et partipolitisk 
uavhengig og livssynsnøytralt blad som 
tilbyr seg å være medlemsblad/meldings-
blad for organisasjoner i Heggedal. 

Organisasjonene er redaksjonelt ansvarlige 
for sine egne sider. Heggedalsposten er et 
prosjekt innenfor Heggedal nærmiljøsentral. 

Bladet trykkes av 07 Media i Aurskog, 
og distribueres i Heggedal, Hallenskog, 
Askerbørskogen, Gullhella, samt deler 
av Blakstad, Vollen og Bjerkås. 
Opplag: 7100 eks. 

Adresse: Heggedalsposten, 
Postboks 96, 1380 Heggedal. 

E-post kan sendes til et av medlemmene 
i redaksjonen, eller til post@iheggedal.no.
Du kan også bli medlem av 
Heggedalspostens Facebook-gruppe. N
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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.  

Annonsepriser 2023:

1/8 side kr. 1 100,-
1/4 side kr. 2 100,-
1/2 side kr. 3 500,-
1/1 side 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 meng-
den av annonser i bladet, og må 
derfor i enkelte tilfeller avvise 
annonsører.

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 Innbyg-
gertorg!

Utgivelser i 2023: 
Nr.  Stoff-frist  Distribusjon
1 Søn. 8. januar  24. - 29. jan
2 Søn. 5. mars  21. - 26. mars
3 Søn. 30. april  16. - 21. mai
4 Søn. 6. august  22. - 27. aug
5 Søn. 24. september 10. - 15. okt
6 Søn. 12. november 28. nov. - 3. des.

Norge skaper vi sammen, sa Hans 
Majestet Kong Harald i sin nyttårstale. 
Uavhengig av hva man måtte mene 
om ideen kongehus, så tror vi i Heg-
gedalsposten at mange er enige med 
kongen om akkurat dette. Og vi mener 
at Heggedal er et bevis nettopp på det-
te – Heggedal utvikles og skapes hver 
dag. 

Arealplanene for Asker som ble lagt 
frem i 2022, viser at det fortsatt leg-
ges til rette for utbygging og utvikling i 
vårt område. Det gir muligheter for nye 
gode naboer, aktiviteter og nærings-
grunnlag. Nå har planene vært ute til 
høring, og justerte planer skal beslut-
tes i løpet av 2023. Utbygging av nye 
områder og fortetting av eksisterende 
boligområder balanserer ulike hensyn. 
Argumentene, de politiske prosessene 
og kartene på kommunens hjemmesi-
de kan imidlertid være litt komplekse. 
Vi i Heggedalsposten har derfor som 
ambisjon å orientere om planene og 
forhåpentligvis gjøre informasjonen 
godt tilgjengelige og forståelig. I den-
ne utgaven trekker vi de lange linjene, 

ved å illustrere hva slags områder og 
omfang av utbygging som er foreslått i 
vårt nærområde fremover.

Det er oss selv som best vet hvordan 
vi vil ha det i fremtiden for å skape et 
godt lokalsamfunn. Å følge med i pla-
nene og mene noe om dem, er en vik-
tig del av demokratiet. Vi trenger hver-
andre, sa kongen. Han tenkte kanskje 
på at vi trenger å støtte hverandre. Men 
vi trenger også at mange er med i det 
å skape lokalsamfunnet.

Vi håper at de orienteringene vi vil ha 
i årets utgaver av Heggedalsposten vil 
være et grunnlag som både er infor-
mativt, men også får mange til å få lyst 
til å følge med og kanskje også invol-
vere seg. 

Elisabeth Schjølberg



Heggedal sentrum
i gamle dager – 
på 1950-tallet

Det senteret vi ser i dag kunne vi ikke i våre villeste fantasier 
ha sett for oss da jeg var barn. Fra kirken og Elvelygården 
(Vanberg-gården) ble bygd i 1931 fram til Heggedal-senteret 
sto ferdig midt på 1980-tallet ble det ikke bygd ett nytt hus i 
sentrum. På 1950-tallet hadde vi drømmer om samfunnshus og 
kino på «Kvernahaugen» midt i sentrum. Det ble til og med 
solgt aksjebrev til folk – til inntekt for samfunnshuset.

Tekst: Terje Martinsen
Layout: Ole-Herman BjorN
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Interiør fra Heggedal Kolonial og Isenkram i Elvelygården (tilh. Berit Sletbak)

La meg ta deg med på en liten 
runde i «Gamle Heggedal» slik det så 
ut på 1950-tallet: Da vellet rundet 30 
år i 1933, kunne   Kjøpmann Hvardal 
med stolthet notere i styreprotokollen: 
«Når vi i dag skuer ut over Heggedal 
hvor over 100 elektriske lamper hol-
der veiene opplyst, så vil der forstås 

at denne sak alltid har vakt interesse 
og krav». Tidligere hadde bare noen 
få parafinlamper lyst opp veien fra 
stasjonen til Rustad meieri i mørke 
høst- og vinterkvelder. Så sent som 
på 1950-tallet var det svært sparsomt 
med veilys. Når jeg i dag kommer kjø-
rende ned mot Heggedal, skuer jeg ut 
over et lyshav fra veier og boliger, det 
er knapt mulig å se stjernehimmelen. 

Ved jernbaneovergangen, der Jeho-
vas Vitner har sitt bedehus, lå Kafeen 
til Lexrød. Herr og fru Lexrød hadde 
sine faste kunder. Det gikk i ukebla-
der, søtsaker og øl – mest øl.

På 1950-tallet var det ni kolonial-
forretninger i området. I Hallenskog 

Kopp og skål fra Heggedal hotel. 
Tilhører Bente Flatby
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drev Karl Bogen sitt landhandleri. Ved Underlandssvin-
gen, rett ovenfor stasjonen, hadde Nils Underland sin bu-
tikk som senere ble overtatt av Gunnar Gravalid, og ved 
Skjellestad drev Skotland landhandleri. I selve sentrum var 
det fire butikker: Det var Heggedal Kolonial og Isenkram 
som Thorvald Vanberg hadde i Elvelygården. Der var det 
i tillegg fabrikkutsalg av tekstiler fra Heggedal Ullvare-
fabrikk samt en liten filial av Heggedal Kjøttforretning. 
(Kjøttforretningen og slakteriet lå ved «Bråtensvingen», 
omtrent der Hjørnebygget ligger i dag). I andre etasje var 
det to leiligheter til familiene Vanberg og Øverby samt et 
rom hvor skoletannlege frk Dorph hadde pasienter. Hun 
hadde en gammel tråkkemaskin som drev boret. Det luktet 
svidd bein hos frk Dorph. Senere ble dette lokalet brukt 
som frisørsalong. Rett sør for Elvelygården lå en stor la-
gerbygning hvor det også var sykkelverksted. 

 På den andre siden av brua lå Rustad Meieri. Her re-

gjerte Richard Thoresen og frøken Lundhaug. Begge bod-
de i huset. Thoresen var alltid i godt humør, latteren hans 
kunne høres over «hele Heggedal». Bak meieriet lå stal-
len og lageret. Thoresen hadde nemlig hest – fjordingen 
«Blakka». Varer til kundene ble kjørt med vogn om som-
meren og slede om vinteren. Dette var jobb for tenåringer. 
Jeg husker Ragnar Skjellestad og Sverre Hansen kjørte for 
Thoresen etter skoletid i slutten av uka.

Et lite steinkast lenger sør lå Heggedal Meieri (det gule 
huset) Der var det også en sidebygning som nå er revet. 
Det hadde vært bakeri der. I 2. etasje var det en liten lei-
lighet hvor veivokteren bodde. I 1. etasje drev Kåre Gjel-
lum skomakerverksted. Ved siden av hadde Ingrid og Ernst 
Bjerknes i Heggedal Bygg lageret sitt før de kjøpte Fri-
heim og flyttet dit med lageret og innredet en liten leilig-
het. Friheim lå den gang ved svingen i Heggedalsbakken 
vis a vis kirken. Friheim er senere flyttet til Vikingjordet. 
Heggedal Bygg hadde forretningen sin i kjelleren til Heg-
gedal Meieri. I 1. etasje lå kolonialforretningen samt en 
liten leilighet hvor kjøpmannsfamilien Lauritsen bodde. 
Denne forretningen var den første som innførte selvbetje-
ning i bygda. Jeg husker mange var litt engstelige når de 
gikk rundt og plukket varer. «Jeg føler meg nesten som 
en butikktyv» hørte jeg noen si. I 2. og 3. etasje var det 
leiligheter hvor familiene Hvardal og Welten bodde. Bi-
blioteket og banken delte samme rom i 2. etasje.De hadde 
åpningstid ulike kvelder i uka. Biblioteket ble betjent av 
fru Hvardal, og lærer Thune betjente banken som var en 
filial av Asker Sparebank. Etter at kolonialforretningen 
ble nedlagt, og Heggedal Bygg flyttet, har det vært mange 
ulike virksomheter i huset.     

Den neste gamle bygningen i sentrum var «Kværna». 
Navnet har huset fått fordi i riktig gamle dager bodde møl-
leren her. Mølla, eller kverna, lå nedenfor Åmotfossen.. 

Heggedal meieri – idag det gule huset i sentrum som gjerne går under navnet Irenes hus – ble opprettet som et andelslag 
på 1880-tallet. Bildet er fra ca 1900.

Friheim slik det så ut i 1980.Det lå syd for Heggedalsbakken 
på motsatt side av kirken. Huset ble senere flyttet til 
Vikingjordet hvor det ligger i dag. I den nye underetasjen 
finner vi idag Omattatt.

Heggedalsposten4
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Den gamle «Kværna» brant omkring 1930, men ble bygd 
opp igjen. Huset ble revet for få år siden for å gi plass 
til det nye Heggedalstorget (som jeg synes i stedet burde 
hete Kvernatorget. Kvernanavnet er brukt i flere hundre år 
i Heggedal. Kvernbruket tilhørte Heggedal Hovedgård)

 I kjelleren hadde Sverre Solberg sitt bakeri. Han lagde 
også iskrem som han solgte fra den utvendige trappened-
gangen. I 1. etasje drev Ralph Gjersøe Sport og manufak-
turforretning. I et lite lokale ved siden av lå Harry Kises 
Elektriske forretning. Og nærmest Trevar’n lå Samvirke-
laget (som ble nedlagt tidlig på 1950-tallet), Det var også 
plass til en frisørsalong som Gullbjørg Karlsen drev. I den 
gamle Kværna hadde det vært både kafe og hotell – dvs 
et par rom i 3. etasje som ble leid ut. I 2. etasje bodde fa-
miliene Gjersøe og Solberg, og i 3. etasje var det en liten 
leilighet.

På toppen av Hovedgårdsbakken, ved Røykenveien, lå 
Heggedal Dagligvare. Oscar Ølstad eide huset, men tid-
lig på 1950-tallet drev Knut Vonheim butikken før N. O. 
Dokken overtok. Etter at Dokken bygde ny forretningsgård 
ved Gjellum, har det vært både kolonialbutikk og kiosk 
der. Huset, som i senere år ble kalt «Blåkiosken» er nå re-
vet for å gi plass til bredere vei. Etableringen av butikken 
i Gjellumsenteret bidro raskt til at «Olsen i Guibekken» 
måtte legge ned kolonial- og kjøttforretningen som han 
hadde drevet siden 1929. 

På 1950-tallet var det vanlig å gå til butikken. Slik 
sett var det fint at det var så mange, da ble veien kort. Fra 
1960-tallet skaffet stadig flere seg bil, samtidig som bil-
baserte kjøpsentere dukket opp. En etter en forsvant for-
retningene i Heggedal. Men i dag er det igjen liv og røre i 
sentrum.

Interiør fra Heggedal meieri. Bildet fra 1922 viser kjøpmann Wiliam Grinerud til venstre. Johan Hvardal kjøpte gården 
i 1929 og drev forretningen fram til Erling Kuskerud overtok driften høsten 1940. (Tilh. T. Martinsen)

Heggedal dagligvare ved krysset Røykenveien – 
Heggedalsbakken. Forretningen ble bygd av Oscar Ølstad 
i 1935. Huset ble revet for få år siden. Bildet fra 1978 
tilhører T. Martinsen.

Rustad Meieri i 1978. Bygget ble flyttet under byggeperioden 
av Heggedal sentrum, men er nå tilbake omtrent der hvor 
det var og med ny underetasje. Bildet tilhører T. Martinsen.

Heggedalsposten 5
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Er du glad i litterære verk og har savnet gode, klassiske stykker 
bli spilt i Heggedal? Da bør du lese videre og gripe sjansen når 
det nærmer seg!

“Et dukkehjem” ble utgitt første gang i 1879, 
og står igjen som et av norsk teaterhistories 
mest spilte og mest kjente stykker, både 
nasjonalt og internasjonalt. Nora Helmers 
reise til selvstendighet og likestilling kan ses 
på som aktuell tematikk - like gjeldende i 
dag som det var den gang. 

Forestillingene er gratis. 

KTT - Kise Tekst og Teater 
er et enkeltpersonsforetak 
med base i Asker kommune. 
Foretaket driver primært med 
manusskriving og skrive-tjenester, 
men setter også opp prosjekter 
innenfor teaterfeltet, 
enten forestillinger eller kurs. 

Foretaket jobber etter 
«Av Asker – I Asker – For Asker» 
med ønske om å utvide 
teatermangfoldet i Asker kommune. 
Alle prosjekter foregår innenfor 
kommunens grenser 
og hver produksjon skal ha 
100% grobunn i Asker og mellom 
25-100% scenedeltagende 
(ved forestillinger) med grobunn 
i Asker. 

MEDVIRKENDE:

25. og 26. mars 2023 i Fyrstikken:

Nora Helmer 
Emilie Sophie Valentiner 

Kristine Linde
Amalie Elisabeth Dobbertin Gram 

Torvald Helmer
Idar Kirkerud 

Nils Krogstad
Sander Jordbakke 

Heggedalsposten 6

25. og 26. mars setter nemlig Kise Tekst og 
Teater opp Henrik Ibsens tidløse klassiker      
  «Et dukkehjem» på selveste Fyrstikken! 
 
    Forestillingen vil  bli  spilt  på  Fyrstikken,        
    med premiere lørdag 25. mars, og to fore-    
    stillinger  søndag  26.  mars. Informasjon    
   om klokkeslett  og  hvordan man  bestiller 
 billetter kommer nærmere forestillingsdato. 

Tekst: Weronika Margol



Änglar – fins dom?

Nei, nei, nei!! IKKE NÅ!! Det er jo nå jeg 
trenger deg!

Jeg står og krangler med min snøfreser 
mens snøen røsser ned. Den starter og gir 
seg. Starter og gir seg. Til slutt må jeg også 
gi meg. Den vil ikke. Og det er nå den trengs. 
Noen der oppe har lempet ut all den snøen 
vi ikke fikk i fjor, nå kommer alt på en gang. 
Uten pauser.

Så får jeg måke for hånd. Det går et styk-
ke, men mellom veien og gangveien og inn 
til meg blir det to digre brøytekanter som 
stadig øker i høyden. Veivesenet eller hvem 
det er fyller på hele tiden. Og her kommer 
ingen inn eller ut før til våren. Nå har vi hatt 
alle jule- og nyttårsbesøkende og trenger ikke 
mer parkeringsplass. Ut og inn med barn og 
barnebarn med biler og kjærester. Veldig hyg-
gelig. Det var før snøen lavet ned. Nå kan vi 
ikke ta imot et eneste besøk. Vi er innesnødd. 
Og freseren virker ikke.

Men, hvis vi skulle trenge besøk, f. eks av 
sykebil? Man vet aldri. Jeg må få tak i en 
stor måker. Det er ikke lett, de dundrer forbi 
i snøføyka på vei til eller fra. Det blir mer og 
mer snø.

Jeg klarer å kapre en med traktor i Klop-
pedalen og spør hva han skal ha for å måke 
to brøytekanter. Han titter ned på meg, vifter 
med hånda og sier: ”Godt nytt år! Jeg prøver 
å hjelpe der jeg kan!” Og så freser han bort 
to høye kanter.

Han er en engel, tenker jeg. Sendt for å fri 
meg fra dette snøkaoset, kanskje han bare 
har ventet på muligheten til å hjelpe meg? 
Det lurer jeg på. Er han en engel? Han sa 
han var fra Rykkin, og jeg vet jo ikke om det 
er engler på Rykkin, jeg er ikke særlig godt 
kjent der.

Men hvordan ser en engel ut? Jeg har noen 
gamle glansbilder der de er store og flotte 
med kjempevinger. Ingen av dem ligner han 
fra Rykkin. Kanskje de kan ha litt annet ut-
seende også? Jeg husker noe jeg har lest i 
Hebreerbrevet om å være gjestfri, for det kan 

Tekst: Toralf Dehli
Illustrasjon: Ole-Herman Bjor
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tenkes det kan dukke opp en engel uten at vi 
skjønner det.

Nå går jeg ikke rundt og titter etter engler. 
Jeg er ikke der, ennå. Men jeg funderer litt. 
Og på snødag nummer to kom en Heggedøl 
og ryddet mine brøytekanter (som jo var 
brøyta igjen). En engel skal jo være et sen-
debud og en hjelper, det fins visst noen her 
i bygda også. Til og med Ole Ivars har tenkt 
noe om det: ”Jag trodde änglarna fanns, 
bara, bara i himmelen.”

Ja, ja. Nå er det snøpause, det er måkt vei 
på Gjellumvannet og inn til meg og mine sø-
plekasser. Jeg har fått ny skinnlue, nye votter 
og er klar for neste snøfall.

Og skulle det komme en engel som kan 
snøfreser, er jeg også klar for det. Godt nytt 
år!

Heggedalsposten 7



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

Vi gir tilskudd til  
Nasjonalforeningens 
prosjekter:
* Hjerteaksjonen
* Demensforskningen

Møter og 
handlingsplan 
1. halvår 2023:

Årsmøte 
på Helselagshuset
torsdag 2. mars 
kl. 17.30

Sommermøte 
på Helselagshuset
torsdag 25. mai 
kl. 17.30

Vi trenger flere medlemmer!
Heggedal HelselagHeggedal Helselag
arbeider aktivt for nærmiljøet i Heggedal

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

Aktiviteter på Innbyggertorget  
Våren 2023:
Arbeidstua:
Tirsdager kl.10-13 - “Den grønne gren”:
Uke 2 - 10. januar
Uke 4 - 24. januar
Uke 6 - 7. februar
Uke 8 - 21. februar
Uke 10 - 7. mars
Uke 12 - 21. mars
Uke 14 - 4. april (påskeuka)
Uke 16 - 18. april
Uke 18 - 2. mai
Uke 20 - 16. mai
Uke 22 - 30. mai
Uke 24 - 13. juni

Allsang til musikk - “Utsikten”:
Onsdag kl.12 -13
Start 11. januar.
Kontakt: Ruth Sæther, tlf. 41 22 51 88
Trim, ledet av kiropraktor - i “Fyrstikken”:
Onsdag kl.10 -11
Start 4. januar. Sponset av Helselaget.
Vi minner også om Bingo - hver annen 
fredag (like uker) kl.12-13 – “Utsikten”.  
Start 13. januar.

Heggedal Helselags 
Fysioterapi
- 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

Salg og utlodning av håndarbeider har gitt hundre-tusener 
av kroner til Nasjonalforeningens prosjekter og lokale tiltak. 

Heggedalsposten8



REGI: KRISTIN BØRSUM HERNANDEZ
KOREOGRAFI: TONE STOLSMO & JUSTYNA LICHACY

MUSIKAL PRODUKSJONER 
I SAMARBEID MED 

DANSESONEN PRESENTERER

Music: Alan Menken Lyrics: Howard Ashman and Glenn Slater  
Book: Doug Wright

ASKER KULTURHUS
16. - 19. MARS

DEN LILLE HAVFRUEN JR. 
Vårens store musikaleventyr!

Unge talenter fra Heggedal og resten av Asker tar publikum med på en fortryllende reise inn i havfruens 
univers! I den varme og morsomme Disney klassikeren med håp og drømmen som utgangspunkt, 

 møter vi blant annet Kong Triton, Fomle, Svime og Sebastian.
Opplev fantastisk musikk, sang, skuespill, masse dans, flotte kostymer og spennende scenografi.  

Forestillingen passer for hele familien! 
Sikre deg billetter i dag, på www.askerkulturhus.no  



Vi har det GØY – Vi UTVIKLER oss sammen – Vi INKLUDERER alle

Gui friidrett har siden 2019 vært en del av Gui Sportsklubb, 
men ble etablert for ti år siden som Heggedal friidrett. 
Gjennom alle disse årene har Heggedal/Gui vært ledet
av Berit Marstein. Med henne som primus motor, trener, 
gruppeleder og styreleder har Gui friidrett bygget opp 
en solid friidrettsgruppe med mange aktive utøvere fra
barn til ungdom. Gui friidrett er i dag etablert som en 
breddeklubb, med både utøvere som trener fordi det 
er gøy, og utøvere som ønsker å konkurrerer helt i toppen.

 Berit Marstein ønsker nå 
 å levere stafettpinnen til 
 en ny styreleder som 
 kan utvikle klubben videre.
 Hun kommer fortsatt til 
 å være en del av klubben, 
 men i en mindre rolle. 
 Nå begynner en ny etappe 
 i klubbens historie, hvor 
 vi søker etter en ny 
 styreleder.Berit Marstein

                GUI FRIIDRETT TRENGER 
NY STYRELEDER I 2023

Styreleder sin oppgave er å lede styret, 
hvor styrets oppgaver blant annet er å:. søke om midler for å realisere større 
 og mindre prosjekter. vedlikeholde årshjulet med fokus på 
 viktige konkurranser og samlinger. stimulere til deltakelse på stevner, 
 holde oversikt over klubbrekorder, ha
 ansvar for utstyr, lage budsjett med mere. engasjere foreldre og frivillige til å bidra 
 som trenere og dommere, samt sørge
 for dugnader og sosiale sammenkomster
Styret bør opprettholde det som fungerer 
godt i dag, og ha en ambisjon om å utvikle
Gui friidrett videre.
Våre verdier er fortsatt de samme, vi skal ha 
det Gøy, Utvikle og Inkludere. Idrettsglede 
for flest mulig lengst mulig!  Ønsker du, eller 
kjenner noen som ønsker å ta vervet som 
styreleder i Gui friidrett, ta kontakt med 
noen av oss i valgkomiteen.

Mvh.
Bjørn Henrik Pedersen (920 95 972) - Andreas Rosenberg (41204357) - Anette Lauridsen (41040842)

Gui Sportsklubb har utleielokaler til alle anledninger
VENNELY GRENDEHUS: Les mer på www.vennely.no - e-mail: post@vennely.no

GJELLUM GRENDEHUS: Les mer under utleielokaler på www.guisk.no - e-mail: gjellumgrendehus@guisk.no

BLÅFJELLHYTTA:  Les mer under utleielokaler på www.guisk.no - e-mail: blafjellhytta@guisk.no

VOLLEN IDRETTSHALL: e-mail: drift@guisk.no

ARNESTAD KLUBBHUS: e-mail: drift@guisk.no

Vi har det GØY – Vi UTVIKLER oss sammen – Vi INKLUDERER alle

I Gui Sportsklubb er paraaktiviteten i enorm fremgang. Vi har tilbud for utviklingshemmede 
tre dager i uken og vi har utøvere fra hele nye store Asker. Vårt motto er; vi har det gøy, vi utvikler oss 

i sammen og vi inkluderer alle. På treningene er det ofte over 20 utøvere i alle aldre og nivåer. 
Stemningen fra oppstemte utøvere og trenere løfter tilsynelatende taket av i idrettshallen i Heggedal. 

Gui Sportsklubb har blitt landskjent for sitt gode miljø og har hatt besøk av både kulturministeren 
og presidenten i NIF. Vår egen ordfører Lene Conradi er ofte å se og samarbeidet med kommunen 

er utmerket. Vi løfter i sammen og drar i samme retning. Da blir vi alle vinnere og alle blir vi 
den beste utgaven av oss selv.  

Vi ønsker derfor at stadig flere, ja at alle skal bli en del vårt ærlige og hjertelige miljø. 
Vi vil dele gleden, dele pulsen og dele opplevelsen med hele Asker.

PARA-IDRETTEN BLOMSTRER

I 2023 SKAL VI BLOMSTRE I HELE ASKER.

Mandag  fra kl. 18.00 - 19.00  har vi ballspill på Innbyggertorget i Heggedal. 
Tirsdag  fra kl. 18.00 - 19.00  har vi løp, hopp og kast i idrettshallen ved barneskolen i Heggedal.  
Torsdag  fra kl. 18.00 - 19.30  har vi boccia i Grendehuset i Heggedal.

Send gjerne spørsmål til Trond. Ulleberg@siah.no, mobil 99 35 20 00
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Vi har det GØY – Vi UTVIKLER oss sammen – Vi INKLUDERER alle

– INNKALLING TIL ÅRSMØTE –

STYRET INNKALLER HERVED TIL ÅRSMØTE I GUI SPORTSKLUBB
Årsmøtet avholdes onsdag 29. mars kl.19.00.

Sted: Heggedal Innbyggertorg, Fyrstikken.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, 
må sendes styret senest 15.mars.

Sendes på mail til: dagligleder@guisk.no 
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene 
én uke før årsmøtet. Dette blir sendt ut på mail til alle medlemmer samt er tilgjengelig 

på klubbkontoret i Vollen Idrettshall. 

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 møte- og forslagsrett. 
Det kan ikke avgis stemmer med fullmakt.

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE!
Med vennlig hilsen Gui Sportsklubb

Styret

Vollen/Heggedal 16.01.2023

VALGKOMITÉ FOR VALGET MARS 2023
Gui Sportsklubb er i god utvikling. 
Stor aktivitet og en sunn økonomi.

Idrettslaget har vært limet i lokalsamfunnet 
siden 1914 og er i disse tider viktig.

VIL DU VÆRE PÅ EN SPENNENDE UTVIKLING AV KLUBBEN?
29. mars har vi årsmøte, så om du er interessert i en plass i hovedstyre kontakt:

Tor Øyvind Bertheussen 
Tlf 90824771

E-mail: berthus@online.no

NB: Hvis du vil bidra tilsvarende i en av gruppene våre og mangler kontaktinformasjon, 
send en mail til dagligleder@guisk.no

Vi har det GØY – Vi UTVIKLER oss sammen – Vi INKLUDERER alle

AIKIDO:  Sanna Antell – 981 76 329 – sanna.antell@gmail.com

ALLIDRETT:  Kristian Grøndalen – allidrett@guisk.no 
 – nytt semester/parti starter 11. januar i Vollen og Heggedal.

ALPINT:  Thomas Møller – 457 92 659 – thmo@cloudfactory.dk 

BORDTENNIS: bordtennis@guisk.no

FOTBALL:  Svein Roar Andal  – 934 47 017– sveinroar.fotball@guisk.no
 – etter-skoletilbud: Arnestad mandager og onsdager og Heggedal tirsdager og torsdager.

FRIIDRETT: Berit Marstein – berimar@online.no – friidrett@guisk.no

HÅNDBALL: Leder rekruttering: Jon Endre Nilsen – 414 70 671 – jon.endre.nilsen@gmail.com
 Sportslig leder: Audun Moen Stuland – 412 12 820 – audun.moen@gmail.com

KARATE:  Håkon Windsland – hakon@windsland.no

LANGRENN: Heidi Løvstad – 976 02 460 – ski@guisk.no

PARA-IDRETT: Trond Ulleberg – 993 52 000 – trond.ulleberg@siah.no

SYKKEL: sykkel@guisk.no 

VANNSPORT: Berit Marstein – berimar@online.no

VILLMARK:  Sanna Antell – 981 76 329 – sanna.antell@gmail.com 
 – ledige plasser fra 1. januar.

ØNSKER DU Å BLI MED 
I GUI SPORTSKLUBB?
HER ER VÅRE AKTIVITETER OG KONTAKTER:
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HEGGEDAL MENIGHET

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

N
r. 

1-
20

23

N
r. 

1-
20

23

Ønsker å være

Prest for alle!

Vi ønsker velkommen til den nye soknepresten i Heggedal 
menighet, Andreas Riskild Øksnes! 

Andreas er 35 år og har siden han ble uteksaminert som 
cand.theol. fra Menighetsfakultetet i 2015 i vel syv år vært 
feltprest til han nå begynner i Heggedal. De tre første årene 
var han ved Skjold leir i Troms. Deretter har han vært ved 
Terningmoen Elverum. I en kortere periode i 2018 fulgte 
han også norske styrker til Irak.

Selv om han ble født i Snillfjord i nærheten av  Orkanger, 
har han hatt oppveksten i Asker, først på Tofte og fra 
10-årsalderen på Borgen. Siden mars i år bor han med sin 
kone, Liv Helene, i nærheten av Hvalstad. Familierøttene 
er godt plantet i Asker hvor bl.a. bestefaren var diakon og 
etablerte, sammen med sin kone som var jordmor, Sikta 
psykiatriske sykehjem på Gullhella. Bakgrunnen var å 
lage et sted for pasienter som var for friske til å være på 
Blakstad, men for syke til å være hjemme. Moren, Janneke 
Øksnes Riskild er sokneprest i Søndre Hurum menighet og 
faren er fastlege i Asker.

Ungdomstiden har vært preget av aktiv deltakelse i lo-
kalmenigheten i Asker og Vardåsen og speiderbevegelsen. 
Han forteller at han har vært borte i mange arbeidsområder 
i menigheten: Vaskehjelp, kirketjener, KRIK-leder, konfir-
mantunderfiser og leder for barnekor. 

Det har også blitt tid til ett år på Nordfjord folkehøg-
skule og et år på Norges Idrettshøgskole før han be-
gynte teologi-utdannelsen. I studietiden hadde han 
flere deltidsjobber innen ungdomsarbeid b.la for Navi-
gatørene og Metodist¬kirken i Oslo – Central kirken. 

Han jobbet i  Metodistkirken i fem år og drev med 
konfirmant¬undervisning og hadde ansvar for konfirmant-
leir på nasjonalt nivå. Det ble mye jobb i tillegg til stu-
diene, men jeg synes det er verdi fullt å ha tilknytning til 
menighetsarbeid når en  studerer teologi!

Andreas sier: Det blir spennende å møte menigheten og 
finne ut hvem som er der. Jeg gleder meg til å bidra med 
å bygge menighet i Heggedal. Det gleder jeg meg til. Jeg 
kjenner jo ikke Heggedal menighet fra innsiden og vet ikke 
hva folk ønsker og ikke hva som fins av muligheter. Det jeg 
håper å kunne ta med meg fra Forsvaret er å være prest 
for alle og være synlig tilstede. Fra Forsvaret erfarte jeg at 
også mange ikke-kristne søkte prestens tjeneste og fortalte 
at de fikk utbytte av det. Samtidig er det jo også viktig med 
forholdet til de aktive kirkegjengerne.

Den personlige samtalen kalles gjerne” Sjelesorg” på 
stammespråket. Prester har taushetsplikt og en kan derfor 
trykt åpne seg i samtalen med en prest. Andreas forteller at 
sjelesorg er noe av det han har drevet mest med mens han 
var i Forsvaret. Temaene kunne vare alt fra hjemlengsel til 
problemer rundt foreldres skilsmisse eller  selvmordstanker. 

Andreas er også med i en ny satsning innen sjelesorg i 
Asker. Sjelesorg i Asker (www.sjelesorgiasker.no) er en 
hjemmeside der du kan lære mer om hva sjelesorg er, og be 
om time hos en av de fem prestene som inngår i prosjektet. 
Målet er å gjøre sjelesorg mer tilgjengelig for alle i Asker. 

Andreas fortsetter: I Forsvaret arbeidet jeg med rekrut-
ter og byttet menighet fire ganger i året. Nå gleder jeg meg 
til å arbeide med litt lengre perspektiver og være her over 
tid og bygge menigheten over tid. Det er noe av det jeg ser 
fram til og som jeg tror jeg kommer til å trives med!

Vi ønsker Andreas velkommen som ny sokneprest i 
Hegge dal. Han begynner 20. februar og innsettes 19. mars. 
Vi  ønsker ham lykke til i arbeidet!

Ole-Herman Bjor

Ønsker du å bli bedre kjent med 
Andreas Øksnes?

TV-serien Spesialprestene er tilgjengelig på TV2 Play. 
 Serien har 6 episoder og Andreas er med i alle bortsett 
fra første.
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Aktiviteter og gudstjenester

Voksne/Senior
• Kirkefrokost Heggetun kl 11.30 - 13.30: En mandag 

hver måned, 6. februar, 6. mars...

Barn og familie
• Heggetroll – kor for barn 5 år – 4.trinn, torsdager kl 

17.30 -18.15. : Følg med på facebook/nettsidene for 
mer informasjon.

• Se om Babysang på kirkens Facebook-side.
• Se omtale om Familiesamlinger  neste side.

Gudstjenester 
• 5. 02 kl 11:00 Gudstjeneste Ø. Holtskog
• 12. 02 kl 11:00 Gudstjeneste Ø. Holtskog
• 19. 02 kl 11:00 Gudstjeneste Ø. Holtskog  

(fastelavenssøndag)
• 5. 03 kl 11:00 Gudstjeneste A. Øksnes 
• 12. 03 kl 11:00 Gudstjeneste A. Øksnes
• 19. 03 kl 11:00 Gudstjeneste Ø. Stabrun, A. Øksnes 

(innsettelse av sokneprest)
• 2. 04 kl. 11:00 Gudstjeneste A. Øksnes

Menighetsstoffet forsetter neste side......

Ungdom og kon firmanter
• Team Heggedal-samling hver tirsdag kl. 18.30 -21. 

Se www.teamheggedal.no. 
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Jazzkonsert i Heggedal kirke 
søndag 19. mars kl 19:00

Tricia har hatt en lang karriere som karaktersterk og 
 ekspressiv jazz-vokalist, med verdensvid turnering 
og tallrike konserter med norske band f.eks. som Ytre 
 Suløen Jass-ensemble.  
Denne søndagen fylles Heggedal kirke med svingende 
og fartsfylt, kyrie i jazz, blues. Meditativt og tankefullt  
– en blanding av det beste musikk kan gi. Velkommen!

Billetter kr 250,-
Billetter kjøpes på kirken.no/heggedal (se QR-kode)

eller i døra.

Arrangør: Heggedal kirke og Asker Jazz-klubb

Tricia Boutté (vokal), 
Jan Inge Melsæter (trombone og vokal), 

Børge Tronrud (saksofon og vokal) 
og Harald Skogli (tangenter).

Kirkeakademiet i Asker
er et møtested for hele Asker. Med røtter i kristen tro, 
 kultur og tradisjon legger vi vekt på å være en arena for 
åpen samtale og refleksjon om samfunnsmessige og eksis-
tensielle spørsmål. 
Foredragene finner sted i Holmen kirke, er gratis og åpent 
for alle. Velkommen!

Tema for vårens møter er:
Hva er det i vår tid som former oss?

«Alt har sin tid» heter det i en kjent strofe fra Det gam-
le testamentet. Hva er det tiden gir og krever tilbake fra 
oss som lever nå? Til Kirkeakademiet denne våren har vi 
fått tre profilerte foredragsholdere som på hver sin måte 
vil belyse noen av spørsmålene ut fra egen kunnskap og 
erfarings bakgrunn.
Møtene i vår blir 2/2, 16/3 og 20/4 (Sunniva Gylver).

Torsdag 2. februar Holmen kirke kl. 19:30 
Loveleen Brenna: Min anner-
ledeshet – min styrke! 
Loveleen Brenna er en norsk forret-
ningsutvikler, forfatter og skribent 
som er opptatt av mangfold i sam-
funnet og hvordan dette kan bidra til 
trivsel, utvikling og motivasjon. Hun 

vil dele betraktninger ut fra egen livsreise og i sitt daglige 
arbeid med mangfold. 
Torsdag 16. mars Holmen kirke kl. 19:30 

Knut Olav Åmås: Verdien av 
uenig het og en vidtgående 
ytringsfrihet
Knut Olav Åmås: Hva er den største 
trusselen mot ytringsfriheten i dag? 
Noen svarer «hat», «rasistiske hold-
ninger» og «at alt er lov å si, uten 

at det får konsekvenser». Andre svarer «sosial kontroll», 
 «politisk korrekthet» eller «cancel culture». Knut Olav 
Åmås er direktør for Stiftelsen Fritt Ord, og har bakgrunn 
som forfatter, filosof og redaktør. Han løfter frem betydnin-
gen av ytringsfrihet i møte med vår tids autoritære ledere 
og regimer. 

Hver torsdag kl. 14-16, er Diakonarbeider Jorun Kjær-
stad tilstede i kafeen på Innbyggertorget. Du er velkom-
men til å slå av en prat over en kaffekopp, om smått og 
stort i livet. 

Trenger du noen å prate med?

Menighetens årsmøte
Menighetens årsmøte er satt til 5. mars 
rett etter gudstjenesten kl. 11.00.

Heggedalsposten 15



HEGGEDAL MENIGHET

Perioden 
21. november 2022 – 15. januar 2023

Døpte
(Dato for dåpsseremoni) 

• 27.11.2022 Natasha Christine Sjåvik
• 03.12.2022 Ada Nord Resaland
• 15.01.2023 Helmer Simonsen 

Bækken
• 15.01.2023 Alfred Simonsen 

Bækken

Gravferd
(Dato for gravferd)

• 23.11.2022 Berit Kristiansen
• 01.12.2022 Terje Karlsen
• 02.12.2022 Helga Almankaas
• 02.12.2022 Frode Muri
• 15.12.2022 Thore Larsen Gjerdrum

Åpen kirke annenhver onsdag 
kl. 18 – 19.30, oddetalsuker. Starter 
15. februar og frem til påskehøy-
tiden. Her kan du tenne et lys, be, 
skrive bønnelapper eller bare sitte 
ned i kirkebenken og lytte til dem-
pet musikk eller være i stillhet – et 
pust i hverdagen. Åpen kirke av-
sluttes ved å be Fader Vår og Vel-
signelsen. 

Kontaktperson: Jorun Kjærstad

Åpen kirke
Et pusterom i hverdagen

DEN NORSKE KIRKE  
Heggedal menighet
Heggedalsbakken 8 

1389 Heggedal
Tlf:  66 75 40 90 

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

Facebook: @heggedalkirke

Kontakt oss!
Daglig leder (fung.)

Merete Fossli
66 75 40 90  / 408 15 161
mf446@kirken.no

Sokneprest vikar
Øystein Holtskog 932 35 534
oh427@kirken.no

Sokneprest (fra 20. februar)
Andreas R. Øksnes 993 89 094

Menighetspedagog (vikar)
Biniam Sima 400 57 257 
BS396@kirken.no

Ungdomsarbeider
Henriette Fjeld Lange
HL695@kirken.no

Diakonarbeider ungdom
Jorun Kjærstad  
922 07 791 / 413 28 461 
jk627@kirken.no

Organist
Grethe Laugerud  
924 55 971 
laugerud@gmail.com

Livets gang i Heggedal

er et tilbud til familier med små og 
litt større barn. 
Fredagssamlingene er kl 17:00 - 
19:00. Der er det lek, andakt, sang 
og taco. Søndagssamlingene be-
gynner kl 13:00 og er turer eller 
aktiviteter utendørs. 

I mars planlegger vi en helgetur 
til Bondal fjellstue i Tuddal. I løpet 
av helga blir det mye lek, tur, gril-
ling og søndagsskole.

Tweenssamlingene er for alle 
fra 5. trinn og oppover. Når de yng-
ste drar hjem fra familiesamling 
kan de eldste bli igjen for å spille 
spill og kose seg.

Alle er velkomne, og alle sam-
lingene, med unntak av helgeturen, 
er gratis! Bli gjerne med i face-
bookgruppa Familiesamling for å 
få all informasjon om familiesam-
linger og tweens.
• Søndag 12. februar Skøyter
• 10. - 12. mars Tur til Bondal
Tweens
• Fredag 10. februar 18:00 - 20:00 

Pinsekirken

Bli med i  
Menighetsrådet!
I september, samtidig med kommune-
valget, har Den norske kirke valg. Det 
er to valg som holdes samtidig: Valg 
av det regionale bispedømmerådet 
og valg av det lokale menighetsrådet. 
Begge rådene velges for fire år. 
Menighetsrådet styrer den lokale akti-
viteten i menigheten og velger repre-
sentant til Asker kirkelige fellesråd. 
Som medlem i menighetsrådet kan 
du ha stor innflytelse på arbeidet i din 
menighet. Menighetens arbeid spen-
ner over mange temaer – bl.a. miljø 
og rettferdighet, gudstjeneste, mu-
sikk, misjon, barne- og ungdomsar-
beid, samt jus og økonomiforvaltning.
Rådet oppfordrer personer som er 
interessert i dette arbeidet å melde 
seg. For å være valgbar må en være 
medlem av Dnk , fylle 18 år i løpet av 
2023 og bo inn-
for menighetens 
grenser. 
Send melding 
om at du ønsker 
å bli med helst 
før utgangen av 
februar!

FASTEAKSJONEN 2023
28. MARS

HÅP I EN DRÅPE 
VANN

Fasteaksjonen er en tradisjon som 
strekker seg langt tilbake i tid. For 
over 50 år siden bestemte menighe-
tene i Norge seg for å ha en årlig inn-
samlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp 
sitt arbeid. Kirkens Nødhjelps fast-
eaksjon er i dag den nest største inn-
samlingsaksjonen i Norge, etter TV-
aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av 
kirkeåret som heter fastetiden. I Heg-
gedal menighet vil aksjonsdagen være 
28. mars. Årets konfirmanter deltar på 
aksjonen. Årets aksjon gjelder arbeid 
for å skaffe flere tilgang til rent vann. 
Gaven kan gis kontant eller som Vips. 
Det er også mulig å gi på Kirkens 
Nødhjelps hjemmeside. I fjor ble det 
samlet inn ca. 26 000 kr i Heggedal 
som var litt ned fra året før.
Ta vel mot de som kommer rundt den 
dagen!

Nye puter i kirkebenkene
Nye puter har nettopp ankommet for å 
ersatte de gamle som var ganske slitt.
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Familiesamlingene
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Skisse som viser nytt bygg. Kles i rødbrunt treverk.
Illustrasjon: VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

Sentrums-
gården

Sentrumsgårdens nye, flate 
tak er på plass. Nå pågår 
arbeid med yttervegger. Tett 
bygg er ventet i løpet av mars. 

– Etter en iherdig innsats av 
tømrere og taktekkere 
greide vi å få hovedtaket 
tett før nyttår. Kranselag ble 
avholdt tett oppunder jul med 
«pølsefest», en hyggelig gave 
fra byggherren, samt noen 
rosende ord til arbeiderne, 
forteller prosjektleder Cato Brunstad hos 
Strøm Gundersen. Bygget rehabiliteres på vegne 
av Tandberg Eiendom. 
– Vi har de siste ukene ikke hatt værgudene helt 
på vår side, noe som selvfølgelig påvirker frem-
driften. Men vi er optimistiske og jobber fortsatt 
med målsetting om å kunne demontere stillaser 
på vårparten, forteller prosjektlederen. Etter 
planen skal bygget stå ferdig i november 2023.

Det tidligere næringsbygget huset før Kiwi, 
bibliotek, helsestasjon, legesenter og tannlege 
og Pizza Ekspressen. Nå bygges arealene om til 
25 leiligheter, hovedsakelig 2-roms og 3-roms. I 
toppetasjen er det fem leiligheter, blant annet én 
5-roms på nær 160 m² og to 4-roms på omkring 
110 m². På gateplanet vil den gamle teglfasa-
den bestå. Her vil det bli forretninger, men det 
er foreløpig ikke inngått kontrakt på næringsar-
ealene.

Bak Sentrumsgården vil det bli adkomstvei til 
leilighetenes oppganger og parkeringsplasser. 
Opprinnelig var det planlagt underjordisk garasje-
anlegg bak sentrumsgården, mens gårdsrommet 
skulle ha grøntområder. Slik blir det ikke.
– Det ville vært komplisert å sprenge ut en 
kjeller på baksiden av Sentrumsgården uten å 
berøre Kirken og dens uteområder, forteller Cato. 
Parkeringskjeller ble altså for dyrt. Det etableres 
heller 10 parkeringsplasser utendørs på baksiden 
av Sentrumsgården med samme innkjøring som 
i dag. Beboerne får også tilgang til det felles 
parkeringsanlegget under Heggedal Torg og  
Hjørnebygget. Senere skal dette anlegget  
utvides, med parkering under det planlagte  
Hjørnebygg II. Det er ikke tilrettelagt for nærings-
parkering spesifikt for Sentrumsgården.

Tekst: Anders Lie Hagen
Foto: Terje Reier Gundersen

Rev. Dato Beskrivelse Sign. Kont.

C01 25.08.2021 RAMMESØKNAD HJ AFG

VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

Fasade sør og vestA40-20

TegningsskalaTegningsdato

Tegn. nr Tittel Rev.

Tiltakshaver

Prosjektnr

458.12
Prosjekt

RAMMESØKNAD
Status

Arkitekt

Tegn. nr Tittel Rev.

A40-20 C01

C01

Fasade sør og vest

Smuget 1 / 1383 Asker / Tlf: +47 66907600 / www.tandbergeiendom.no

TANDBERG EIENDOM AS

79/36
Adresse

HENRIK IBSENS GATE 100 / 0255 OSLO / + 47 22 99 43 43

SENTRUMSGÅRDEN - Transformasjon

Heggedalsbakken 6, 1389 Heggedal
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FASADE SØR

VEDLEGG: E-10

FASADE VEST

Fasaden mot sør, med store vindusflater og utvendige balkonger.
Illustrasjon: VIGSNÆS + KOSBERG ++ ARKITEKTER

Luftig bygg i midten av januar 2023.
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Ny forening i Heggedal:

Gjellumvannets 
venner

Asker kommune har gitt tillatelse for kjøring av ATV for 
brøyting i godkjent trase, og tillatelsen i tiltaket er gitt et-
ter § 6 i forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på 
islagte vann. Kommunen vurderer vedtaket til ikke å med-
føre vesentlige negative konsekvenser for naturmiljøet, så 
lenge tiltaket skjer på en hensynsfull måte og i tråd med 
§ 1 i samme forskrift og § 6 – generell aktsomhetsplikt i 
Naturmangfoldloven.
For å kunne drive denne foreningen, er vi avhengig av do-
nasjoner fra publikum og brukerne av tilbudene på Gjel-
lumvannet. Vi er også avhengig av økonomisk støtte gjen-
nom søkte midler. Denne vinteren har vi fått kjærkomne 
oppstartsmidler/aktivitetsmidler fra Asker kommune. 
Kostnadene er i hovedsak drift av ATV og innkjøp av mate-
riell for brøyting og høvling av isen. Dette for økt kvalitet 
for skøytegåing. Foreningen deler viktige erfaringer med 
DiF og de arbeidene de har gjort på vannene ved Dike-
mark gjennom flere år. 
All arbeidsinnsats i foreningens styre og på isen er frivillig 
og ildsjel- basert, og vi håper at Heggdals befolkning vil 
være med å bidra til at det blir både trivelig og gøy å ferdes 
ute på isen i vinter og i åra som kommer. 
Initiativet til å danne foreningen er tatt av Heggedal Nær-
miljøsentral sammen med ildsjeler i Heggedal. Vi gjorde 
svært positive erfaringer fra vinteren 21/22 med turvei og 
isbading i Kloppedalen. En suksess med mange besøkende 
helt frem til vårparten. 

Formål med foreningen er å gi muligheter for aktivi-
teter på Gjellumvannet om vinteren (og sommeren) 
for innbyggerne i Heggedal og omegn.

Styret i Gjellumvannets venner består av følgende: 
Heidi Nilsen (Isbading) 
Kjetil Skjellestad (ATV eier og sjafør)
Nina Tangvik
Heidi Merete Johansen
Espen Renshusløkken (ATV sjåfør) 
Laila Kjennset 
Bård Ellingsen (ATV sjåfør)
Sverre Aae 
I tillegg stiller ildsjelene Trond-Egil Sjøli(ATV eier og sjåfør) 
og Per Modig Sletaune som ATV sjåfør. Foreningen er re-
gistrert i Brønnøysundregistrene. 
Hvis du ønsker å delta i arbeidet sammen med Gjellum-
vannets venner, ta kontakt for en uforpliktende prat. Vel-
kommen!
Sverre Aae, tlf. 95251017 eller aaesverre@gmail.com

Støtt Gjellumvannets venner!   Vipps til 790237

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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alle materialene som fins på Omattatt 
er ombruk? Vi får ting som er levert på 
Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon 
av Askers innbyggere, samt overskudds-
materiell fra lokale bedrifter.

Visste du AT

Nr. 1 • 2023

Jubelen sto i taket da julenissen kom på besøk på Omattatt rett 
før jul. Ut av sekken kom en gavesjekk på 338.500 kroner 
fra Gjensidigestiftelsen. Dette gir Omattatt en god start i 2023. 

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

• 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. 

Les mer på: 

alle materialene som fins på Omattatt 
er ombruk? Vi får ting som er levert på 
Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon 
av Askers innbyggere, samt overskudds-
materiell fra lokale bedrifter.

Omattatt er en åpen og inkluderende 
møteplass hvor alle er velkomne. Her kan 
du møte andre, få en kopp kaffe/te og jobbe 
med egne prosjekter. Er du nysgjerrig på om 
Omattatt er noe for deg? Ta turen innom å ta 
en titt. Tilbudet er gratis og støttes av Viken 
fylkeskommune.
Vi har åpen tre dager i uken på dagtid:

mandag 11-15
onsdag 11-15
torsdag 11-15. 

Kom innom da vel!
Kjenner du noen som er hjemme på dagtid? 
Tips de gjerne om at Omattatt er åpent, og 
et sted å møte andre. 

hjemme på dagtid?

Nr. 1 • 2023

På Omattatt er kaffen klar og døren åpen, 
her er alle velkommen inn. Lokalet innbyr 
til kreativ aktivitet og tema er ombruk og 
bærekraft. Her kan du lage noe nytt, lære 
noe nytt, reparere eller oppgradere tingene 
dine. Ulike aktiviteter bidrar til at mennesker 
kan bygge nettverk på tvers av alder, kjønn 
og funksjonsnivå. Midlene skal bidra til at 
flere skal få delta i organisert fritidstilbud i 
lokalmiljøet, både som deltaker og frivillig.  

Det er de frivillige som er med på å drive 
mange av aktivitetene på Omattatt. 

Fram mot vinterferien planlegger vi å ha 
åpent på dagtid tre dager i uken, samt garn-
kvelder, sømkvelder, lappe- og stoppekveld, 
verksstedkvelder, ungdomsåpent og familie-
dager. 
Det vil også bli et opplegg for barn i vinter-
ferien. 

Mandager fra 
18.00 til 21.00. 
Påmelding

• Sømkveld:

Tirsdager fra 
18.00 til 21.00. 

• Garn- og 
   strikkekveld:

Onsdager fra 
14.30 til 17.30. 
Påmelding

• Ungdoms-
   åpent:

Torsdager fra 
18.00 til 21.00. 

• Verksted og 
   reparasjons-
   kveld:

Faste aktiviteter:

Velkommen innom ; )



Heggedalsposten har i sine 15 år fulgt utviklingen av sentrumsområdet. 
Denne våren skal kommuneplanens nye arealdel vedtas av politikerne. 
Planen styrer utviklingen av arealbruk i kommunen. Den viser at 
Heggedal står foran omfattende utbygging i mange år fremover.

Et viktig prinsipp i kommuneplanen er å videreutvikle tettstedene som alle-
rede eksisterer. Høy arealutnyttelse i tettstedene skal forhindre nedbygging 
av jordbruksarealer og matjord, samtidig som eksisterende infrastruktur kan 
utnyttes bedre. Foruten Asker sentrum, er Heggedal, Dikemark, Holmen, 
Slemmestad, Spikkestad, Røyken, Sætre og Tofte alle definert som prioriterte 
vekstområder. Her åpnes det for høyere arealutnyttelse, altså: å bygge høy-
ere og tettere. De prioriterte vekstområdene er konsentrert rundt kollektivknu-
tepunkter. I Heggedal er prioritert vekstområde definert som cirka 1 kilometer 
gangavstand til Heggedal stasjon. Med gangavstand til buss eller tog,  
er premisset at all trafikkøkning som følger med ny utbygging skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange. Derfor legges det også til grunn en 
”restriktiv parkeringsnorm” med lav parkeringsdekning i dette området. 

Prinsippet gjennomsyrer hele planarbeidet nord i kommunen: utbyggig skal 
ikke generere vekst i personbiltrafikken. I den sørlige delen av kommunen 
stilles ikke tilsvarende krav. Her er ikke kollektivtilbudet tilstrekkelig utbygd 
til å innføre et prinsipp om nullvekst. Allikevel legger boligbyggeprogrammet 
opp til over 3000 nye boenheter ”sør” for den såkalte nullvekstlinjen, som 
naturligvis medfører økt transport også nord for nullvekstlinjen.

Boligutbygging nær kollektivknutepunkt er en god strategi. At det ikke skaper 
vekst i personbiltrafikk, er imidlertid urealistisk. For eksempel vil Heggedal 
Terrasse med sine 157 boenheter utvilsomt gi mer trafikk. Da prosjektet ble 
vedtatt i 2021 bemerket kommunen at kollektivtransport utgjør et realistisk 
alternativ, og ”således svarer ut overordnete føringer om at økt trafikk skal tas 
ved hjelp av gange, sykkel og kollektive tilbud.” Ruter bemerket på sin side 
at gangavstanden på 800 meter ned til stasjonen kanskje var litt lang. Lav 
parkeringsdekning, bildelingsordning og el-sykler til utlån er gode tiltak for å 
redusere bilbruk til og fra Heggedal Terrasse, men kan allikevel ikke garan-
tere nullvekst. Kommunen legger derfor opp til at alle store byggeprosjekter 
heretter må dokumentere at utbyggingen ikke medfører redusert bussfrem-
kommelighet langs fylkesveiene og E18. 
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Dronefoto: Martin Bilavcik

HEGGEDAL

I Heggedal er prioritert vekstområde 
definert som cirka 1 kilometer gangav-
stand til Heggedal stasjon. Det er spesielt 
innenfor denne sonen kommende utbyg-
ginger er planalgt. På de neste sidene 
viser vi hvor det er foreslått å sette av 
områder for utbygging.

– et prioritert vekstområde– et prioritert vekstområde
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Fylkesveiene er allerede svært belastet, uten at 
det er utsikter for nye veisystemer. ”Det foreligger 
kommunedelplan for ny E18 og nordre del av Røy-
kenveien, men realisering ligger over ti år fram i tid” 
skrev kommunen i sin langsiktige analyse i 2019. 
Siden den tid er bremseklossene satt på for fullt. En 
ny E18 helt til Asker virker pr. nå urealistisk, skriver 
Aftenposten på lederplass. Morgendagens utbyg-
ging må altså belage seg på dagens veisystem. 
Allikevel legger utbyggingstakten til grunn at E18 
ferdigstilles fram til Drengsrud i løpet av 2030-åre-
ne, et premiss som ikke er realistisk.

Høringsfristen er ute og det har kommet mer enn 
700 høringssvar. Lokalsamfunnsutvalget og nær-
miljøsentralen i Heggedal er bekymret for omfanget 
av nye boliger i Asker Sør, i Heggedal og Dikemark. 
– Boligprogrammet er etter vårt syn for omfattende 
i forhold til en allerede sprengt Røykenvei. Det er 
til tider stillestående kø på Røykenveien i rushtid 
morgen og ettermiddag, skriver lokalsamfunnsutval-
get i sitt høringssvar til kommunen. Nærmiljøsen-
tralen mener manglende prioriteringer av vegnettet 
fra sentrale myndigheter er til stor bekymring for 
en kommune med ambisjoner om vekst. Selv om Tekst: Elisabeth Schjølberg, Anders Lie Hagen

Dronefoto: Martin Bilavcik
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utbyggingen isolert sett er positiv for Heggedal som 
tettsted og handelsted, er presset på infrastrukturen 
preserende. Statens vegvesen er også bekymret. I 
høringssvaret stusser vegvesenet på hvorfor kom-
munen ikke har utredet hvordan all utbyggingen vil 
påvirke transportkapasiteten i vegnettet.

Det er utarbeidet et boligbyggeprogram til areal- 
delen som viser hvor nye boligfelt er planlagt, 
omfanget av utbyggingen og antatt tidspunkt.  
Hvor raskt planen realiseres vil i stor grad bli styrt 
av investeringer – ikke bare av arealplanen. 
 Kommuneplanen åpner for bygging av over  
17 000 nye boliger i Asker fremover. Omtrent 800 
av disse er i Heggedal sentrum, et tilsvarende antall 
på Dikemark. Her følger en oversikt som viser fore-
slåtte prosjekter og de største foreslåtte endringene 
i reguleringsplanen i vårt område. Oppsummert: det 
foreslås å bygge mye. Så mye at Statsforvalteren 
i Oslo og Viken i sitt høringssvar ber kommunen 
vurdere om den foreslåtte kommuneplanen faktisk 
når kommunens egne mål for areal og transport-
utvikling.

Når Dikemark sykehus flytter ønsker kommunen å reetablere og utvikle 
lokalsamfunnet på Dikemark. Mange av byggene er fredet av Riks-
antikvaren, samtidig som de i dag står tomme og forfaller. Det er Oslo 
kommune og foretaket Oslo Universitetssykehus som er grunneiere. 
Enda er det uavklart hva disse ønsker å gjøre, men aktørene har uttalt til 
Aftenposten at målet er å selge alle bygningene på Dikemark.
Opprinnelige ville kommunepolitikerne at Asker skulle kjøpe sentrums-
tomten på Dikemark for å kunne styrke utviklingen i området sammen 
med private utbyggere. Sommeren 2021 ble det klart at kommunen allike-
vel ikke kjøper tomten for 30 millioner av Oslo Universitetssykehus.

Boligbyggeprogrammet skisserer over 800 nye boliger her, mesteparten 
i blokk. Alt innenfor et prioritert vekstområde der det er 500 meter eller 
mindre til bussholdeplassen på Dikemark. Rundt 250 av boligene vil 
trolig kunne etableres i dagens bygningsmasse. Fremdriften avhenger 
nå av når områdene blir lagt ut for salg, hvilke eiendomsutviklere som er 
interessert og en omstendelig reguleringsprosess. Boligbyggeprogram-
met til kommunen åpner for utbygging av 400 boliger i blokk på Sykehus-
området (D1) og Sentrumsområdet (D2 & D3) allerede de neste årene. 

ABBL planlegger bygging av 30 ungdomsleiligheter, 
som man kan velge å enten eie eller leie (GU1).
Oppstart er ventet i 2023 og ferdigstillelse i 2025.

I Kodalen på Gullhella er det også regulert for bygging 
av blokk med 150 leiligheter (GU2). Boligbygge- 
programmet legger opp til utbygging og ferdigstillelse 
først rundt 2045. Området ligger rett ved Gullhella 
stasjon og kan ha innkjøring fra Gullhellaveien. 

DIKEMARK

GULLHELLA
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BAKERIKVARTALET: 
På tomta som huser ned-
lagte Heggedal Bakeri er 
det foreslått 22 nye leilig-
heter og næringsvirksom-
het på gateplan. Firmaet 
Nevand AS presenterte i 
2022 en mulighetsstudie 
for området. Kommunen 
hadde da en rekke innspill 
og firmaet jobber nå 
videre med et planinitiativ. 
Utbyggeren forteller at de 
ønsker å starte bygging 
så snart prosjektet er 
godkjent. 

HJØRNETOMTEN: Den siste 
brikken som gjenstår for Tandberg 
Eiendom i sentrumskvartalet 
er Hjørnebygg II som kommer i 
forlengelsen av det eksisterende 
Hjørnebygget. Her er det planlagt 
syv rekkehus og forretninger på 
bakkeplan. Arbeidet starter først 
om noen år.

FABRIKKTOMTA: Sentrumsområdene vest for Skitthegga er regulert til 
sentrumsformål. Her planlegger Tandberg Eiendom å bygge for å utvikle vest- 
siden av Heggedal sentrum som lokalt servicesenter, nærings- og boligområde. 
Prosjektet er enda på skissestadiet, og det planlegges rundt 90 leiligheter. 
Først ut er Rampehuset med mulig byggestart sommeren 2024.

HEGGEDAL TERRASSE: I 
Åmotåsen bygges 157 leilig-
heter av utbygger Beliggenhet 
Holding. Fullføres i 2023.

ÅMOTÅSEN: Delfelt sør 
på Åmotåsen er regulert for 
boligbebyggelse. Dette eies av 
familien Østmo. Boligbygge- 
programmet skisserer her 
rundt 20 boenheter i 2030.

RØDSÅSEN VEST: Nær Eiendom AS har 
foreslått utbygging av 44 boenheter vest for 
eksisterende boligområde på Rødsåsen. 
Dette er et område som i dag er regulert 
som landbruks-, natur- og friluftsområde. 
Forslaget er foreslått avvist ettersom det 
ligger utenfor prioritert vekstområde. RØDSÅSEN SØR-ØST: Askerhalvøya 

Eiendom AS har foreslått omregulering til 
boligformål med ønske om å bygge 60 boen-
heter på den syd-østlige siden av Rødsåsen. 
Foreslås avvist.

SKJELLESTAD: Forslag om opptil 
30 boenheter, men foreslått avvist.

LØVHAGEN: Forslag om utbygging av 
12 eneboliger på Løvhaugen foreslått avvist.

HALLENSKOG: I Hallenskog er store 
områder regulert til boligbebyggelse foreslått 
tilbakeført til landbruks-, natur- og frilufts-
områder. Lokalsamfunnsutvalget påstår 
at endringen ikke samsvarer med avtalen 
gamle Røyken kommune hadde med Øvre 
Hallenskog Vel.

SÆTRELIA: Foreslår et nytt boligfelt 
i 2025, Sætrelia. Bygging av 20 
boliger, rett ved siden av Sætre 
terrasse. Reguleres her bort fra 
landbruks-, natur-og friluftsformål til 
boligbebyggelse.

SÆTRE: Asker kommune eier området ovenfor Heggedalsveien. Regulering til 
boligformål opprettholdes. Det legges opp til 30 boliger fra 2040. Lokalsamfunns-
utvalget mener området heller bør reguleres til landbruks-, natur-og friluftsformål. 
Også DNT er kritisk til boligbygging i det området som for mange er 
adkomstveien ut i Kjekstadmarka og Underlandsåsen.

SKJELLESTAD: Skanska Eiendomsutvikling AS har foreslått 
bygging av opptil 160 boenheter i lavblokker og rekkehus som en 
del av boligkonseptet BoKlok. Området, både nedenfor og ovenfor 
Heggedalsveien, er på over 70 mål. Kommunedirektøren bemerker 
at området ligger utenfor prioritert vekstområde for Heggedal og 
berører større sammenhengende skogområder. Derfor er det ikke 
foreslått å innlemme prosjektet i kommuneplanens arealdel.

KLEIVA: Rett ovenfor stasjonen har det vært regulert for fremtidig bolig- 
bebyggelse. En mulighetsstudie fra Sagen Eiendomsutvikling foreslo opprinnelig 
166 leiligheter, et prosjekt de har kalt Heggedalshøyden. Kommunedirektøren 
mener at høyhus ikke er tilpasset dette området. Nå har eiendomsutvikleren 
nedskalert prosjektet og foreslår i sitt høringssvar 45 boenheter fordelt på 5  
blokker, der ingen er høyere enn 3. etasjer. Er foreslått å bruke eksisterende 
adkomst gjennom Skjellestad.

UNDERLANDSÅSEN: Et område på over 100 mål er i 
gjeldene arealplan regulert for boligbygging. Asker 
kommune eier området. Dette foreslås nå omgjort til 
landbruks-, natur- og friluftsområde. Mange aktører 
støtter denne endringen i sine uttalelser.

HALLENÅSEN: Området 
er privat eid og regulert 
for boligutbyggelse. 
Mulighet for bygging av 9 
eneboliger i 2035.

NEDRE HALLENSKOG: 
Legges opp til mulighet for 
fortetting i Hallenkroken, 
med bygging av 10 nye 
boliger.

KISTEFOSSDAMMEN: Asker 
kommune eier her en tomt satt 
av til fremtidig tjenesteyting.

UNDERLANDSVEIEN: Olav Thon Eien-
domsselskap eier området som er regulert 
til boligbebyggelse Det er planer om 101 
leiligheter, som ifølge byggeprogrammet kan 
stå ferdig allerede i 2028. Utbygger har fått 
tillatelse for å rive de gamle industribygnin-
gene på tomten. Samme selskap foreslår å 
etablere 5 rekkehus i Underlandsveien 10, 
men deler av området er i dag regulert 
for det som blir kalt blå-grønnstruktur.

ULLVAREN: Tandberg Eiendom planlegger 
blokk med ca. 35 leiligheter vest for  
fabrikken. Boligbyggeprogrammet skisserer 
2028, men det blir trolig senere.

VIKINGJORDET: Regulert for fremtidig 
boligbebyggelse, rundt 2032 eller senere. 
Tandberg Eiendom planlegger blokk og 
småhusbebyggelse med til sammen  
45 boenheter.

SENTRUMSGÅRDEN: Rehabilitering 
pågår og er ventet ferdig i november 
2023 med 25 leiligheter.
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VINTERVEIEN: Planlagt bygging av 10 boenheter nær 
Gjellumvannet. Venter på igangsettingstillatelse.

GJELLUM NÆRSENTER: COOP planlegger 
utvidelse og modernisering. – Trafikk- 
situasjonen er utfordrende og tomten relativt  
liten, det er derfor vanskelig å se for seg løsning 
som også omfatter boliger, sier direktør Knut  
Wellerop i Coop Norge Eiendom AS.

KLOPPEDALEN BOLIG-
SAMEIE: Består i dag av 
seks 4-mannsboliger; til 
sammen 24 leiligheter. 
Sameiet ser spennende 
muligheter med en høyere 
utnyttelse av området.
– Boligsameiets belig-
genhet, i bunnen av et 
naturlig amfi, muliggjør 
et leilighetsbygg på 4-5 
etasjer uten at man i 
nevneverdig grad berører 
de omkringliggende 
boligenes utsikt, skriver 
sameiet til kommunen. 
Sameiet har drøftet utbyg-
gingsmulighetene med 
ABBL, som har vurdert 
mulighetene som svært 
interessante. Også kom-
munedirektøren mener 
det kan tillates høyere 
utnyttelse her.

BAKERIKVARTALET: 
På tomta som huser ned-
lagte Heggedal Bakeri er 
det foreslått 22 nye leilig-
heter og næringsvirksom-
het på gateplan. Firmaet 
Nevand AS presenterte i 
2022 en mulighetsstudie 
for området. Kommunen 
hadde da en rekke innspill 
og firmaet jobber nå 
videre med et planinitiativ. 
Utbyggeren forteller at de 
ønsker å starte bygging 
så snart prosjektet er 
godkjent. 

HJØRNETOMTEN: Den siste 
brikken som gjenstår for Tandberg 
Eiendom i sentrumskvartalet 
er Hjørnebygg II som kommer i 
forlengelsen av det eksisterende 
Hjørnebygget. Her er det planlagt 
syv rekkehus og forretninger på 
bakkeplan. Arbeidet starter først 
om noen år.

RØDSÅSEN SØR-ØST: Askerhalvøya 
Eiendom AS har foreslått omregulering til 
boligformål med ønske om å bygge 60 boen-
heter på den syd-østlige siden av Rødsåsen. 
Foreslås avvist.

SKJELLESTAD: Forslag om opptil 
30 boenheter, men foreslått avvist.

LØVHAGEN: Forslag om utbygging av 
12 eneboliger på Løvhaugen foreslått avvist.

SÆTRELIA: Foreslår et nytt boligfelt 
i 2025, Sætrelia. Bygging av 20 
boliger, rett ved siden av Sætre 
terrasse. Reguleres her bort fra 
landbruks-, natur-og friluftsformål til 
boligbebyggelse.

DAL: Dal forsøksgård i Heggedal var blant 
lokasjonene som ble vurdert for nytt krets-
fengsel for Oslo politidistrikt. I forslaget til 
reguleringsplan ligger området derfor regulert 
for Fengselstomt. Det ble i fjor avklart at det 
ikke er aktuelt allikevel. Kommunedirektøren 
har varslet at arealet dermed foreslås opprett-
holdt som landbruks-, natur- og friluftsområde.

GUI GÅRD: Grunneier ønsker å omdisponere gårdens arealer. 
I et planområde på 28 mål lags Røykenveien forespeiles 
utbygging på cirka 60 boenheter. Forslaget forelås avvist av 
kommunedirektøren på grunn av at det berører dyrka mark og 
ligger utenfor prioritert vekstområde.

NYHUSTOMTA: Regulert for fremtidig tjenesteyting. 
Tomta er nær 70 mål. En mulighetsstudie anbefaler 
etablering av ny barnehage her. Ny barneskole er 
også vurdert på samme området.

YGGESET: Asker kommune planlegger å 
utvide driften på Yggeset med bl.a. lagring 
av masser.

RUSTADVEIEN: Boligbyggeprogrammet 
foreslår fremtidig utbygging på et 67 måls 
område vis-à-vis Høymyrdammen. 
Her skisseres 250 boenheter.

KLOPPEDALEN: ligger fortsatt inne 
som næringsformål i forslaget til 
ny kommuneplan. – Vi vil i løpet av 
vinteren 2023 ta stilling til om vi skal 
foreslå en formålsendring som mulig-
gjør sykehjem, sier kommuneplansjef 
Tor Arne Midtbø. Kommunedirektøren 
har fått klarsignal fra politikerne til å 
kjøpe Martin Rønnings tomt. Dersom 
kommunen erverver denne tomta er 
det plass til et større sykehjem enn om 
kommunen bare bygger på sin egen 
tomt, noe som også er et alternativ. 
Mål om ferdigstillelse er i 2026/2027.

SENTRUMSGÅRDEN: Rehabilitering 
pågår og er ventet ferdig i november 
2023 med 25 leiligheter.
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Heggedal Lions ønsker alle et riktig godt nytt år, og 
håper at alle har hatt en riktig fin julefeiring. Denne 
teksten skrives midtvinters, på den fineste vinterdagen 
så langt denne vinteren, og med Wencke Myhres gamle 
slager «Vinter og Sne» i bakgrunnen. Mye snø og passe 
mange kuldegrader.  

Fin oppslutning om Julemarkedet. 
Julemarkedet i 2022 ble avholdt på ærverdige Heggedal 
Hovedgård søndag 4. desember. Lionsklubben er godt 
fornøyd med oppslutningen, og retter en takk til alle, 
både utstillere og besøkende, for å ha bidratt til at Lions-
klubben i det videre kan støtte opp om samfunnets beste 
og hjelpe de som trenger det. Det er skikkelig fint med 
et julemarked på Hovedgården, og Lionsklubben vil 
bidra på sitt beste til at dette blir en fin tradisjon i mange 
år.  

Pensjonistaften 2023 
Lionsklubben arrangerer Pensjonistaften torsdag 16. 
februar kl. 18:00 på Heggedal Hovedgård. Alle 
pensjonister i Heggedal og omegn inviteres herved til 
helaften. Merk at datoen er endret fra hva som ble 
opplyst i desemberutgaven av Heggedalsposten i 2022. 

Det vil i henhold til tradisjonen bli servert meget gode 
smørbrød med egnet god drikke til. Vår høyt avholdte 
trubadur Genic med følge spiller opp med både 
taffelmusikk og dansemusikk. Vi ønsker både gamle og 
nye pensjonister velkommen til god mat og drikke, dans 
og moro på Hovedgården. Lionsklubbens medlemmer 
gleder seg og ser frem til å være vertskap. 

 

 

Heggedal Lions 
Lionsklubben i Heggedal har eksistert siden 1974, og 
neste år runder klubben 50 år. Kort sagt, driver vi med 
inntektservervelse for å kunne bidra til sammfunnets 
beste og utgjøre en forskjell hos de som virkelig trenger 
omsorg. Vi yter økonomisk støtte til lokale, nasjonale 
og internasjonale formål, men med hovedvekten på å 
støtte lokalsamfunnet. Vi vil i det neste nummeret av 
Heggedalsposten skrive mer om Lionsklubben og hva vi 
har støttet av gode formål de siste årene. 

Ett av mange viktige innsatsområder, er å bidra til å 
forebygge rusmisbruk blant unge. I denne sammen-
hengen har Lions tatt  slagordet «Det er bedre å bygge 
barn enn å reparere voksne». Dette er visdomsord som 
aldri går ut på dato. Derfor bidrar Lions med økonomisk 
støtte til Mitt Valg, som er et program for utvikling av 
et godt læringsmiljø og læring av sosiale og emosjonelle 
ferdigheter i hjem, barnehage, skole, og idrettslag. 

Lionsklubben samarbeider også med Nærmiljøsentralen 
i Heggedal, og vi ønsker å bidra til et godt lokalmiljø for 
innbyggerne i Heggedal og omegn. 

Vi er i dag 18 medlemmer som er svært stolte av vårt 
virke, og som trives i hverandres selksap. Lions er ikke 
minst meget godt kameratskap, der medlemmene stiller 
opp for hverandre. Men det er viktig med kontinuitet 
også for en klubb som Heggedal Lions. Derfor ønsker 
vi oss flere medlemmer, både kvinner og menn.  

Hvis du ønsker å bli medlem, og bli en del av et givende 
felleskap, kontakt vår president Atle Jarl Holsen på 
telefon 932 27 579. Han har glimt i øyet og er én landets 
mest kunnskapsrike på Lions. Du vil da bli invitert til ett 
av våre medlemsmøter som finner sted andre tirsdag i 
hver måned, bortsett fra juli og august. 
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Trevaren 16, 1389 Heggedal
Heggedal sentrum, det gule huset, 

frisørkjelleren

Frisør
Anne Grethe Thune

48 47 65 47

SENTRUM FRISØR
Kristin Øverbye - 974 84 572
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Berit Marstein startet opp friidrettsgruppa i 2013 og 
har vært styreleder siden da. Her med trener 
Kalle Wiggen som nylig fylte 80 år. 

Etter 10 år som leder av friidrettsgruppa, gir Berit Marstein 
stafettpinnen videre. Helt ferdig er hun imidlertid ikke.

– Jeg hadde lyst til at barna mine skulle prøve friidrett, forteller Berit 
Marstein. Etter en kort stund i friidrettsgruppa hos Asker Skiklubb, 
tok hun initiativ til å starte opp egen friidrettsgruppe i Heggedal. 
 – Jeg hadde lyst til å skape et friidrettsmiljø for unge i Heggedal, 
sier Berit. Som sagt så gjort. Da de begynte å arrangere friidrett i 
SFO-tiden høsten 2013 gikk Berit selv inn som trener.
 – Det var veldig mange barn som syntes friidrett var gøy. Vi var 
ofte 20-25 barn på trening i idrettshallen på Hovedgården. Plutselig 
sto vi der med seks foreldre som ville være med som trenere,  
mimrer Berit. Julen 2013 startet de friidrettsgruppe i Heggedal 
Idrettslag, som siden 2019 har vært Gui Sportsklubb.
– For oss var sammenslåingen av idrettslagene viktig og positiv. Vi 
hadde mange utøvere fra Vettre, Vollen og Slemmestad. Med Gui 
SK fikk vi alle en felles tilhørighet. 

I år fyller gruppen 10 år. Noen har vært med helt siden oppstarten  
i 2013. Gruppas medlemmer er fra 1. klasse til siste året på  
videregående skole, der de eldste ungdommene trener de yngste.  
1. til 3. klasse trener tirsdager fra kl. 17-18. Paragruppen samme 
dag fra kl. 18-19. 4. til 7. klasse trener både tirsdag (kl. 19-20) og 
torsdag (kl. 17.30-18.30). De eldste har treninger hver dag. Mye av 
treningen skjer i flerbrukshallen på barneskolen.
 – De første årene hadde vi ingen friidrettsbane. Vi trente ved 
grusbanen på Hovedgården med strikker og rokkeringer. Før  
stevner tegnet vi opp bane på grusen, forteller Berit. Det ble et  
stort løft for gruppa i 2020 da idrettsanlegget på Gjellum fikk en 
liten friidrettsbane. Sparebankstiftelsen sto for utstyr.
 – Da kunne vi endelig trene med piggsko, sier Berit, som selv 
har vært med som trener hele veien. Med seg på laget har hun hatt 
mange underveis. Kalle Wiggen har vært trener i kast, Trond  
Ulleberg sørget for en stor paraidrettsgruppe og Mikkel Gisle  
Johnsen har stått for utholdenhetstreningen. 
 – Flere foreldre har også bidratt som dyktige trener over mange 
år, forteller Berit, som retter en spesiell takk til Olja White, Bjørn 
Henrik Pedersen og Andreas Rosenberg.
 – Idretten er avhengig av frivillighet; at folk stiller opp. Dessuten 
trenger det ikke bare være barnas aktivitet, det kan også bli din 
hobby, sier Berit. Hun mener friidrett er en fin breddeaktivitet.
– Det handler ikke bare om idrettsprestasjoner, men like mye om å 
gi gode opplevelser og følelser av mestring. I friidrettsgruppa har 
vi et årshjul som er skikkelig gøy, uavhengig av hvordan det går på 
konkurranser. Ikke alle må konkurrere, man kan også bare være 
med på treninger. Hver sommer er det sommerleir, frister Berit.
 Etter 10 år som styreleder i gruppa, gir hun stafettpinnen for 
ledervervet videre. Til tross for at hennes egne barn er ferdige i 
gruppa, fortsetter hun som trener i hekkeløp.
– Det er for gøy til å gi seg helt, smiler Berit.

Tekst: Anders Lie Hagen
Foto: Ian Spink

Friidrettsgruppa i 
Heggedal fyller 10 år

Grusbanen på Hovedgården har blitt byttet ut med 
friidrettsbane på Gjellum.

Våre verdier er fortsatt de samme. 
Gøy, utviklende og inkluderende for 

flest mulig, lengst mulig. 
Ønsker du, eller kjenner noen som øn-

sker å ta vervet som styreleder i 
Gui friidrett, ta kontakt med noen 

av oss i valgkomiteen.
Bjørn Henrik Pedersen (92095972)

Andreas Rosenberg (41204357)
Anette Lauridsen (41040842) N
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Ditt Apotek er et samarbeid for frittstående apotek

Heggedal Apotek
Åpningstider: Man-fre 09-17, lør 10-15
Adresse: Heggedalsveien 304, 1389 Heggedal
Telefon: 66 69 63 69, Fax: 66 69 63 70 
E-post: heggedal@dittapotek.no

Heggedal Apotek
-Ditt lokale apotek

SPARKLING SPA

I  H J E R T E T  A V  H E G G E D A L

w w w . s p a r k l i n g s p a . n o  T l f  9 2 2 8 8 9 0 7

Nå er vi igang med nye yoga grupper:
Mandag: 12.30 Senior, 17.00 Devayoga, 18.30 Devayoga
Tirsdag: Klassisk yoga for nybeynnere 18.30                    
Onsdag: Hatha yoga 18.30                                                 
les mere om timene på IG og FB Sparkling Spa Heggedal

 
 



HEGGEDAL OG OMEGN HISTORIELAG

Heggedal og
omegn Historielag

Program våren 2023
(Med forbehold om endringer)

Mandag 30. januar kl. 13.00:
Fortellerverksted på innbyggertorget: 
Tema: «På ferie. Hvordan var ferieturene - før og 
etter bilen ble allemannseie?» 

Mandag 27. februar kl. 13.00:   se omtale
Fortellerverksted på innbyggertorget:
Tema: «Boligene - arbeiderboligene i Heggedal» 
Onsdag 8. mars kl. 18.00:  se omtale
Foredrag v/ Hilde Diesen om
«Prestefruen og forfatteren Hanna Winsnes» I 
kaféen på innbyggertorget. I samarbeid med Heg-
gedal bibliotek. 
Torsdag 16. mars kl. 19.00:    se omtale
Åpent årsmøte med foredrag av rådgiver Gro B. 
Jerpåsen, Asker kommune. I Fyrstikken.

Mandag 27. mars kl. 13.00:   se omtale
Fortellerverksted på innbyggertorget:
Tema: ”Hva brukes denne til?”. 

Torsdag 13. april kl. 19.00:   
Fotokveld med gamle og nye bilder fra Heggedal og 
omegn.

Mandag 24. april kl. 13.00: 
Fortellerverksted på innbyggertorget:
Tema: «Fra kasting på stikka til gambling og 
pokerspill» Vi legger ut en bane med sand ute på 
torget, og åpner verkstedet med kasting på stikka. 
Ta med 5-øringer og bli med! Værforbehold.

Søndag 7. mai kl. 10.00: 
Busstur til Tønsberg og Borre. Vi ser på byggingen 
av vikingskip på brygga i Tønsberg, og besøker Bor-
rehaugene og vikingemuseet. Samarbeid med Vollen 
historielag. Påmelding. Nærmere info kommer.

Mandag 22. mai kl. 13.00: 
Fortellerverksted på innbyggertorget:
Tema: «Lokalhistorisk quiz»

Lørdag 3. til søndag 11. juni: Asker kulturfestival 2023
Lørdag 3. juni: Historielaget vil demonstrere gamle hånd-
verksteknikker. 
Søndag 4. juni kl. 12.00: Historielaget arrangerer lokal-
historisk vandring rundt Kistefossdammen.
”Bekkestua” er åpen 3. og 4. juni kl 11-15.

Mandag 30. jan. kl. 13.00 på innbyggertorget:  
Fortellerverksted med tema 

“På ferie. Hvordan var ferieturene - før 
og etter bilen ble allemannseie?”

På campingtur med  
spisstelt på 50-tallet. 
Foto tilhører P.E.Karlsen

Mandag 27. feb. kl. 13.00 på innbyggertorget:  
Fortellerverksted med tema 

“Boligene - arbeiderboligene i Heggedal”
Det var 6 “arbeiderboliger” i Heggedal: “Gamleboligen”, 
“Nyboligen”, “Bjerkelia”, “Odden I”, “Odden II” og 
“Sætreboligen”. Ingen av bygningene står i dag, men vi 
håper at tidligere beboere kan fortelle om miljøet.

Odden I og II 
på et flyfoto fra 
1958.

Mandag 27. mars kl. 13.00 på innbyggertorget:  
Fortellerverksted med tema 

“Hva skal denne brukes til?”
Ta med deg gamle eller rare gjenstander, så skal vi gjette 
hva de har vært brukt til. Det kan vanke premier for gode 
svar eller en god bløff!

Spiker til steder det er vanskelig å komme til? (fra Digitalmuseum)

Torsdag 16. mars. kl. 19.00 i Fyrstikken:  
Åpent årsmøte med fordrag

Kl. 19.00: Årsmøte med behandling av årsberetning, regnskap, 
valg, kontingent og innkomne forslag.  
Styret vil foreslå heving av kontingenten til kr 300 pr år fra 2023. 
Ca. kl.19.30: Foredrag ved  
rådgiver Gro B. Jerpåsen, Asker kommune:
”Asker kommunes planer for bevaring av kulturminner”
Fra 1980-tallet fram til i dag har mange av den gamle trehusene 
i Heggedal forsvunnet. De har stått i veien for boligbygging, veier 
og parkering. Nå må vi passe på det som er igjen!

”Bjerkelia” (t.v.) 
og ”Nyboligen i 
Åmotveien.

Mange familier i Heggedal 
har hatt ferie på Raphamn, 
jernbanepersonalets ferie- og 
rekreasjonshjem øst for Otta. 
Bilde fra 1960-tallet.
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Slektsgranskingsgruppa 
møtes på møterom “Utsikten”  

på innbyggertorget 
følgende onsdager kl 14-16: 

25.jan, 22.feb, 29.mars, 
26.april, 31.mai

Det er bare å møte opp! 
På hvert møte vil vi se gjennom og  

diskutere et “webinar” (nettkurs) fra 
Slekt og Data

Har du spørsmål, kontakt Dag Henning Sæther  
977 40 617  –  d-hen-sa@online.no

Vil du være med og pusse opp Damvokterboligen?
Arbeidet med damvokterboligen er tatt opp igjen. I løpet av vinteren er det 

planlagt å pusse opp kjøkkenet. Deretter skal stua tømmes, og veggene der 
fornyes. Sverre Woll leder arbeidet, og det 

er nå dugnader på 
mandager og onsdager 
fra kl. 10.00 (til ca.14.00)

Har du spørsmål, kontakt Sverre Woll   
916 01 525  –  s-wol@online.no

NB! Med innlagt kaffepause!

På campingtur med  
spisstelt på 50-tallet. 
Foto tilhører P.E.Karlsen

Onsdag 8. mars. kl. 18.00 i kafeéen:  
Om prestefruen Hanna Winsnes fra 
Drammen
Hanna Winsnes er en tidlig pioner innen kvinnesaken. 
Hun utga den første læreboka om de «forskjellige 

grene av husholdningen» i 1845. Forfatter og 
billedkunstner Hilde Diesen kåserer om sin 
tipp-tipp-oldemor, og vi får smaksprøver av 
Hanna Winsnes’ egen gulrotsuppe. 
Gratis.
Arrangeres i samarbeid med Heggedal bibliotek.

Mandag 27. feb. kl. 13.00 på innbyggertorget:  
Fortellerverksted med tema 

“Boligene - arbeiderboligene i Heggedal”
Det var 6 “arbeiderboliger” i Heggedal: “Gamleboligen”, 
“Nyboligen”, “Bjerkelia”, “Odden I”, “Odden II” og 
“Sætreboligen”. Ingen av bygningene står i dag, men vi 
håper at tidligere beboere kan fortelle om miljøet.

Odden I og II 
på et flyfoto fra 
1958.

Mandag 27. mars kl. 13.00 på innbyggertorget:  
Fortellerverksted med tema 

“Hva skal denne brukes til?”
Ta med deg gamle eller rare gjenstander, så skal vi gjette 
hva de har vært brukt til. Det kan vanke premier for gode 
svar eller en god bløff!

Spiker til steder det er vanskelig å komme til? (fra Digitalmuseum)

Torsdag 16. mars. kl. 19.00 i Fyrstikken:  
Åpent årsmøte med fordrag

Kl. 19.00: Årsmøte med behandling av årsberetning, regnskap, 
valg, kontingent og innkomne forslag.  
Styret vil foreslå heving av kontingenten til kr 300 pr år fra 2023. 
Ca. kl.19.30: Foredrag ved  
rådgiver Gro B. Jerpåsen, Asker kommune:
”Asker kommunes planer for bevaring av kulturminner”
Fra 1980-tallet fram til i dag har mange av den gamle trehusene 
i Heggedal forsvunnet. De har stått i veien for boligbygging, veier 
og parkering. Nå må vi passe på det som er igjen! Damvokterboligen og 

”Bekkestua” sto for fall.

66 79 68 18
901 24 432

HEGGEDAL ELEKTRO
ALT INNEN ELEKTROINSTALLASJON

* Servicebiler
* Gulvvarme

* Nyanlegg
* Downlights

* Sikringsskap
* El-kontroll

Ladeanlegg for EL-bil.
Andersdammen 35, 1389 Heggedal


heggedalelektro@gmail.com
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Turforslag når Kong Vinter rår
Et helsebringende og godt nytt år til dere alle!

Det er ikke lett å komme med et godt 
forslag til tur i disse vanskelige vinter-
dager.  Den ene dagen er det julekort-
stemning med mye snø og neste dag 
regner all snøen bort og etterlater seg 
bare blåis overalt.

Legevakten har køer med skader 
på grunn av glattisen, biler kolliderer 
på grunn av såpeglatte veier på grunn 
av underkjølt regn og strøsand har 
vært utsolgt i bygg-forretninger siden 
før jul.

Det er derfor viktig alltid å ha på 
gode brodder eller piggsko når du skal 
ut, om en bare skal til postkassa.

Men turer der det er godt strødd 
og m/brodder kan anbefales, for det er 
viktig både sjel og sinn å komme seg 
ut på tur. 

Er du glad i å gå på ski så følg med 
på www.Skiforeningen.no når 
det blir litt snø i marka.  Under Da-
gens føremelding vil du bli oppdatert Vinter i vakker prakt

på når og hvor det kjøres løyper.  Med 
GPS på, så kommer rett kart frem om 
du ønsker å gå tur i nærmiljøet, men 
ellers kan du søke på steder.  Lurer du 
på hva fargene på løypene betyr, så 
åpne stort kart og trykk på de 3 stre-
kene nederst på kartet.   Da vil du fin-
ne når løypene sist ble preparert med 
fargeangivelse.   Lykke til og god tur!  

Skitur i Kjekstadmarka er alltid 
vellykket.  Flott å starte fra både Dike-
mark og Golfbanen i Røyken.  Gode 
P-plasser begge steder.  ROS-hytta er 
et populært turmål, som gjør hva de 
kan for å holde åpent lørdager og søn-
dager 11 – 16 i vintersesongen.  ROS-
hytta ligger på www.ut.no.

Skiforeningen gjør en kjempejobb, 
så ved å bli medlem der, viser du din 
takknemlighet og bidrar til at de kan 
fortsette den store jobben de gjør med 
å preparere flotte løyper, til glede for 
både store og små.

Ann Brit Walgren og Ellen Kolstad
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Om det er for lite snø i skog og 
mark, så er det alltid vel-preparerte 
løyper – så sant det er mulig – i ski-
anlegget på Gullhella.  Der er det god 
parkering og en 3 km. sløyfe på Eid-
jordet ned mot jernbanen. Når det er 
snø nok, er det bare å nyte de flotte 
løypene over jordene, i Solskinns-
løypa, helt frem til Sydskogen.

Vil du helst gå på bena så gjøres 
det en kjempejobb på Gjellum vannet.  
Gjellumvannets Venner har fått god-
kjennelse av Asker kommune til å 
bruke ATV for å brøyte tur-traseer på 
isen.  I skrivende stund var hele Gjel-
lumvannet en blank flate med over-
vann.  Men med litt kuldegrader blir 
jo dette en kjempestor skøytebane.  
Blir det litt snø på isflaten, så er det 
topp også, for da blir turveien brøytet 
igjen og vi kan kose oss på isen når 
den er trygg, med turer til fots.

Koselig med nabotreff på isen, 
vekk fra biltrafikken, og er det først 
fint vær, så er det praktfullt på isen.  
Støtt derfor gjerne opp med midler til 
Gjellumvannets Venner.  De gjør en 
kjempejobb for at vi skal kunne kose 
oss på isen. 

Kjekstadmarka med nypreparerte 
løyper

ROS-hytta – Ligger i Kjekstadmarka. Åpen lørdager og søndager 11 – 16

Gjellumvannet med flott turtrase 

Skulle du ha lyst til å stå på skøy-
ter, men ikke har skøyter, så er ikke 
det noe problem.  Dette er utstyr du 
kan låne på Bua på Heggedal Skole.  
De har åpningstider mandager og tors-
dager kl. 16 – 19 og lørdager kl. 11 
– 15, og i åpningstiden kan du ringe 
969 45 305.  Der har de også tur-skøy-
ter til utlån.  Da kan du bare bruke ski-
støvlene dine, for turskøyter har helt 
vanlige skibindinger.

På Dikemark, på Verkensvannet, 
kjøres det også flotte tur-traseer.  Der 
er det også mulig å låne sparkstøtting.

Ønsker dere alle fine turer både 
på ski og skøyter og til fots!

Med gode brodder kan du gå av-
slappet og nyte turen. De er gode å ha 
både på is og snø.

Flott skianlegg på Eid-jordet på Gullhella med god parkering
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Nytt 
fra Heggedal Lokalsamfunnsutvalg

Heggedal lokalsamfunnsutvalg: Fra venstre: Thomas Fernandes, Gørild Lind Hardeland 
(vara), Sigrun Okkenhaug. Foran fra venstre: Jan Syrstad – leder, Lidziya Vanahel Ulve-
nes – nestleder. Bak fra venstre: Rolf Geir Kristiansen og Markus Andreas Jordet

Lokalsamfunnsutvalg Heggedal hadde sitt siste for-
melle møte den 24. november i kantina på Hovedgår-
den Ungdomsskole. Lokalbefolkningen var invitert 
til et åpent møte om tema samferdsel og trafikksik-
kerhet i Heggedal og til informasjon fra kommunen 
om tiltak og tilbud til ungdom i Heggedal.

Utvalget behandlet sak 0041/22 til 0047/22. De viktigste 
vedtakene var:

Sak 0045/22:  Heggedal lokalsamfunnsutvalg imøtekom søk-
naden fra GUI sportsklubb med kr 30.000,- til innkjøp av vinsj 
til bruk ved trening på wakeboard.

Sak 0046/22: Det ble satt av penger til en aktivitetskveld 
(kino) på Innbyggertorget i Fyrstikken for mellomtrinnet 5-7 
klasse barneskolen. Det ble videre bevilget kr 30.000,-  til en 
ungdomskonferanse om hva slags tilbud ungdommen selv 
ønsker seg i Heggedal - som gjennomføres i kvartal 1. 2023.  

Sak 00/47: Søknad fra Kaliber Ungdomsklubb ble imøte-
kommet.  Tilskudd til «jule-hang out» for ungdom på kr. 
13.500,- ble bevilget.  Jule-hang out på Heggedal Innbygger-
torg arrangeres av Kaliber ungdomsklubb i samarbeid med 
lokalsamfunnsutvalget, innbyggertorget, biblioteket og nær-
miljøsentralen.

Samferdsel og trafikksikkerhet 
Asker kommune ved rådgiver Ingvild Hegrenæs presenterte 
oppstart av arbeidet med ny Temaplan for Samferdsel og mo-
bilitet i Asker kommune.  Dette er en strategisk plan som skal 
strekke seg over 12 år, og som bygger på kommuneplanens 
samfunnsdel. Asker kommune ønsker å redusere bruk av bil, 
til fordel for å øke bruk av kollektivtransport, sykkel og gan-
ge. Kommunen ønsker innspill i arbeidet med temaplanen. 
Lokalsamfunnsutvalget vil bli invitert til dialog og innspill på 
tema samferdsel og mobilitet.  Leder for samferdsel i Asker 
kommune , Martin Refsnes Martinsen informerte også om 
dialogen med Viken Fylkeskommune om tiltak på Røyken-
veien og Heggedalsveien. Det er visstnok gjort en henven-
delse fra fylkeskommunen til Statens Vegvesen om innføring 
av 40 sone på deler av Røykenveien. Deltakere i møtet stilte 
spørsmål om konkrete saker som: 
• Heggedal ønsker raskere togforbindelse til Oslo (uten 
stopp på hver stasjon)   
• Spørsmål om vi kan få matebusser til Heggedal Sentrum/
stasjonen
• Trafikksikkerhet i Heggedal, 40 sone, fartsdempere, lys-
krysset ved Gjellum   
• Gang og sykkelvei fra Heggedal til Asker langs Spikkestad-
banen  
• Bør kommunen ta over Heggedalsveien og andre fylkesveier ? 

• Ny E-134 og konsekvenser for Røykenveien ? 

• Arealplanleggingen og planlagt (stor)  vekst i Heggedal 
og Asker Sør versus sprengt veikapasitet ?
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Ungdomstilbud og ungdomsmiljø i 
Heggedal
Lokalsamfunnsutvalget hadde invitert Lisa S. Åslund (Kali-
ber Ungdomsklubb)  og Espen Greftegreff Halvorsen (SLT-
koordinator) og Nicolas Salvesen (Ungkultur) til møtet etter 
medieoppslag i Budstikka og meldinger om utrygghet/uro i 
ungdomsmiljøet i Heggedal.  
Kommunen opplyste fra Ungdataundersøkelsen i 2022 føl-
gende 
-  56% av ungdommen deltar i organisert aktivitet
- 72% av ungdommen er fornøyd med kulturtilbudet i kom-
munen. 
Kaliber ungdomsklubb i Heggedal er åpen 2 dgr./uken. På 
ungdomsklubben er det trygt og ungdommene har det godt 
der. I snitt 40 ungdommer per gang. Det er gratis mat hver 
gang, samt aktiviteter. Klubbstyret i Kaliber som kommer 
med innspill til hva ungdommen skal gjøre. Det viktigste er 
å ha gode relasjoner til ungdommene som er på klubben. 
Åpningstid Kaliber er:   Tirsdag og torsdag fra skoleslutt til kl. 
20.00
Det manglet ifølge kommunen et tilbud til aldersgruppen på 
5. – 7. Trinn.  Dette er aldersgruppe som ikke har et godt nok 
tilbud pr. dags dato. Ungkultur har p.t kun mandat ungdoms-
skoleelever, og dermed oppstår det et behov for tilbud som 
f.eks frivillige i Heggedal kan være med å dekke for de yngre 
ungdom.
Utfordringer i forhold til ungdomsmiljøet i Heggedal er belyst 
av media, og det var ulike oppfatninger om dette blant de 

møtende. Det gjelder i tilfelle en mindre gruppe ungdom og 
det er krevende for de som er berørt. Kommune, politi og 
barnevern har satt inn mye ressurser, samtidig er dette taus-
hetsbelagt informasjon. Flere av de møtende ønsket større 
åpenhet. Det var et konkret forslag fra salen om å engasje-
re foreldre til mer tilstedeværelse på ettermiddag og tidlig 
kveld. Andre steder har man prøvet ut «Dagravner» - altså 
voksne i gulevester som er til stede og kan skape større trygg-
het ved å være til stede og snakke med ungdom.  

Lokalsamfunnsutvalget vedtok senere å arrangere en ung-
domskonferanse på Innbyggertorget der Ungdommen selv 
kan foreslå hvilke aktiviteter og tiltak ungdommen selv øn-
sker seg.

LSU finansierte ”Magisk julevindu”, med pepperkakehus, 
modelltog og lyssetting i ledige lokaler på Heggedal Torg.

26 Annonse CUT.indd   9 03.05.2017   23:26:20
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Fantasy- forfatteren
H.L. Phoenix

Biblioteket hadde ”Arkin. Lysets vokter - Håpet” til utlån. 
Dette er bok II i serien om Arkin, der han blir med panteren 
Melion til Hevádriel - den magiske verden - som blir 

truet av inntrengeren Nemeroth. Boka 
er en tegneserieroman. Og tegningene 
imponerer! Perspektiv og utsnitt skifter 
stadig, og det bidrar til å skape spenning.
Tegningene er mørke, så lys og flammer 
virkelig lyser. 
På Stokkerskogen er bok III ferdig tegnet, 
og på vei til trykking. Den kommer 1. 
mars.
Hvorfor valgte du sjangeren «fantasy»?
Fantasy for meg representerer så mye 
mer enn drager, magi og trolldom. Det 
representerer håp! For uansett hvor galt 

det går i en god fantasy-historie, så finnes det alltid håp om 
at helten skal klare å snu alt i siste liten og redde verden, 
gjerne med hjelp av magi. Dette elsker jeg med fantasy! 
Tenker du at leserne skal se paralleller mellom Hevádriel 
og vår verden? (jeg leste mye science fiction som ungdom)
Paradoksalt sett: ja og nei. Det er utvilsom paralleller, men 
jeg vil at det skal være en markant visuell kontrast. Jeg 
forsøker å fremheve ulikhetene mellom Hevádriel og vår 
verden, selv om mye av det biotiske er bygget opp av det 
samme, som trær, steiner, gress og lignende. Hevádriel 
er grunnleggende et godt sted. Det er ikke vår verden ... 

Og Hevádriel er mye, mye vakrere. Men i den verdenen 
har det for første gang entret ondskap, i vår har det alltid 
eksistert.
Biblioteket på Heggedal fortalte at du hadde fått veldig 
mye spørsmål fra barna da du presenterte bøkene. Hva 
spør de om?
Barna spør om så mye fantastisk bra! De spør om alt 
fra ”Hvorfor ville du bli forfatter?” og ”Er det noe av deg 
i historien?”, til mindre relevant, men fine spørsmål, som 
”Hvilken fotballklubb heier du på?” og ”Hva slags bil kjører 
du?” Jeg er veldig glad i å få spørsmål fra barna, uansett 
hva de handler om! Det er noe av det hyggeligste med 
forfattertreff og foredrag.
Får du kommentarer om at «det går ikke an..», eller gode 
råd for hvordan historien skal gå videre?
Jeg holder mange(!) foredrag på skoler og institusjoner 
rundt om i Norge om hvordan jeg har bygget opp og skapt 
Arkins verdener. Her kommer jeg også med flere råd og 
tips om hvordan man kan bygge opp sin egen verden, 
enten det er for gøy, eller man ønsker å skrive bok, lage 
tegneserie eller film. Med hensyn til om noe ikke ”går an”, 
så er det viktig å huske på når man lager en verden med 
andre regler enn i vår, må man ha konsekvente regler for 
den nye verdenen. Ellers blir det bare rot.
Går det bra å leve av å være forfatter?
Helt klart! Jeg har alltid hørt at det er nesten umulig å leve 
av å være forfatter. —At jeg ikke har sjans, og at nåløyet 
er så trangt at det lønner seg å ha en plan B, tilfelle/når 
det ikke går. Dette er ”råd” som kommer fra mennesker 
som lever i komfortsonen, og som ikke våger å ta sjanser, 
satse og jobbe disiplinert og hardt for å nå målene sine og 
oppnå drømmene sine. Jeg har aldri latt dette stoppe meg, 
tvert i mot. 
Et suksessfullt forfatterskap handler ikke bare om å selge 
mye bøker, men også om å møte leserne på forfattertreff, 
holde foredrag, og jobbe hardt og disiplinert bak kulissene, 
for så å vise verden hva man har skapt. I tillegg er jeg 
heldig som har et solid forlag bak meg, som også jobber 
hardt for å nå målene sammen med meg.
Jeg lever i alle fall bedre nå enn noen gang, på alle måter.

Helge Lee ble i 2022 kåret til den første vinneren 
av ”Ravneringen-prisen”, en pris forfatteren Siri 
Pettersen stiftet med mål om å fremme norsk fantasy. 
Den skal tildeles en forfatter som ....imponerer med rå 
kvalitet og drivkraft. Det finner jeg i Helge. Han skaper 
rett og slett fantasy som får meg til å huske hvorfor jeg 
skriver fantasy, sier Siri Pettersen.

Til venstre: Helge Lee signerer bøker på Heggedal Torg i 
Kulturfestivalen i Asker i mai 2022. (Foto: O-H.Bjor) Til høyre: 
med Nemeroth kom ondskapen til Hevádriel.
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Tekst: H.Lee / D.H.Sæther
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Hverdagsfrivillighet

Det er mandag andre januar, tjue-tjuetre. Den siste duften 
av kongerøkelse har forlatt heimen for denne gang og jule-
treet bør vel tas ned i løpet av uka. Julen 2022 rommet det 
den skulle for min del, inkludert Kongens Nyttårstale på årets 
siste dag. 
Jeg starter første arbeidsdag i 2023 med sommerfugler i ma-
gen og føler meg kanskje fortsatt litt ny i Heggedal. Men ikke 
sylfersk lenger. For de som ikke har fått det med seg; Heg-
gedal Nærmiljøsentral har fått ny daglig leder. Her har jeg 
mange verdier å videreføre, og nye spennende retninger å 
snuse på. 
Jeg er født og oppvokst på et småbruk i Åros, studert og job-
bet i både Oslo og London, og er nå bosatt på Røyken med 
familien min. Jeg er utdannet modellbygger og spesialeffekt-
maker (ja, sånn på film) og digger kreative prosesser! Har en 
utprega rettferdighetssans og brenner for bærekraftig utvik-
ling. På sommeren elsker jeg å la humla suse, -bokstavelig 
talt. Mitt tidligere arbeid med formidling av pollinerende 
insekter og egendesignet humlekasse ga meg i sin tid kalle-
navnet Humledama. 
Jeg har møtt så utrolig mange fantastiske mennesker her i 
bygda. Så kudos til heggedøler for varm velkomst av en røy-
kenbøring! Nå har jeg ikke møtt dere alle, men ildsjelene har 
det jo med å dukke opp av seg selv. Folk som kanskje ikke vil 
beskrive seg selv som ildsjel, men beskjedent heller trekker 
frem begrep som lokalpatriot. Og det er jo nettopp det ild-
sjeler er, lokalpatrioter med et brennende ønske om å bidra 
i eget lokalsamfunn.
Vi har akkurat lagt bak oss Frivillighetens År 2022, et fokusår 
vedtatt i FN. Kronprins Haakon var høy beskytter i Norge, -du 
fikk det kanskje med deg? Og hvert år feirer vi Frivillighetens 
Dag 5.desember. Her skal de som ser den ene, selv bli sett. 
Og takket. Både for sin tid, sitt engasjement og ståpåvilje. I 
Asker feiret vi med festforestilling i kulturhuset, og som alltid 
var det verdige nominerte til årets frivillighetspris. Gratulerer 
igjen til Alternativ Jul Asker med Årets frivillighetspris 2022!
Så hvordan står det egentlig til med fri-
villigheten i Asker og i Heggedalspostens 
nedslagsområde? Hvordan står det til med 
frivilligheta di og mi? Har vi rom for litt hver-
dagsfrivillighet?
Frivillighet er å gjøre noe av fri vilje uten å 
forvente lønn eller annen godtgjørelse for 
innsatsen din. Så hvilke forventninger har 
folk til frivillighet? Jeg lurer på om noen fri-
villige til dels møter oppgaven noe ufrivillig, 
men hvor lojalitet og moralske verdier ligger 
til grunn for den frivillige innsatsen. Dugnad 
kaller vi det. 

Ordet dugnad har i seg selv har lange røtter som strekker seg 
tilbake til det norrøne dugnaðr, som betyr hjelp, støtte’ eller 
‘dyd, og god egenskap. 
«Norge ble bygd på dugnad», sa dem før i tida. Vi bygger 
vel ikke noe særlig mindre i dag, men byggingen er effekti-
visert og har ofte strenge tidsfrister. Det ble for ikke mange 
årene siden etablert en ny form for dugnad; «Dopapirmare-
rittet» som Margret Hagerup (firebarnsmor og stortingsre-
presentant for Høyre) kalte det i sin spenstige kronikk i NRK 
21. desember i fjor. Effektiviseringen i form av denne type 
dugnader er kanskje ikke så inkluderende når man er av-
hengig av krav og forventninger til økonomisk innkomst som 
«pågående selger av f.eks. dopapir». Leseverdig kronikk, og 
akkurat dette temaet er nok ikke ferdigsnakka. Hva skal er-
statte denne type dugnad, eller også kalt påtvunget dugnad, i 
form av salg av familiens forhåndsinnkjøpte produkter? Men 
jamnt over er vi gode på dugnader, man skal ikke kimse av 
det. Språkrådets kåring av Årets Ord 2004 var intet mindre 
enn, nettopp, dugnad. 
I kriser er det om mulig enda tydeligere; vi bretter opp er-
mene i felleskap for å hjelpe andre. Være medmennesker. Se 
hverandre, men kanskje aller mest den enkelte. Og det er i 
disse møtene mellom mennesker det magiske skjer. Uansett 
størrelse på bidrag skapes det verdi for begge parter. Og det 
er disse magiske møtene vi jobber for. 
Jeg ønsker å slå et slag for hverdagsfrivilligheten. Uorganisert 
og impulsiv, og ofte gjennomført i nabolaget. Jeg ønsker å 
rette en stor takk til alle dere som hjelper til uoppfordret. 
Noen av oss er kanskje organiserte, men det er nok flere der 
ute som bidrar med hverdagsfrivillighet uten å tenke over 
det. Så takk for din tid og engasjement. Du bidrar med viktige 
verdier, som kongen så fint sa det: «Med litt hverdagsmot og 
ekstra omtanke.»
Jeg gleder meg til å møte deg!

Lene Dalebråten
Heggedal Nærmiljøsentral 

«Tenk om vi alle hver dag kunne spørre et menneske som kommer vår vei: Hva kan 
jeg gjøre for deg? Det koster ingenting, bare litt hverdagsmot og ekstra omtanke.» 

- fra Hans Majestet Kong Haralds nyttårstale 2022
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HEGGEDAL OG BLAKSTAD SKOLEKORPS

Det var full fres i Heggedal og 
Blakstad skolekorps i 2022. 
Et nytt år betyr enda mer 
moro med korpset!

I fjor normaliserte tilstandene seg 
utover året, og vi rakk å gjøre mye: 
Blant annet fikk korpset deltatt i 
distriktsmesterskap, vi dro på 
korpsturer, arrangerte loppe- 
markeder, hadde bowlingkveld, 
gjennomførte en "vanlig" 17. mai 
(endelig!), holdt flere konserter og 
hadde det generelt veldig, veldig 
gøy. Kaffekanna har stått klar de al-
ler fleste onsdager til korpsforeldre 
som har lyst til å slå seg ned for en 
prat rundt henting, og det fortsetter 
vi med.
 Lista ligger allerede høyt for 
2023, med andre ord! Vi starter 
sterkt med øvingsseminar for korp-
set i februar, med overnatting for 
hovedkorpset. Da blir det konsen-
trert øving på stykkene som skal 
fremføres under distriktsmester-
skapet (DM) i Asker i mars - ispedd 
lek og moro, samt pizza og film 
for de eldste. Også juniorkorpset 
deltar i DM. Dette er en fin start på 
året, slik at musikantene får noe å 
strekke seg etter.

Nytt toppårNytt toppår
i 2023?i 2023?

Vi hviler ikke lenge på laurbærene 
etter distriktsmesterskapet -  
helgen 15. og 16. april er det duket 
for loppemarked. Som vanlig kan 
du nå levere lopper i loppelageret 
hver torsdag kveld, adressen er 
Heggedalsveien 327. Der tar vi imot 
det meste, som klær, sportsutstyr, 
husgeråd, småmøbler, bilder. Dess-
verre kan vi ikke ta imot hvitevarer, 
sofaer, sovesofaer, madrasser, 
dyner eller dype data- og TV- 
skjermer. 

Årets sommerturer er noe å glede 
seg til. Både aspiranter og juniorer 
er invitert til Peter Wessel Festiva-
len i Tjodalyng, som ligger rett sør 
for Sandefjord. Dette er en fin opp-
levelse for de mindre musikantene i 
korpset. Hovedkorpsets sommertur 
går i år til Spania. Vi var på Gjøvik-
festivalen i fjor etter flere år med 
avlyste turer på grunn av pande-
mien. Da er det ekstra hyggelig å 
kunne dra til utlandet i år.
Bildene denne gangen er en liten 
kavalkade fra fjoråret som er repre-
sentativt for flere av tingene korpset 
skal drive med i år også.

Vi høres!

hbs.korps.no

Loppelageret i Kloppedalen er åpent hver 
torsdag kl. 18-21, stengt i vinterferien

Korpset på nett: hbs.korps.no

Få siste nytt: Lik Heggedal og Blakstad 
skolekorps på Facebook.
facebook.com/hbskolekorps

Vil du registrere skolekorpset som mottaker av din grasrotandel?
Send SMS: Grasrotandelen 993809349 til 2020

Tekst: Hilde Tørhaug, Design: Anders Lie Hagen

Restitusjon mellom slagene på korpstur i Gjøvik.

I korpset er det også mye sosialt. Her gokart...

...og her bowling.
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17. mai ble feiret på tradisjonelt vis.
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Sangen er fra den første Askeraden, Asker 
mitt Asker, som ble oppført på begynnelsen av 
1980-tallet. Forfatter var Vegard Vigerust. 
(Kilde: Wenche Nordset Iversen)N
r. 

1-
20

23

De graver og grøfter og hamrer og vinsjer
på Billingstad, Vakås og Nesbru og Sem.
D’er rådhus og ishall og palmer og pinsjer
og Asker blir mere og mere fornem.
D’er villa med svømmebasseng oppå Drengs-
rud
og stereo og video på Borgen og Brendsrud.
Je sa smør:
Her uti Heggedal er det som før.

Men kom til Gjellumvanne’
en stille sommerkveld.
Og bli her littegranne
og hør på bæljespell.
Da vil du synge: Heggedal
er mye mere kos
enn stormannsgærne Asker
med asfalt og eksos.

De crawler på Hvalstrand og seiler og surfer,
og Bleiker har tennis og Blakstad har slipp.
De kler seg som sosser og smisker og smur-
fer
og lengst ut på Nesøya leker de stripp!
D’er kjendis på kjendis en stakkar blir gæern,
og nå har de også fått olje på hjæern.
Je sa smør:
Her uti Heggedal er det som før.

Men kom til Guibekken en vintermårra-stund.
Og kjenn den kalde trekken
igjennom li og lund.
Da vil du synge: Heggedal
er mye mere kos,
enn stormannsgærne Asker
med asfalt og eksos.

Her uti Heggedal

Guibekken hadde gjerne de lokale kulderekordene i 
gamle dager, Budstikka skrev 19. januar 1966 at det var 
målt -35ºC på morgenen, men at det hadde vært -37ºC 
noen dager tidligere. Det skal være kjøpmann Alf Olsen 
ved Guibekken som har gjort den kaldeste målingen. Han 
hadde målt -42ºC, men journalisten i Budstikka trodde 
ikke på ham før han fikk låne et kalibrert termometer fra 
Meteorologisk institutt.
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

Innbyggertorgets program februar-mars

Heggedal bibliotek er betjent:
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 09.00-16.00, torsdag fra 12.00-19.00

Lørdagsåpent 11.00-15.00 en dag i måneden: 
3. des + våren 2023: 28.1., 25.2., 25.3., 22.4., 20.5., 17.6

Meråpent bibliotek 
man-ons, fre 16.00-22.00, torsdag 19.00-22.00, lørdag 15.00-22.00.

Les mer om hvordan få tilgang her: 
www.askerbibliotekene.no/om-bibliotekene/merapent-bibliotek/

 Faste aktiviteter 

Heggedal innbyggertorg er betjent: 
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: 09.00-16.00 

Torsdag: 10.00-19.00

Innbyggertorgets kafé er åpen:
Mandag-fredag kl. 10.00-16.00 

 og en lørdag i måneden  når biblioteket er åpent 
 kl. 11.00-15.00 
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For mer og oppdatert informasjon, se: 

www.askerbibliotekene.no - www.hvaskjeriasker.no
Heggedal Innbyggertorg på kommunens nettsider 

www.asker.kommune.no
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Januar  

Lør 28. kl 11.00  Bygg med lego 

Lør 28. kl 13.00 Barnekino. Gratis fimfremvisning for større barn 

Man 30. kl 13.00 Historielagets fortellerverksted med tema: «På ferie. Hvordan var feriene 
– før og etter at bilen ble allemannseie»?   Se omtale side 30 

Tir 31. kl 14.00-15.30 Jazz for det grå gull- «The Best Jazz Music for Valentine,s Day” (se omtale) 

Februar  

Ons 1. kl 12.00 Lesesirkel: «Sovjetistan» av Erika Fatland 

Man 6. kl. 13:00 Filmmatiné for voksne. Gratis. 

Fre 10. kl. 14:00 Litterært pusterom: lesegruppe der du bare kan møte opp 

Ons 15. kl. 18:00 «Jeg er egentlig ikke sånn» Boksamtale med Marie Aubert se omtale 
Mandag 20. til  
fredag 24.: 
Vinterferieuke 

Alle dager: 
11.00 - Bygg med lego 
13.00 - Vinterferiekino for barn 

Lør 25. kl. 11:00 «Snipp, snapp, snute» - eventyrforestilling for barn 

Lør 25. kl 11.00  Bygg med lego 

Man 27. kl 13. 00  Historielagets fortellerverksted med tema: «Boligene – arbeiderboligene i 
Heggedal» Se omtale side 30 

Tir 28. kl 14.00-15.30 Jazz for det grå gull - Steel & Stål (se omtale) 

Mars  

Ons 1. kl 12.00 Lesesirkel 

Man 6. kl. 13:00 Filmmatiné for voksne. Gratis. 

Ons 8. kl 18.00 
Forfatter og billedkunstner Hilde Diesen kåserer om sin tipp-tipp-oldemor, 
prestefruen Hanna Winsnes. og vi får smaksprøver av Hanna Winsnes’ 
egen gulrotsuppe. Arr.: Biblioteket og Historielaget. Se side 30 

Fre 10. kl. 14:00 Litterært pusterom: lesegruppe der du bare kan møte opp 

Tor 16. kl 19.00 Historielaget har åpent årsmøte med foredrag av Gro B. Jerpåsen, Asker 
kommune om kommunens planer for bevaring av kulturminner Se side 30 

Lør 25. kl 13.00 «Tøffe dinosaurer» - spennende foredrag om dinosaurer se omtale 

Lør 25. og søn 26. Kise Tekst og Teater viser Ibsens klassiker «Et dukkehjem» i Fyrstikken. 
Gratis. Se omtale av forestillingen på side 6. 

Man 27. kl 13.00 
Historielagets fortellerverksted med tema: "Hva brukes denne til?" 
Ta med deg gamle eller rare gjenstander, så skal vi gjette hva de har vært 
brukt til. Se omtale på side 30 

Tir 28. kl 14.00-15.30 Jazz for det grå gull - Five Shades of Sax (se omtale) 
 

Detaljert program på askerbibliotekene.no. 

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

Betjente åpningstider  
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag  
09.00-16.00, torsdag fra 10.00-19.00 
Lørdagsåpent 11.00-15.00 en dag i måneden (8. okt - 5. nov - 3. des) 
 
 
Kafè:  
Mandag-fredag kl. 10.00-16.00, 

Mandag  Oppstart 
10.00-16.00 Kunstgruppen ART v/ Ragnhild Gisle  
10.30-11.30 Styrke og balanse. Arr: Fysioterapitjenesten. Påmelding til arr.  
11.00-12.30 GladTrimmen v/ Laila Samuelsen 9. jan 
13.00-14.00 Fortellerverksted v/Historielag. Siste mandag i måneden 30. jan 
13.00-15.00 Filmmatiné for voksne, arr.: Heggedal bibl. Første mandag i mnd. 2. jan 
18.00-20.00 Tilrettelagte aktiviteter. Arr.: GUI SK 9. jan 
17.00-19.00 Bordtennis barn/unge. Arr.: GUI SK og Ungkultur 9. jan 
19.00-21.00 Bordtennis barn/unge. Arr.: GUI SK og Ungkultur 9. jan 
20.00-22.00 Åpne kurs / samlinger. Arr.: GUI SK 9. jan 
Tirsdag   
10.00-11.00 Yoga v/ Aktiv på dagtid 10. jan 
10.00-14.00 Jobbkaffe for jobbsøkere, i oddetallsuker. Du får råd og veiledning. 17. jan 
10.00-14.00 Håndarbeidsstue v/Heggedal Helselag, i partallsuker 10. jan 
10.30-11.30  Meditasjon v/Marija  
12.30-13.00 Eventyrstund for barn. Arr.: Heggedal bibliotek. 

Kino andre tirsdag i mnd. 
3. jan 

14.00-15.00 Jazzkonsert for det grå gull. Siste tirsdag i måneden 31. jan 
14.00-15.30 Digital hjelp v/seniornett 17. jan 
18.00-21.00 Lappeklubb v/Ella Jensen, i oddetallsuker  
Onsdag   
09.45-11.15 Dametrim v/Heggedal Helselag 4. jan 
11.00 Pappatreff ved reservert bord i kaféen 1. feb 
12.00-13.00 Hørselshjelp, første onsdag i måneden. Arr.: HLF Asker 4. jan 
12.00-14.30 Seniordans v/Heggedal seniordans 4. jan 
12.00-13.00 Allsang v/ Heggedal Helselag 11. jan 
14.00-16.00 Slektsgranskningsgruppe v/Historielaget. Siste onsdag i måneden 25. jan 
Torsdag   
10.00 Torsdagsklubben v/Nærmiljøsentralen 19. jan 
10.00-14.00 Sykurs, i oddetallsuker. Arr.: Ella Jensen 12. jan 
11.00-15.00 Bridge. Arr.: Asker Bridgeklubb  
14.00-16.00 Noen å prate med. Arr.: Heggedal menighet 5. jan 
18.00 Språkkafè. Arr.: Heggedal bibliotek 5. jan 
 Betjent bibliotek til kl. 19.00  
Fredag   
10.00-11.00 Pilates for voksne. Arr.: Justyna Lichacy 6. jan 
11.00-12.00 Pilates for nybakte mødre – sammen med barnet. Arr.: Justyna Lichacy  
12.00-13.00 Bingo, i partallsuker. Arr.: Heggedal Helselag 13. jan 
12.30-13.30 Lapskaus på den grønne gren, i partallsuker. Arr.: Frivillige 13. jan 
Lørdag   
11.00-15.00 Åpent bibliotek en lørdag i måneden: 28. jan - 25. feb – 25. mars  
11.00-15.00 Lørdagskafé hver lørdag – v/ungdommer fra GUI sportsklubb  

 

Detaljert program på askerbibliotekene.no. 

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

Betjente åpningstider  
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag  
09.00-16.00, torsdag fra 10.00-19.00 
Lørdagsåpent 11.00-15.00 en dag i måneden (8. okt - 5. nov - 3. des) + våren 2023??? 
 
Kafè:  

Samtale om 

“Jeg er egentlig ikke sånn”
med forfatter Marie Aubert!
Etter seks år som forfatter har Marie 
Aubert i oktober 2022 kommet med 
sin tredje og 
svært kritiker-
roste bok Jeg 
er egentlig 
ikke sånn. Med 
mange positive 
anmeldelser og 
stor etterspørsel 
i folkebibliote-
kene, skal hun 
endelig komme 
på besøk til Heggedal bibliotek.
Onsdag 15.feb kl 18.00

I Tøffe dinosaurer er de sju tøf-
feste dinosaurene samlet mellom to 
permer! Her møter du Spinosaurus, 
Brontosaurus, Triceratops, Velocirap-
tor, Stegosaurus, Parasaurolophus 
og selvfølgelig Tyrannosaurus rex. 

”Snipp, snapp, snute”  
er en fartsfylt og fysisk forestilling 
som passer for barn fra 3 år og oppo-
ver. Her bruker skuespillerne kjent og 
kjært eventyrstoff av Asbjørnsen og 
Moe. 
Vi får bl.a. se 
Reveenka og 
Syvende far i 
huset.

Forestillingen varer i ca. 40 minutter 
og inneholder både tekst og sang.
Lørdag 25.feb kl 13.00

Foto: 
Thali M. Liberman

Hvem er din favoritt? 
Line Halsnes viser frem illustrasjo-
nene i storformat, og vil også vise 
hvordan hun tegner dinosaurene! 
Passer for alle dinosaurinteresserte, 
eller barn og voksne fra ca. 3 år.
Lørdag 25.mars kl 13.00

Pappatreff i kafeen hver 
onsdag 11.00 fra 1. februar! 

Reservert bord!

Åpen lørdagskafé er populært, og ungdommene fra GUI SK er fornøyd med 
omsetningen. Det er 4 ungdommer som driver tilbudet, to hver lørdag. Her er 
noen gjester og vaffelbakerne lørdag 14. januar. Foto: D.H.Sæther

:  “Døden og Pingvinen” av Andrej Kurkov 
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HEGGEDAL INNBYGGERTORG

 Faste aktiviteter 
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Mandag  Oppstart 
10.00-16.00 Kunstgruppen ART v/ Ragnhild Gisle  
10.30-11.30 Styrke og balanse. Arr: Fysioterapitjenesten. Påmelding til arr.  
11.00-12.30 GladTrimmen v/ Laila Samuelsen 9. jan 
13.00-14.00 Fortellerverksted v/Historielag. Siste mandag i måneden 30. jan 
13.00-15.00 Filmmatiné for voksne, arr.: Heggedal bibl. Første mandag i mnd. 2. jan 
18.00-20.00 Tilrettelagte aktiviteter. Arr.: GUI SK 9. jan 
17.00-19.00 Bordtennis barn/unge. Arr.: GUI SK og Ungkultur 9. jan 
19.00-21.00 Bordtennis barn/unge. Arr.: GUI SK og Ungkultur 9. jan 
20.00-22.00 Åpne kurs / samlinger. Arr.: GUI SK 9. jan 
Tirsdag   
10.00-11.00 Yoga v/ Aktiv på dagtid 10. jan 
10.00-14.00 Jobbkaffe for jobbsøkere, i oddetallsuker. Du får råd og veiledning. 17. jan 
10.00-14.00 Håndarbeidsstue v/Heggedal Helselag, i partallsuker 10. jan 
10.30-11.30  Meditasjon v/Marija  
12.30-13.00 Eventyrstund for barn. Arr.: Heggedal bibliotek. 

Kino andre tirsdag i mnd. 
3. jan 

14.00-15.00 Jazzkonsert for det grå gull. Siste tirsdag i måneden 31. jan 
14.00-15.30 Digital hjelp v/seniornett 17. jan 
18.00-21.00 Lappeklubb v/Ella Jensen, i oddetallsuker  
Onsdag   
09.45-11.15 Dametrim v/Heggedal Helselag 4. jan 
11.00 Pappatreff ved reservert bord i kaféen 1. feb 
12.00-13.00 Hørselshjelp, første onsdag i måneden. Arr.: HLF Asker 4. jan 
12.00-14.30 Seniordans v/Heggedal seniordans 4. jan 
12.00-13.00 Allsang v/ Heggedal Helselag 11. jan 
14.00-16.00 Slektsgranskningsgruppe v/Historielaget. Siste onsdag i måneden 25. jan 
Torsdag   
10.00 Torsdagsklubben v/Nærmiljøsentralen 19. jan 
10.00-14.00 Sykurs, i oddetallsuker. Arr.: Ella Jensen 12. jan 
11.00-15.00 Bridge. Arr.: Asker Bridgeklubb  
14.00-16.00 Noen å prate med. Arr.: Heggedal menighet 5. jan 
18.00 Språkkafè. Arr.: Heggedal bibliotek 5. jan 
 Betjent bibliotek til kl. 19.00  
Fredag   
10.00-11.00 Pilates for voksne. Arr.: Justyna Lichacy 6. jan 
11.00-12.00 Pilates for nybakte mødre – sammen med barnet. Arr.: Justyna Lichacy  
12.00-13.00 Bingo, i partallsuker. Arr.: Heggedal Helselag 13. jan 
12.30-13.30 Lapskaus på den grønne gren, i partallsuker. Arr.: Frivillige 13. jan 
Lørdag   
11.00-15.00 Åpent bibliotek en lørdag i måneden: 28. jan - 25. feb – 25. mars  
11.00-15.00 Lørdagskafé hver lørdag – v/ungdommer fra GUI sportsklubb  

 

Detaljert program på askerbibliotekene.no. 

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

Betjente åpningstider  
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag  
09.00-16.00, torsdag fra 10.00-19.00 
Lørdagsåpent 11.00-15.00 en dag i måneden (8. okt - 5. nov - 3. des) + våren 2023??? 
 
Kafè:  

Tirsdag 31. jan kl. 14.00 i Fyrstikken
«The Best Jazz Music for Valentine,s Day”
Edit kommer fra Budapest og har vært profesjonell 
musiker siden 80-tallet. Hun er utdannet ved Bela 
Bartok konservatoriet og hadde den populære vo-
kalgruppen ”Vocaleast” fra Ungarn i mange år. Nå 
er Edit blitt ekte Askerbøring, nå bosatt i Åros.
Hun har med seg Jan Inge Melsæter på trombone, 
og Harald Skogli på tangenter

Tirsdag 28. feb kl. 14.00 i Fyrstikken
Steel & Stål er et band der ulike generasjoner 
og tradisjoner møtes. Den yngre delen av bandet 
består av Ove Bernhardsen pedal steel og vokal og 
Eivind Røtnes mandolin og vokal. Den eldre delen 
av Steel & Stål består 
av Terje Storli vokal 
og gitar, Kjell Hom-
merstad gitar, Lasse 
Vik keyboard og Ivar 
Jemterud bass. Disse 
har spilt sammen i 
mange år med blant 
annet jazz og viser på 
repertoaret. 

Tirsdag 28. mars kl. 14.00 i Fyrstikken
Five Shades of Sax
Musikalsk solskinn! Vi går mot lysere tider og Five 
Shades of Sax serverer en dose musikalsk sol-
skinn i form av et knippe med de beste eviggrønne 
melodiene.
Alle innpakket i spesialskrevne arrangementer, 
som virkelig får frem den fantastiske klangen som 
fem saksofoner kan skape. Musikk er sunt året 
rundt, men spesielt nå under mørketiden.
Five Shades of Sax: Gunnar Eldevik og Terje 
Steensen altsax, Per Jynge og Roar Gjelsnes 
tenorsax, Bjørn Petersen barisax, Lars Erik Furu 
piano, Gunnar Nilsen bass, Asbjørn Holm trommer.

Jazz for Det Grå Gull
Samtale om 

“Jeg er egentlig ikke sånn”
med forfatter Marie Aubert!
Etter seks år som forfatter har Marie 
Aubert i oktober 2022 kommet med 
sin tredje og 
svært kritiker-
roste bok Jeg 
er egentlig 
ikke sånn. Med 
mange positive 
anmeldelser og 
stor etterspørsel 
i folkebibliote-
kene, skal hun 
endelig komme 
på besøk til Heggedal bibliotek.
Onsdag 15.feb kl 18.00

I Tøffe dinosaurer er de sju tøf-
feste dinosaurene samlet mellom to 
permer! Her møter du Spinosaurus, 
Brontosaurus, Triceratops, Velocirap-
tor, Stegosaurus, Parasaurolophus 
og selvfølgelig Tyrannosaurus rex. 

”Snipp, snapp, snute”  
er en fartsfylt og fysisk forestilling 
som passer for barn fra 3 år og oppo-
ver. Her bruker skuespillerne kjent og 
kjært eventyrstoff av Asbjørnsen og 
Moe. 
Vi får bl.a. se 
Reveenka og 
Syvende far i 
huset.

Forestillingen varer i ca. 40 minutter 
og inneholder både tekst og sang.
Lørdag 25.feb kl 13.00

Hvem er din favoritt? 
Line Halsnes viser frem illustrasjo-
nene i storformat, og vil også vise 
hvordan hun tegner dinosaurene! 
Passer for alle dinosaurinteresserte, 
eller barn og voksne fra ca. 3 år.
Lørdag 25.mars kl 13.00

Åpen lørdagskafé er populært, og ungdommene fra GUI SK er fornøyd med 
omsetningen. Det er 4 ungdommer som driver tilbudet, to hver lørdag. Her er 
noen gjester og vaffelbakerne lørdag 14. januar. Foto: D.H.Sæther

Kulturfestivalen i Asker 2023 - i Heggedal:
Årets kulturfestival forgår 3.-11. juni, men i Heggedal planlegges det nå for 
et fellesarrangement med konserter, boder og aktiviteter på Heggedal Torg 
lørdag 3. juni.  På søndag 4. juni blir det litt mer “spredte” aktiviteter, med 
bl.a. det tradisjonelle olabilløpet. Meld dere gjerne på til Asker Kulturfestival 
(frist 1. feb), men planleggingen lokalt fortsetter ut over våren. Ta kontakt 
hvis du har spørsmål eller forslag. D.H.Sæther
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FACEBOOK-GRUPPE 

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

Nå har det blitt fresa turvei på Gjellumvannet. 
Foto: Terje Reier Gundersen (5. jan. 2023)

Skitthegga sving.
Foto: Terje Reier Gundersen (14. jan. 2023)

Tåka over Gjellumvannet laget 
nesten litt julestemning i dag.

Foto: Frode Auset (18. des. 2022)

Gjellumvannet i 
soloppgang.

Foto: Adam Gdanietz (11. jan. 2023)

Vinter på Gullhella.
Foto: Jan-Gábor Turi (15. jan. 2023)

Heggedal Hovedgård.
Foto: Terje Reier Gundersen (11. jan. 2023)

Neste stopp Røyken.
 Foto: Jan Westengen (12. jan. 2023)
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Bare én hjemme 
på fabrikken i kveld.

Foto: Karen Mette Hennig (5. jan. 2023)

Det snør, det snør...
Foto: Sverre Aae (6. jan. 2023)
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Bli med i Facebook-gruppen 
“Heggedalsposten” og del  
dine bilder fra nærmiljøet. 

Skitthegga sving.
Foto: Terje Reier Gundersen (14. jan. 2023)

SAGT I FACEBOOK-GRUPPEN
HEGGEDALSPOSTEN
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Bare én hjemme 
på fabrikken i kveld.

Foto: Karen Mette Hennig (5. jan. 2023)

Det snør, det snør...
Foto: Sverre Aae (6. jan. 2023)

I dag er det en ting 
som gjelder! Ice-crust! 
Oppfunnet av Heggedals 
egne Stein Dyre Berge, 
og selges i alle fall hos 
Pepita frisør i det gule 
huset i sentrum.

Anette Mahle Gisle

Jeg ønsker å rose brøy-
temannskapet som idag 
har ryddet bort de store 
brøytekantene, strødd og 
gjort det fremkommelig. 
Bra jobbet!!

Thomas Hvesser

Gratulerer med 80 års-
dagen Kalle! Karl Øy-
stein Wiggen har vært 
friidrettstrener i snart 57 
år. Gui Friidrett har hatt 
glede av hans kunnskap 
de siste årene.

Gui Sportsklubb

Er kunde parkeringen 
til Kiwi Heggedal blitt 
pendler parkering? Ingen 
ledige plasser og 3 per-
soner i  butikken! 

Arne Medeiros 
Rosenholm

Deilig å kjenne sola i 
dag, og fra lørdag ser det 
ut til at det kan fryse på 
over en lengre periode så 
vi kan få benyttet isen til 
tur igjen. Vi sees!

Nina Tangvik

I dag (10. jan) er det et 
stort svømme- 
basseng ved Skitthegga. 
Tangen bru stengt pga. 
vannmasser. 
Mona Soberg Westengen

Kaos og blokkert vei i 
Rødsåsen (6. jan).

Kathrine Fagerhøi 
Olsen

Strøket 8, Asker - Tlf. 66 79 70 00    Trevaren 8, Heggedal - Tlf 66 79 72 00
post@askinterior.no   askinterior.no    åpningstider: Man.-fre. kl. 10-18, lør. kl. 10-16.

Nyhet i
butikken:
FERM LIVING

Psst! Hver lørdag selger vi Donuts fra 
Dånøts i butikken. Og kaffe hver dag. 



I Budstikka og på Heggedals-
postens Facebook-side har 
naboene delt sin frustrasjon. Det 
meldes om store semitrailere 
parkert midt i veien i påvente 
av tilgang til byggeplassen. Tett 
parkering langs veiskuldre, på 
fortau og i private oppkjørsler, er 
også blant historiene som nabo-
ene i området har delt. Mange 
har henvendt seg til kommunen.
 – Når store lastebiler skal ned-
over, må man stoppe, og som 
kjent er det ganske bratt der. Da 
er det i vinterhalvåret vanskelig 
å komme i gang igjen på grunn 
av glatte føreforhold. Når brøy-
tebilen i tillegg skal lage brøyte-
kanter så blir det enda smalere, 
skriver Ingar Rivenes til kommu-
nen på vegne av Boligsameiet 
Rødsåslia. Han mener det ikke 
er noen selvfølge at arbeidere 
skal kunne kjøre helt frem til 
arbeidsplassen og parkere bilen.
 – At håndverkere ikke kan 
bære verktøyet gatelangs skjøn-
ner alle, men dersom utbygger 
hadde sørget for parkering på 
stasjonen og satt opp minibus-
ser til/fra byggeplassen så 
hadde problemet vært løst, 
skriver Otto Bjørnrud som leder 
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Boligprosjektet som ligger på Åmotåsen i Heggedal skal bestå av 12 townhouse (over tre 
plan), 64 penthouse-leiligheter (over to plan), 18 tradisjonelle leiligheter (over ett plan) og 63 
såkalte «young professionals» (rimeligere boliger forbeholdt førstegangsetablerere). 
Foto: Ian Spink (august 2022)

Øvre Rødsåsen Vel.

Det er Ø.M. Fjeld-selskapet Asker 
Entreprenør som er ansvarlig for 
bygging av de 157 boligene.
 – Byggingen av et så stort prosjekt
vil nødvendigvis påvirke omgi-
velsene, forklarer rådgiver Jøran 
Ledal hos Ø.M. Fjeld. Til Budstikka 
svarer entreprenøren at de alltid 
setter sikkerheten høyest. Utbyg-
geren har oppfordret alle involverte 
til å parkere ved Heggedal stasjon, 
men kan samtidig ikke nekte lovlig 
parkering langs veien. 
 – Dersom det foregår uønsket 
parkering i strid med parkerings-
bestemmelsene, må dette hånd- 
heves av offentlige myndigheter. Vi 
tar ansvar for trafikk inn til byg-
geplassen og parkering inne på 
anleggsområdet, men har ingen 
myndighet til å operere som parke-
ringsvakter utenfor byggegjerdet, 
sier Ledal. 
 Kommunen satte i høst opp skil-
ting med parkeringsforbud på den 
ene siden av veien. Bilene parkerte 
da heller på andre siden av veien. 
I midten av januar opplyste kom-
munen at de nå vil forby parkering 
langs veier i hele området. Tiltaket 
er i utgangspunktet midlertidig.

Forsøkte samarbeid
Heggedal Nærmiljøsentral har 
siden 2017 vært i dialog med 
entreprenørene som har jobbet 
med store prosjekter i bygda for å 
samarbeide om trafikksikkerhet for 
myke trafikanter. 
 – Alle - uten unntak - respekterte 
både møtene og de tilbakemel-
dingene som der ble gitt. Nettopp 
derfor gikk trafikken i denne lange 
perioden rimelig greit og uten uhell 
av noen større art, forteller Per 
Sletaune, tidligere leder i Nærmiljø-
sentralen. Da arbeidene i Heggedal 
Terrasse skulle starte ble Asker En-
treprenør invitert til en tilsvarende 
dialog ved flere anledninger, men 
valgte å ikke delta i samarbeidet.
 – Vi har ingen god forklaring 
på hvorfor e-posten ikke er blitt 
besvart, og vi må bare beklage 
manglende respons. Generelt er vi 
i Ø.M. Fjeld opptatt av å ha et godt 
forhold til nærmiljøet, og dersom 
det fremdeles er ønskelig, tar vår 
prosjektleder gjerne en prat med 
Heggedal Nærmiljøsentral for å 
diskutere forholdene rundt bygge-
plassen, sier Ledal.

Tekst: Anders Lie Hagen
Foto: Mari Nyvoll-Staver, Erik Harboe Birkeland

Naboer i Åmotåsen fortviler
Bygging av boligprosjektet Heggedal Terrasse gir dårlig 
framkommelighet og trafikksikkerhet i Åmotåsen. 
Utbygger mener de følger alle retningslinjer.
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...har startet opp igjen. 
Vi danser på Heggedal Innbyggertorg,  

i Fyrstikken, hver onsdag kl. 12 – 14.30 med  
en halv times lunsj fra kl.13 i hyggelig lag.     

Seniordans er som et kinderegg.
Kinderegg-reklamen sier: 

Heggedal Seniordans 

  

Da Heggedal torg og park sto ferdig i fjor høst, var 
det kun én redningsstige ned til Kistefossdammen. 
Asker kommunes eget tilsyn ga imidlertid uttrykk for 
at sikkerheten ikke var tilstrekkelig ivaretatt. Kom-
munen ba kommunen rette opp forholdene, for eks-
empel ved å etablere en ytterligere redningsstige. 
Kommunens prosjektleder for parken var ikke enig 
med tilsynsmedarbeiderens vurdering, men valgte 
å etterkomme kravet "da ingen er tjent med å føre 
denne diskusjonen lenger". Redningsstigen er
bestilt og vil bli satt opp på granittblokkene.

Enda en redningsstige ved 
Heggedal torg og park

Foto: Terje Reier Gundersen

  
Turvei over Kistefossen
I en henvendelse til kommunen takker en innbygger 
for den nye, flotte turveien over Kistefossen i  
Heggedal. Det er et rekkverk i bakken ned fra Vi-
kingjordet barnehage i Åmotåsen. I henvendelsen 
undrer innmelderen om det er praktisk mulig å legge 
snøen vekk fra rekkverket, slik at det blir lettere å få 
tak i rekkverket i den ellers glatte bakken.

SMÅNYTT

Nettavis? Neida. Men en lokal Facebook-gruppe:
Velkommen skal du være!

Heggedalsposten på nett

 
Heggedal Pensjonistforening
Medlemsmøter fremover
Tirsdag 7. februar Tirsdag 7. mars (årsmøte) 
Tirsdag 4. april  Tirsdag 2. mai
Tirsdag 6. juni

Alle møter kl. 18.00 på Friheim. Har du behov for 
transport? Ring Lions v/Eldar Atterås 909 62 742.
- Styret

1.) En overraskelse                                                        

 

2.) En utfordring 
(i form av bygging)

3.) En sjokolade

1.) Hvem tenker vel på at 
vi blir lett i kroppen, får god                                                                   
balanse og får trent hele 
kroppen når vi danser.

2.) ...og trening for hele kroppen

3.) ...mens vi har det gøy og nyter 
gode gamle låter.

blir i seniordansen

Her er det god plass og hyggelige dansere, 
så hjertelig velkommen. Det er bare å stikke innom 

for en titt. Hit kan du komme alene, for her er vi 
ikke par, men røde og blå dansere.
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Søknad om tippemidler - 
også for Heggedalsprosjekter
Hvert år tildeler Norsk Tipping sitt overskudd til 
samfunnsnyttige formål. Asker kommune sendte 
i januar inn søknad for å motta spillemidler for 
2023. Mange av prosjektene er basert på søkna-
der som ikke fikk spillemidler i 2022, der det er 
søkt igjen i år. Gui Sportsklubb har blant annet 
søkt om støtte til rulleskiløype, kunstgress med 
undervarme og rehabilitering av idrettsanlegget 
på Gjellum.

Skriv til oss eller tips oss om hva vi bør skrive om i 
Heggedalsposten. Dersom du vil være med å lage 
lokalblad, ta kontakt med en av oss i redaksjonen.

Tips oss!
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SMÅNYTT

Det har de siste årene vært en stor vekst i barne- 
og elevtallet i Heggedal. Skolekapasiteten i 
Heggedal er foreløpig tilstrekkelig, men fram-
skrivinger for det neste tiåret viser at det kan bli 
presset barnehage- og skolekapasitet i området.

Barnehage
Kapasiteten må utvides på sikt. Etter at Kistefoss-
dammen barnehage ble åpnet i 2017 har Heggedal 
tilfredsstillende barnehagekapasitet i øyeblikket. 
Heggedalskogen og Sydskogen barnehager er beg-
ge eldre barnehagebygg der det snart må påregnes 
større rehabilitering. En mulighetsstudie har anbefalt 
kommunen å etablere en ny 8 avdelings barnehage 
på Nyhustomta som erstatning for Heggedalskogen 
barnehage. Kommunens handlingsprogram vedtatt i 
desember setter av 125 millioner til bygging av den 
nye barnehagen, som er planlagt ferdig i august 
2028.

Barneskole
Heggedal skole har presset kapasitet. Fra skoleåret 
2023/2024 er dessuten skolegrensene endret, slik 
at nye skoleelever i Hallenskog, Rødsåsen, Stok-
kerskogen og innerste del av Gamle Rustand vei vil 
få Heggedal skole som sin nærskole. Det er foreslått 
å senere flytte Heggedal skolekrets lenger sør, slik 
at flere begynner på Blakstad, en skole som har god 
kapasitet. Kommunens prosjekt- og utviklingsavde-
ling anbefaler ikke utvidelse av den eksisterende 
barneskolen. Det vurderes heller å sette av arealer 
til ny barneskole sentralt i Heggedal. Foreslåtte om-
råder er Underlandsåsen eller Nyhustomta. Kommu-
nen har skissert en investering rundt 2035.

Solberg skole har i dag god kapasitet, men den 
vil bli mer presset med den planlagte utbyggingen 
på Dikemark. Her er det mulig å gjøre endringer i 

Presset skolekapasitet
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skolekretsen mot Vardåsen skole for å sikre nok 
kapasitet.

Ungdomsskole
Hovedgården ungdomsskole har allerede svært 
presset kapasitet. Hovedgården kan få bedre kapa-
sitet ved å endre skolekretsen mot Risenga. Om-
råder som i dag sogner til Hovedgården, kan også 
vurderes flyttet til Slemmestad ungdomsskole.

Illustrasjonen er basert på tall fra Asker kommunes 
temaplan som vurderer kapasitet i barnehager og 
skoler frem mot 2033.

«Bakerikvartalet»
På tomta som huser nedlagte 
Heggedal Bakeri er det foreslått nye 
leiligheter og butikker. 

Kommunen har gitt en foreløpig 
vurdering av prosjektet basert på 
utbyggerens skisser. Kommunen 
mener initiativet ikke er klart for 
oppstart og forventer et høyere nivå 
på planinitiativet for et prosjekt på 
en så eksponert og viktig sentrums- 
tomt. Spesielt er kommunens planavdeling opptatt av 
sammenhengen med områdene rundt, og hvordan arkitekturen 
samspiller med planlagte nabobebyggelser som enda ikke er oppført.
 – Dette er innfarten/porten til Heggedal sentrum fra øst, så de må
 lage visualiseringer som viser hvordan ankomsten oppleves herfra langs
 veien, skriver kommunens arealplanlegger. Dessuten ønsker kommunen 
også tydeligere illustrasjoner som viser hvordan prosjektet ser ut fra avstand 
rundt Gjellumvannet, fra Heggedal kirke og Heggedal hovedgård.
 – Det er viktig å beholde åpenheten rundt begge disse anleggene, skriver arealplanleggeren.
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DET GODE LIV 
I HEGGEDAL

Det karakteristiske og unike 
boligprosjektet Heggedal Torg 
står ferdig  med nye og flotte 
leiligheter, midt i hjertet av 
Heggedal. 

Her er standardarden meget høy 
– du finner kvaliteter som blant 
annet skyvedører, vannbåren 
gulvvarme, enstavs eikeparkett 
og elegant kjøkken fra Aubo. 
Alle leiligheter er innflytnings
klare og med energiklasse A.

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

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

INNFLYTNINGSKLART I A
SKER

FRA KR. 8 135 044,- IN
KL. OMK.

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

Kun 4  
leiligheter igjen 
for salg – av 117 
leiligheter totalt  

i prosjektet

Plan 1

Plan 2

Leilighet B1A-405  
•  BRA: 121 m2  
•  5roms over 2 plan  
•  2 takterrasse – 17 m2
•  kr. 8 135 044, inkl. omk.

TA KONTAKT ELLER MELD DIN INTERESSE PÅ HEGGEDALTORG.NO



Extra Heggedal
7-23

på barnemat og
babywipes

Alle bind, tamponger og truseinnlegg
Utvalget varierer fra butikk til butikk. 
Forbehold om utsolgt.

Alle bleier
Utvalget varierer fra butikk til butikk. 
Forbehold om utsolgt.

COOP TORTELLONI
250 g

4800

COOP KARBONADER/KJØTTKAKER
360/420 g

8000MEDLEMS-
RABATT!

Som Coop-medlem
får du -50 % på 

alle bleier.

-50%
Ikke-medlem: se hyllepris

Kun på

MEDLEMSRABATT

MEDLEMS-
RABATT!

Som Coop-medlem
får du -50 % på 

alle bleier.

-50%
Ikke-medlem: se hyllepris

Kun på

MEDLEMSRABATT
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