
  
 

 
Innkalling til årsmøte i Heggedal Nærmiljøsentral  

onsdag 1. mars 2022 klokken 19.00 
 

Avholdes på Utsikten – Heggedal Innbyggertorg 
 
Dagsorden: 
 
 
1.    Velkommen 
 
2. Konstituering, godkjenning av innkalling og dagsorden 

 
3.    Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 
 
4.    Årsberetninger fra styret 
 Vedlegg 1: Styrets årsberetning for Nærmiljøsentralen 2022 

Vedlegg 2: Årsberetning for Heggedalsposten 2022 
 
5.    Regnskap og revisors beretning 

Vedlegg 3: Revidert regnskap for 2022 
Vedlegg 4: Revisors beretning for 2022 
Vedlegg 5: Balanse 2022 
Vedlegg 6: Revidert regnskap for Heggedalsposten 2022 
Vedlegg 6b: Balanse for HP 2022 
Vedlegg 6c: Revisors beretning for HP 2022 
 

6. Aktivitetsplan og budsjett 2023 
Vedlegg 7: Aktivitetsplan 2023 
Vedlegg 8: Budsjett 2023 

 
8.    Innkomne forslag 
 
9.    Valg (av styre, revisor og valgkomité) 



 

 

Årsberetning for Heggedal Nærmiljøsentral 

01.01.2022 - 31.12.2022 

 

Heggedal Nærmiljøsentral beretter med dette fra sitt 13. ordinære driftsår med Per Sletaune som 
daglig leder frem til 31. oktober. Lene Dalebråten ble ansatt og overtok som daglig leder fra 1. 
november. 

Heggedal Nærmiljøsentral har hatt følgende styre i perioden:                        
Styreleder: Sverre Aae                        
Ildsjel: Ragnhild Holtan                    
Heggedal og omegn Historielag: Dag Henning Sæther          
Lions Club Heggedal: Jan Erik Ruud                  
Heggedal menighet: Monica Øverby                 
Heggedal og Blakstad skolekorps: Thomas Hvesser (Arild Haug Kaarmo)          
GUI SK: ingen valgt (Torgeir Kroken og Tomas Møller stilte på noen møter)     
Hovedgården Ungdomsskole: Inga May Grimsrud         
Hovedgården Ungdomsskole: Marit Munthe-Kaas        
Hovedgården Ungdomsskole elevråd: Ubesatt  

Styret har i løpet av året avholdt 5 ordinære styremøter. Styremøte nr. 5 ble avholdt på Siam Sushi 
med avslutningsmiddag for Per Modig Sletaune i dennes siste styremøte for HNMS. Årsmøtet ble 
avholdt 23 mars. 

 

Ansettelse ny daglig leder           
HNMS har dette året prioritert tid og ressurser i arbeidet med å ansette ny daglig leder. 
Utlysningstekst og utlysning, utvelgelse av 21 søkere, intervjurunder og til slutt ansettelse som i sum 
ble en positiv, men tidkrevende prosess. Lene Dalebråten ble ansatt med virkning fra 1/11/23. 

 

Daglig leder og styret har blant annet jobbet med følgende saker dette året:                            
Årsmøtet vedtok en «redusert» årsplan for 2022. Styret antok at ansettelse av ny daglig leder vil 
være tidkrevende, og HNMS har en omfattende portefølje som bør reduseres, og enkelte 
prosjekter/aktiviteter omdisponeres til andre lag/organisasjoner. Det viser seg allikevel at 
aktivitetsnivået var svært høyt gjennom hele året med flere nye ideer og prosjekter samt oppfølging 
av eksisterende prosjekter i sentralen. I oversikten av aktiviteter nedenfor er det ikke lagt ned 



timeregnskap for medgått tid til forberedelser i møter, referater, søknader og praktisk 
gjennomføring, men det totale timetallet antas å være svært høyt.  

- Styremøter – forberedelser og oppfølging av saker/prosjekter 

- Ansettelse av ny daglig leder 

- Innfasing av ny daglig leder i HNMS rutiner og aktivitetsområder 

- Frivillighetens år 2022 

- Daglig drift og samhandling med Heggedal Innbyggertorg 

- Medlem i Asker Frivillighetsutvalg 

- Trans´matorn Sykkelpark 

- Lyssette treningstrappa i Trans’matorn sykkelpark gjennom dugnad = Per og Sverre 

- Turskøytebane/gangvei på Gjellumvannet og isråk; tilbud til vinterbadere i Kloppedalen 

- Etablering av Gjellumvannets venner (aktivitetstilbud på Gjellumvannet for Heggedal og omegn) 

- Hangout– kvelder for ungdom i Heggedal, et sted å henge – med aktiviteter og pizza 

- Fun Friday – aktivitet i regi av GUI SK, og i samarbeid med bl.a HNMS 

- Avholdt Frivillighetsdagen 2022 11. juni med flere stander på Heggedal torg 

- Temamøter som gjelder ungdom og ungdomsproblematikk («påstander» om hærverk i 
sentrumsområdene i Heggedal), med aktører som Asker kommune, Asker idrettsråd, Tandberg 
Eiendom, politiet, Kaliber ungdomsklubb v/Ung Kultur og LSU Heggedal.  

- Trafikksikkerhetsutvalg langs Røykenveien       

- Tv-aksjonen i Heggedal, i år Leger uten grenser v/Monica Øverby, Jan Erik Ruud og Sverre Aae 

- Olabil-løp i Gjellum Terrasse 

- Utsmykning torg/park, og åpning torg og park med fest med snorklipping og flaggheising 

- Omattatt (kreativt ombruksverksted), se eget årsmøteunderlag 

- Post i Heggedal A/S (PIHAS, -eget AS hvor Nærmiljøsentralen eier 50% av aksjene)

- Heggedalsposten, se egen årsberetning 

- iheggedal.no – nettside for lag og organisasjoner 

- Fabrikkens venner  

- Rødbukse-fest/overraskelsesfest for Per i Fyrstikken 

- Nettverksmøter mellom frivilligsentralene og de fem ikke-kommunale  



- Deltagelse i arbeidsgruppe for frivilligkoordinering, opplæring av ansatte i virksomhet 
medborgerskap (med flere virksomheter) Asker kommune       

- Digital Venn/Seniornett 

- Bidrag til praktisk tilrettelegging for salgsmesse i hovedplan over Kiwi-butikken brukskunst, kunst, 
håndarbeid og spiselige salgsvarer 

- Innspill - høring arealplan Asker kommune 2022 – 2034 

- Innspill - høring om massedeponi på Yggeseth avfallspark  

- Leserinnlegg Budstikka «Vi heier på ungdommen» 

- Julegrantenning på Heggedal Torg v/ Heggedal LSU, Tandberg Eiendom, Asker kommune og HNMS 

- Diverse søknadsprosesser til Kommune, LSU, Sparebankstiftelsen, Gjensidigestiftelsen 

 

Heggedal Nærmiljøsentral ønsker å takke personer, lag og organisasjoner som har gjort særlig 
dugnadsinnsats til beste for Heggedals nærmiljø. 

 

Frivillighetens år 2022 er lagt bak oss, vi som tar på oss verv og deltar aktivt i lag og foreninger eller 
som ildsjeler har fått et «klapp på skulderen» fra det offentlige dette året.  

Vi som frivillige mener at Frivillighetens år er hvert år, uavhengig av politiske vedtak Frivillige er til 
stede alltid og hele tiden. Samfunnet trenger oss frivillige uansett og alltid, og vi er verdifulle i 
lokalsamfunnet for kommunen, fylket og staten.  

Vi trenger flere medborgere i alle aldersgrupper inn som frivillige Kjenner du noen som kunne tenke 
seg å stille opp i hverdagen, kvelden eller i helgene, ta kontakt med Nærmiljøsentralen. Vi kan 
veilede til akkurat det du ønsker som aktivitet – i lag, organisasjon, forening eller som ildsjel for 
andre som trenger din hjelp. 

 

En person må fremheves dette året               
Per Modig Sletaune sluttet i sin stilling etter 13 år i frivillighetens tjeneste, som lønnet ansatt i 
Heggedal Nærmiljøsentral, men også som ildsjel og frivillig. Han har utøvd mer enn det som kan 
forventes i sin stilling i sentralen og i frivilligheten. Per med sin proaktive lidenskap for frivillig sektor 
har bidratt til å øke kompetanseområde «frivillighet» innad i frivilligheten og i Asker kommunes 
politiske og administrativ miljøer for øvrig. 

Tusen takk til deg som frivillig, 

Takk for at akkurat DU stiller opp for ditt lag og din organisasjon! 

 



Omattatt – kreativt ombruksverksted                   
Vi kan takke alle våre 15-20 frivillige som raust bidrar med kunnskap, erfaring og av sin fritid for at vi i 
2022 har hatt et innholdsrikt år. Deres bidrag er med på å gjøre Omattatt til et sted mange har lyst til 
å komme.  

Foreningen har ca. 120 medlemmer, men vi har gjennom året mange hundre besøkende på våre 
aktiviteter og kurs. Og mange er nysgjerrige og stikker innom bare for å se. Omattatt mottok dette 
året 60 000 kroner fra Viken fylkeskommune for å skape en inkluderende møteplass, og et populært 
ungdomstilbud.  Sommeren 2022 fikk Omattatt midler fra Asker kommune til å arrangere 
Omattattsommer for 70 barn.  Vi har gitt 15 ungdommer oppdrag i sommerferie, høstferie og andre 
arrangementer. 

 Tre dager i uken er det åpent for alle som har lyst til å komme på Omattatt. I tillegg tar vi imot 
skoleklasser og andre grupper som ønsker å besøke Omattatt, og reiser ut til skoler, ungdomsklubber 
og andre samarbeidspartnere. Vi har arrangert verkstedkvelder, olabil-verksted, ulike sømkurs, 
strikkekafé, ungdomsonsdager, bivokskurs, stoppe- og lappeverksted, møbelomtrekkingskurs, 
plantebytte, toastkonkurranse, matredderkurs for ungdom, åpent på dagtid og familiedager. Det var 
ekstra god stemning og engasjement da vi arrangerte åpent og gratis juleverksted med 120 kreative 
besøkende.  

Rett før jul fikk Omattatt årets beste julegave; 338 500 kroner fra Gjensidigestiftelsen. Disse midlene 
bidrar til at vi går inn i 2023 med muligheten til å tilby mange aktiviteter for liten og stor. 

 

 

Post i Heggedal AS                
30. august 2020 ble selskapet Post i Heggedal AS (PIHAS) stiftet. Selskapet eies fortsatt 50% av 
Tandberg Eiendom AS og 50% av Heggedal Nærmiljøsentral. I forbindelse med planlagt flytting fra 
Heggedalsbakken til Heggedal Torg ble det klart at Asker kommune ikke lenger ønsket å være 
«postkontor» i Heggedal. Gjennom tilbud og forhandlinger med Tandberg Eiendom og Posten vant 
«vi» - og satte opp en operasjon for å betjene Heggedals befolkning med postale tjenester – også 
fremover. Beslutningen om å være med i en slik konstruksjon sammen med en kommersiell aktør ble 
styrebehandlet i flere omganger – med positivt utfall. PIHAS er styrets (og administrasjonens) 
beslutning, samtidig som etableringen er i samsvar med nærmiljøsentralens retningslinjer.  «Vårt» 
postkontor i Heggedal åpnet den 18/1 klokken 08.00. Akkurat som planlagt. PIHAS er fortsatt en ikke-
lønnsom virksomhet økonomisk/isolert sett. Virksomheten er imidlertid en «magnet» på folk til 
butikker og til Innbyggertorget – og forsvarer foreløpig sin eksistens på denne måten. Den 
kommersielle eieren i selskapet (TEAS) låner midler til selskapet i kortere og lengre perioder – for å 
utlikne likviditetsutfordringene selskapet innimellom opplever. Som medeier har også vi støttet 
selskapet økonomisk i 2023. 

 

Heggedalsposten er en aktivitet i HNMS         
Styret i Heggedal Nærmiljøsentral gratulerer Heggedalsposten med sine 15 år, og med utgivelser av 
Heggedal og omegns viktigste og mest leste «avis» blad. 



Heggedalspostens redaksjon donerte 100 000 kr til Heggedal Nærmiljøsentral. Formålet med gaven 
er å sette søkelys på prosjekt og eller prosjekter til beste for de formål som Nærmiljøsentralen til 
daglig bedriver utad i lokalmiljøet ref. vedtektene. Nærmiljøsentralen takker Heggedalspostens 
redaksjon for gaven. Styret ser frem til sammen med daglig leder å finne gode og egnede formål til 
den generøse tildelingen. 

Takk til Heggedalspostens redaksjon for bidrag til «Hemmelig fest for Per i Fyrstikken» 

Se egen årsberetning, regnskap og budsjett.   

 

Trans´matorn sykkelpark – et møtested i fortsatt utvikling                                                                
Sykkelparken blir benyttet av svært mange besøkende. Sykkelparken omtales langt utenfor Askers 
grenser. Asker kommune og HNMS jobber med sykkelparken gjennom en gjensidig driftsavtale. Egen 
vaktmester Bjørn Karr har gjennom engasjement fra HNMS påtatt seg daglig/ukentlig vedlikehold i 
sykkelparken. Vaktmestertjenesten ser ut til å være en god løsning for å holde sykkelparken ryddig og 
i god stand, og at det på ulike tidspunkt er en trygg voksenperson i parken. Det vises til tidvis svært 
høyt aktivitetsnivå og godt besøkt sykkelpark gjennom vår, sommer og høst.  

Treningstrappa er også et populært tilbud i Trans’matorn. En større dugnad med å ta vekk ugress og 
vekster i og rundt trappa ble utført av pappagruppe med Anders Øvergaard i spissen, sammen med 
to andre ivrige pappaer. Legging av duk og mer enn 90 sekker med bark under treningstrappa ble 
utført av åtte flotte «kjerringer» fra Dame-treningsgruppa i Heggedal med Ida Synnes som «trener» 
Takk for solid utført arbeid, nettopp for å ta vare på et godt aktivitetstilbud. 

Det må nevnes at sykkelparken vintertids blir omgjort til Trans’matorn akepark, godt besøkt av 
barnehager fra nærmiljøet på hverdager og familieaking i helgene.    

 

Damvokterboligen/kraftverket               
Damvokterboligen har i 2022 fått litt mer oppmerksomhet. Prosjektene damvokterbolig og kraftverk 
er administrativt overført til Heggedal og omegn historielag, med tilhørende økonomi. Dette for å 
redusere arbeidsmengde og for å få ned antall prosjekter i nærmiljøsentralen. 

 

Trafikksikkerhetsutvalget langs Røykenveien                                                                                                                         
HNMS koordinerer trafikksikkerhetsarbeidet langs Røykeveien. Trafikksikkerhetsarbeidet har fått god 
omtale i lokalavisene Røyken og Hurums Avis, og Budstikka, også dette året. Samarbeidspartnere 
dette året har vært: Norges Automobilforbund (NAF) gjennom sitt prosjekt «Med Hjerte i Halsen», 
FAU og Heggedal skole, Asker og Bærum Trafikksikkerhetsforening, Lokalsamfunnsutvalget Heggedal 
og Asker kommune som utførte trafikkmåling nr. 1 dette året. 

Asker og Bærum trafikksikkerhetsforening utarbeidet en rapport basert på de beskaffenheter med 
risikoforhold med x antall utkjøringer/krysningspunkter, samt andre forhold som har betydning for 
trafikksikkerheten langs Røykenveien i Heggedal. Rapporten ble sendt Asker kommune og veieier 



Statens vegvesen – Viken fylke. Rapporten understøtter tidligere dokumentasjoner og bekymringer 
som er kommet frem gjennom mange år i trafikksikkerhetsarbeidet på Røykenveien. 

Viser til innlegg i Heggedalsposten nr. 6-2022, som beskriver historisk vedtak i fylkestinget, hvor et 
enstemmig fylkesting krever 40-sone og fartsregulerende tiltak på Røykenveien. Vedtaket kom etter 
representantforslag Trine-Lise Østlund Blime (H) 26. oktober 22. Heggedalsveien ved skolen fikk sin 
fartshump nr. to denne høsten. Basert på to ferske trafikkmålinger konkluderte Viken 
fylkeskommune (SVV fylket) at tiltak forbi skolen måtte gjennomføres. 

To trafikkmålinger ble gjennomført dette året på veiene i Heggedal, en av Asker kommune Miljø og 
samferdsel, og en av SVV Viken fylke, med skremmende funn med svært høye hastigheter bl.a. forbi 
barneskolen. Viser til Heggedalsposten nr. 5-2022, som gir utfyllende beskrivelser av funn i 
målingene. 

 

Hangout kvelder for ungdom             
Tidkrevende har også planlegging og gjennomføring av ungdomstilbud vært dette året, i samskapning 
med Lokalsamfunnsutvalget i Heggedal, Heggedal Innbyggertorg, Asker Idrettsråd med Aktiv Yng og 
Kaliber ungdomsklubb, ble det avhold mange aktivitetskvelder på Innbyggertorget. Tilbudene som 
planlegges for ungdom i Heggedal er tidkrevende da det viser seg vanskelig å rekruttere voksne 
frivillige, og stort sett er det de samme voksne «ja menneskene» som stiller hver gang. Fun friday 
som GUI SK arrangerer viste seg også vanskelig å gjennomføre grunnet for dårlig tilgang på voksne 
frivillige, til tross for mye annonsering i ulike medier for nettopp å motivere flere voksne til å stille 
opp som frivillige når barne- og ungdomsaktiviteter planlegges gjennomført. 

 

Helse, miljø- og sikkerhet (HMS)                                                                                                                                                                                                                      
Ansattes arbeidsmiljø er viktig, og de nye kontorfasilitetene er av type «cellekontor». Det er god 
tilgang på møterom på innbyggertorget, avtalt fleksibilitet gir også muligheter for hjemmekontor for 
daglig leder. 

Dugnader skal være trygge, og skal ha nullvisjon for fall og skader. Det er avholdt dugnader i 
sykkelparken som har foregått under trygge omgivelser uten hendelser eller skader.     

                                                                           

Nok et år med stort engasjement og innsats i Heggedal Nærmiljøsentral.                                                                                                                       
Styret i Heggedal Nærmiljøsentral takker Per Modig Sletaune for godt samarbeid også dette året, og 
samlet med 13 år i sentralens tjeneste.  

 

Ny daglig leder                
Velkommen til vår nyansatte daglige leder Lene Dalebråten. Vi ser frem imot godt og kreativt 
samarbeid i hennes virke for sentralen i årene fremover, og i et arbeid med Lenes «signatur» som 
daglig leder for HNMS. 



 

 

 



 

 
Årsberetning for Heggedalsposten 2022                   (versjon 03 - 01.02.2023) 

Redaksjonen for Heggedalsposten har i 2022 bestått av: 
Sverre Aae Heggedal nærmiljøsentralen (sverraae@online.no) 
Ole-Herman Bjor, DnK Heggedal Menighet (ole-hb@online.no)  
Terje Martinsen, historiker (te-m4@online.no)    
Laila Samuelsen, tursider (lssamuel@online.no)   
Dag Henning Sæther, redaksjonssekretær (d-hen-sa@online.no)  
Stein D. Berge, budsjef (sdb@crust.no) ut oktober 2022. 
Anders Lie Hagen, bud-kordinator (anderslhag@hotmail.com) 
Elisabeth Schjølberg, samfunn og samferdsel (elisabeth.schjoelberg@multiconsult.no) 
Weronika Margol, ungdomsredaksjonen (weronikam2016@hotmail.com)  
Karin Engene, økonomiansvarlig (karinengene@outlook.com)  
Kristin Baumann har bidratt med layout og flere artikler, men ønsker ikke å stå i oversikten i bladet. 
 
Stein D. Berge varslet før sommeren at han ønsket å gå ut av redaksjonen, av helsemessige årsaker. Han ga 
seg etter jubileumsfesten i oktober. Stein har vært med helt fra starten, og var sentral i oppbyggingen av 
Heggedalsposten. Han har de siste årene hatt ansvaret for budtjenesten. Hans innsats ble markert på 
jubileumsfesten, og med en omtale i nr 6-2022. 
 

 
Heggedalsposten rundet 15 år med nummer 1-2022. Det første nummeret i januar 2007 hadde 28 sider og 
et opplag på 2500 eks. 15 år etter var sidetallet 44 og opplaget 7000 eks.  
Jubileet ble feiret med en stor og vellykket fest på Gjellum 28. oktober, med 72 gjester og god mat. 
Underholdningen var ved Trond Granlunds trio. 
 
Pandemien ebbet ut. Møtene til årets utgaver har vært avholdt i møterom på innbyggertorget, etter at 
restriksjonene falt bort ved inngangen til året.  
 
Distribusjon. Heggedalsposten har 53 trofaste bud, der mange har bidratt svært lenge. Distribusjonen er 
fordelt på et tilsvarende antall ruter og følgelig dekt opp. Dersom noen av de faste budene har vært hindret 
fra å dele ut, har Wiktor Goroszko og Aurora Finstad bidratt som vikarbud mot honorering. I løpet av 2022 
har tre store ruter på Engelsrud, Vollen, Bjerkås blitt delt i mindre roder etter ønske fra budene selv. I 
perioden har fem bud gitt seg, mens vi har fått ni nye. 

Etter at Stein Dyre Berge ga seg som budsjef, har Anders Lie Hagen overtatt hans oppgaver og fortsetter 
som budkoordinator. Ole-Herman Bjor har tatt over ansvar for mottak av pall fra trykkeriet. 

Kristian Elias Koppang klargjør bladene for henting av budene, en jobb som også Mathilde Bakke er 
engasjert for å gjøre fremover. Begge får honorar for jobben. En stadig større del av budene henter sine 
blader selv i parkeringskjelleren på Heggedal Torg, mens noen fortsatt vil ha esker tilkjørt hjem – en 
levering som gjennomføres av Odd Hagen. Som følge av boligutbygging er opplaget økt med 100 
eksemplarer, til 7100. 

Utgivelser og trykking 
Bladet har kommet ut med 6 nummer, med 44 sider i nr 1-4 og 48 sider for de to siste. Samlet sidetall var 
268, mot 252 i 2021 og 240 de tre foregående årene. Opplaget var 7000 eks. for de fem første numrene, og 
7100 for nr. 6. Etter at det ble skrevet kontrakt høsten 2021, er bladene i 2022 trykket av 07 Media i 
Aurskog. Overgangen har gått smertefritt, og dialogen med trykkeriet er god. 
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Økonomi 
Økonomien for 2022 er litt spesiell. HP nr. 3-2022 hadde et eget annonsebilag på de 8 midtre sidene i 
bladet. Kristin gjorde en stor jobb med design, og bilaget gjorde at årets annonseinntekter ble høyere enn 
forventet. 
 
Det ble bevilget og brukt store beløp av oppsparte midler: 

- I september bevilget redaksjonen 40.000 til Nærmiljøsentralens avslutningsfest for Per Sletaune 
(bare 30.000 ble brukt).   

- I oktober bevilget redaksjonen 100.000 til Nærmiljøsentralen.  
- Budfesten i oktober til 15-årsjubileet kostet ca. 110.000.  
- Vår andel av «innflyttingsgaven» - pianoet i Fyrstikken - ble betalt i 2022 (kr 50.000). 

 

I 2022 hadde bladet en omsetning (inntekter) på kr 381.978, og et underskudd på kr 178.895.  
 
Beholdningen pr 31. des. 2022 var kr. 374.000. 
 
 

 

Inntektene fordeler seg på:  2022 2021 2019 
Betaling for faste sider fra org. 19% 22% 20% 
Annonseinntekter. 80% 77% 80% 
Betaling for abonnement. 1% 1% 1% 

    

Utgiftene fordeler seg på:    
Trykking 41% 78% 63% 
Møter, kurs, budfester 22 % 1% 17% 
Programvare til red. og økonomisyst. 3% 8% 7% 
Distribusjon (vikarer) og porto 2% 2% 7% 
Gaver - julegaver til bud og redaksjon 5% 7% 5% 
Bevilgninger (piano, nærmiljøsentralen) 27%   

 
 
 
Innholdet i bladet i 2022: 
 

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

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

Heggedal Helselag og Pensjonistforeningen annonserer sine program hver vår og høst. 
 
De historiske artiklene fra Terje har omhandlet: "Heggedal Meieri", "Knut Nilsen", " Askerbunaden 
kom fra Yggeset", " Bruk og kast - et velferdsfenomen", " Når bladene faller" og " Kraftverkene i vårt 
nærområde". 
 



 
Tursidene fra Laila har beskrevet "En tur over Guiplatået", "På småveier og stier fra Østenstad kirke", 
"Til bygdeborg og Rhododendron", "Rundtur fra Dikemark til Småvannsbu", "Lysløypa i Bødalen med 
topptur til Aukevarden" og "Juletur til Blåfjell". 
 
 
Noen av de lokale sakene og prosjektene som ble omtalt i 2022: 

Kulturarrangementer. Det nye sentrum har fått arenaer for kultur både ute og inne, og 
Heggedalsposten har omtalt «Asker Kulturfestival» i mai, «Factory Light Festival» i august, Asker 
Jazzfestival i oktober og «Fyrstikkfestvalen i Heggedal» i november. I tillegg annonseres 
Innbyggertorgets program. 
 
Det nye torget. Torget ble åpnet av ordføreren 23. august. Bladet dekket åpningen, byggeprosessen, 
kunstinstallasjonene og de enkelte byggeelementene. En egen artikkel omhandlet de historiske 
motivene i betonghellene, der 5. trinn ved Heggedal skole hadde bidratt med ideer og skisser. 

«Askerkallen». Siste elementet i gatene gjennom sentrum var rundkjøring med Magne Furuholmens 
«Askerkallen» i midten. De nedstøpte jernbaneskinner formet som askekall fikk en egen artikkel, og 
ble også kommentert av Toralf Dehli i en «petit-artikkel».  

Bladet forteller om virksomheter som kommer og går. Etter 18 år ble Pizzaekspressen avviklet, etter 
at Remzi ikke ble enig med Tandberg om betingelsene for videre drift. Men det har også flyttet inn 
nye bedrifter: Dyrebutikken Balto, Vinitera kafé og vinbar og treningssenteret «Feelgood». 

Sentrumsbebyggelsen snart ferdig. Det tidligere «Heggedal senter» («Kiwi-bygget») renoveres. Ellers 
har bladet omtalt «Gullhellinga», Heggedalsbakken og rekkehusene i Åmotåsen - med nye veinavn. 

 

 

Sider/artikler i numrene i Heggedalspostens årgang 2022: 
 
 

HP 1/2022 - 25. - 30. januar 
Historisk: Heggedal Meieri - 3 
Hauger Gård - 6 
Heggedal og omegn Historielag - 8 
Heggedal og Blakstad skolekorps - 10 
Thoralf Dehli: Så spør jeg deg - 11 
Heggedal innbyggertorg - 12 
Home Start - 14 
Ungdomssider - 15 
Heggedal Hovedgårds 
venner og stiftelsen - 16 
Status for Heggedal sentrum -18 
Heggedalspostens nye trykkeri -20 
Tur: En tur over Guiplatået - 22 
Heggedal Helselag - 25 
Gui Sportsklubb - 26 
Fra Facebook-sidene - 30 
Heggedal Menighet - 32 
Lions Club Heggedal - 35 
Heggedalsposten 15 år - helt frivillig - 36 
Hilsen fra ordfører og kommunedirektør - 36 
Omattatt Heggedal - 38 
Smånytt – 40 
 
 
 
HP 2/2022 - 22. - 27. mars 

Historisk: Knut Nilsen - 3 
Lions Club Heggedal - 6 
Toralf Dehli: Kjære Heggedalspotten! - 7 
Heggedal og omegn Historielag - 8 
Heggedal lokalsamfunnsutvalg - 10 
Heggedal og Blakstad skolekorps - 11 
Asker kulturfestival 19.-22.mai -12 
Ungdomssider - tid for UKM - 13 
Heggedal innbyggertorg - 14 
Brannsikring av Heggedal Hovedgård - 16 
Heggedal Hovedgårds venner og stiftelsen - 17 
Gui Sportsklubb - 18 
Tur: På småveier og stier fra Østenstad kirke - 26 
Beredskap i Asker kommune -29 
Dansesonen 15 år i Heggedal - 30 
Musikal er moro! - 31 
Trafikksikkerhet - 32 
Martin Rønning AS ”Miljø-fyrtårn”-sertifisert - 33 
Fra Facebook-sidene - 34 
Brukerundersøkelse for Heggedalsposten - 36 
Heggedal Menighet - 37 
Omattatt Heggedal - 38 
Smånytt – 41 
 
 
HP 3/2022 - 18. - 23. mai 
Historisk: Askerbunaden kom fra Yggeset - 3 



 

Toralf Dehli: Om humor og idioter - 6 
Lions Club Heggedal - 7 
”Leve hele livet” - 9 
Framtida for Dikemark - 10 
Omattatt Heggedal - 12 
Aktiv Yng - 14 
Heggedal og omegn Historielag -16 
Heggedal og Blakstad skolekorps - 18 
Tur: Til bygdeborg og Rhododendron - 20 
Heggedal lokalsamfunnsutvalg - 23 
Heggedal innbyggertorg - 24 
Ungdomssider - aktiviteter i sommermånedene - 26 
Heggedal Hovedgårds venner og stiftelsen - 28 
Heggedalspostens brukerundersøkelse - 29 
Kommuneplanens arealdel er på høring - 30 
Gui Sportsklubb - 32 
Fra Facebook-sidene - 36 
Brukerundersøkelse for 
Heggedalsposten - 36 
Heggedal Menighet - 38 
Smånytt – 41 
 
HP 4/2022 - 23. - 28. august 
Historisk: Bruk og kast - et velferdsfenomen - 3 
I høst starter renovering av sentrumsgården - 6 
Heggedal Menighet - 8 
Factory Light Festival - 11 
Omattatt Heggedal - 12 
Toralf Dehli: ”Snakk om meg’a, mamma” - 14 
Heggedal og omegn Historielag - 16 
Nytt fra nærmiljøet - 18 
Balto - ny dyrebutikk - 19 
Heggedal lokalsamfunnsutvalg - 20 
Heggedal og Blakstad skolekorps - 21 
Tur: Rundtur fra Dikemark til Småvannsbu - 22 
Heggedal Helselag - 26 
Reisebrev fra Trøndelag - 27 
Heggedal innbyggertorg - 28 
Fra Heggdalspostens Facebook-sider - 30 
Heggedal Hovedgårds venner - 32 
Gui Sportsklubb - 34 
”Heggedal terasse” - 38 
Smånytt – 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HP 5/2022 - 11. - 16. oktober 
Historisk: Når bladene faller - 3 
Heggedal torg og park - 6 
Lene Dalebråten - ny leder for nærmiljøsentralen - 8 
Gui Sportsklubb - 10 
Toralf Dehli: Kunst, eller..? - 14 

Fyrstikkfestival 30.okt-5.nov - 16 
Heggedal Menighet - 18 
Min første rundkjøringskunst - 21 
Omattatt Heggedal - 22 
Tur: Lysløypa i Bødalen m/ topptur til Aukevarden - 24 
Foreslår bo- og omsorgssenter i Kloppedalen - 27 
Lions Club Heggedal - 28 
Elever bidro til hellene på Heggedal torg - 30 
Heggedal og omegn Historielag - 32 
Heggedal lokalsamfunnsutvalg - 33 
Fra Heggdalspostens Facebook-sider - 34 
Factory Light Festival - 36 
Heggedal og Blakstad skolekorps - 37 
Nye trafikkmålinger - 38 
Etableringer på Heggedal torg - 39 
Heggedal innbyggertorg - 40 
Improkurs for ungdom - 42 
Heggedal Hovedgårds venner - 44 
Smånytt – 45 
 
HP 6/2022 - 29. november - 4. desember 
Historisk: Kraftverkene i vårt nærområde - 3 
Heggedal Hovedgårds venner - 6 
Sommerfuglen - av Trine Rohde - 8 
Toralf Dehli: Det er verst om sommeren - 9 
Vinitera - kafé og vinbar - 10 
Gui Sportsklubb - 12 
Kjell Marcussen feiret med konsert - 16 
Heggedal Menighet - 18 
Lokal julehandel - 22 
Tur: Juletur til Blåfjell - 24 
”Surprise-party” for Per - 26 
Lions Club Heggedal - 27 
Myr på rehab - 28 
Heggedal Terrasse - 29 
Omattatt Heggedal - 30 
Heggedal og omegn Historielag - 32 
Heggedal og Blakstad skolekorps - 33 
Frivillighetens år 2022 - 34 
Stein Berge slutter i Heggedalsposten - 35 
Heggedal innbyggertorgs program - 36 
Informasjon fra innbyggertorget - 38 
Heggedal lokalsamfunnsutvalg - 39 
Historisk vedtak i Fylkestinget - 40 
Fra Heggdalspostens Facebook-sider - 42 
Smånytt - 44 



 

Regnskap 2022 Heggedal Nærmiljøsentral
R-2022 B-2022 Noter

Driftsinntekter
(Statstilskudd) 2277,09 1500 1)
Tilskudd fra Asker Kommune (og staten via rammetilskudd) 848 000 848 000 8)
Arrangement
Kalender
Renter/gebyr
Prosjektmidler 2)
VTA tilskudd
Annet

Sum driftsinntekter 850 277 0 849 500

Driftskostnader
Lønn, forsikring og sosiale utgifter 889 513 845 000 3)
VTA stilling 0 0
Husleie, inkl strøm og renhold (aktivitet) 0 0
Installasjon bredbånd og trådløst 0 0
Drift av bredbånd og trådløst 0 0
Innkjøp datautstyr og programvare 15 028 25 000 4)
Innkjøp kontorutsyr og innredning 10 000 20 000 5)
Drift www.iheggedal.no 10 460 10 000
Kontordrift 49 411 15 000 6)
Kurs og opplæring 0 5 000
Prosjekter -46 081 10 000 2)
Arrangement 27 183 25 000
Kalender 0 0
Markedsmateriell 8 500 5 000
Annet/Gaver 2 738 5 000
Brukerrådet 0 0
AK nettverk 0 0
Transmatorn 0 0
Omkostninger 4 855 4 500

Sum driftskostnader 971 607 969 500

Driftsresultat/kontroll -121 330 -120 000 7)

Noter

1) Tilskudd fra brukere av grasrotandelen; tusen takk!
2) Ikke budsjettert. Inkluderer transaksjoner (ikke ferdig avregnet for 2022) for:

Hangout, Kaliber/LSU, Sveisehenger - aka hestehenger, seniornettkurs_
mat, Gjellumvannets Venner Spleis, rest av lagerleie, lån til PIHAS X2, Piano inn og ut,
ymse korrigeringer transmatorn/anlegg, snakerun inn og ut. Blant andre. Altså passe komplekst og komplisert, 
men med full efterrettelighet og sporbarhet. 
Tilsynelatende overskudd, men vil utliknes når avregnet over prosjektenes levetid. Minus betyr altså her overskudd;

3) En mindre overskridelse - med utgangspunkt i "to daglige ledere" og ikke
avregnet mellomværende med Omattatt for innskuddspensjon. (Gjøres januar 2023)

4) Hovedinnkjøpet (PC etc) er belastet "anleggskontoens overskudd" og ikke belastet drift.
5) Betydelig besparelse gjennom gjenbruk av eksisterende innredning og utstyr.
6) Her inngår leie av P-plasser - ikke opprinnelig budsjettert med to plasser fra november.
7) Til tross for et veldig annerledes år - totalen er svært nær det budsjetterte.
8) Budsjettert og avtalt kommunalt og statlig tilskudd





 

Beholdningsoppstilling 2022 - "balanse", Heggedal Nærmiljøsentral

u2015 u2016 u2017 u2018 u2019 u2020 u2021 u2022 Noter

Driftskonto 413 940 380 779 346 175 385 327 444 309 304 027 240 841 119 511 1)

Anlegg/Transmatorn 653455 62618 531181 429292 307 145 271 556 354 010 960 685 2)

Brukerrådet 11733 10226 9466 9466 8 966 8 966 8 966 13 632 3)

Heggedal Vel 71729 55747 43725 55135 42 655 21 408 1 0

Fabrikken 42971 10426 12983 28850 36 018 35 452 20 582 12 813 4)

Heggedalsposten 100066 136088 294639 334224 389 043 452 883 502 187 309 027 5)

Skattetrekk 33300 85 181 59 500 59 500 92 780

Feriepenger 134 123 129 371 160 977

Omattatt 1 177 635 1 347 660 887 741

Utestående fordringer/gjeld 30 000 6)

Total beholdning 1 293 894 655 884 1 238 169 1 275 594 1 313 317 2 465 550 2 663 118 2 587 166

Noter
1) Inngående minus årets (reviderte) resultat
2) Inngående minus oppgjør for arbeid utført i 2022, samt innkjøp PC. Her inngår også 100.000 i bidrag fra Heggedalsposten,
nettopp for at disse midlene ikke skal "forsvinne" i daglig drift.
3) Inngående minus årets resultat, eget regnskap, kun til orientering her
4) Eget regnskap, kun til orientering her
5) Eget regnskap, kun til orientering her
6) PIHAS har et lån fra Nærmiljøsentralen på kr. 30.000

u=utgående beholdning
Det er kun driftskonto som regnskapsrapporteres her.
Nærmiljøsentralen har verken store eiendeler eller større gjeld, med unntak av Kistefoss Kraftstasjon, som eies av Nærmiljøsentralen. Forøvrig leier Nærmiljøsentralen Damvokterboligen og trans´matorn sykkelpark. 
Nærmiljøsentralen eier 50% av aksjene i PIHAS.



 
Resultatregnskap for Heggedalsposten 2022

Inntekter Inntekter 2022 Inntekter 2021 Endring Noter:
 Annonseinntekter  305 060,00  223 900,00  81 160,00
 Abonnement av HP  2 450,00  3 150,00 -  700,00
 Kontingent i HP  73 287,50  65 450,00  7 837,50

Gave  1 000,00   0,00  1 000,00
 Driftsinntekter  381 797,50  292 500,00  89 297,50

 Kostnader Kostnader 2022 Kostnader 2021 Endring
 Trykking av HP - 230 858,00 - 167 290,00 - 63 568,00  
 Programvare anskaffelse/vedlikehold - 18 316,75 - 18 021,35 -  295,40 1.

Inventar - 57 068,75   0,00 - 57 068,75 2.
 Rekvisita - 5 455,00 - 5 921,00   466,00
 Møte, kurs, oppdatering o.l. - 124 135,90 - 3 160,00 - 120 975,90  
 Porto, distribusjon av HP - 9 751,00 - 4 626,00 - 5 125,00 3.
 Gave, ikke fradragsberettiget - 114 734,00 - 14 000,00 - 100 734,00 4.
 Bank- og kortgebyr -  317,50 -  597,50   280,00
 Driftskostnader - 560 636,90 - 213 615,85 - 347 021,05

Resultat 2022 Resultat 2021 Endring
Resultat - 178 839,40  78 884,15 - 257 723,55

 Finansinntekter/kostnader Finansinntekt 2022 Finansinntekt 2021 Endring
 Rentekostnad -  55,62   0,00 -  55,62
 Finansinntekter/kostnader -  55,62   0,00 -  55,62

Resultat Resultat 2022 Resultat 2021 Endring
 - 178 895,02  78 884,15 - 257 779,17
Noter:
1. Programvare anskaffelse/vedlikehold Programvare Adobe, Fiken og Web-hotell domene årsavgift
2. Inventar  Rullebord,andel  piano
3. Porto Porto, distribusjon, vikarbud
4. Gaver Øk.støtte til Nærmiljøsentralen, gaver til budene

Balanse 2022 Inng 01.01.2022 Utgående 31.12.2022
Kundefordringer 64 800,00
Heggedalsposten bankkonto 6215 05 92467 502 187,18
Eiendeler 566 987,18

Annen egenkapital -552 987,18
Leverandørgjeld -14 000,00
Egenkapital og gjeld -566 987,18

Udisponert resultat 0

0
-552 987,18

178 895,02

65 064,95
309 027,21

374 092,16

-552 987,18



 
 

Årsplan 2023 for Heggedal Nærmiljøsentral   
Styret anbefaler at nærmiljøsentralens arbeidsform videreføres med enkelte endringer. 
Porteføljen av prosjekter og aktiviteter vil nedjusteres parallelt med tilføring av nye tanker.  

I 2023 vil mye fokus være barn og unges livsmestring, ny profil, samt prosjektstart av 
SnakeRun.  

 

Styret forslår følgende plan: 

 

• Videre samarbeid med Borgen Nærmiljøsentral «Unge Rollemodeller». Skape 
aktiviteter for to fokusgrupper; mellomtrinnet og ungdomsskole.  

• Utarbeide ny profil; logo og nettside. 
• Nærmiljøsentralen skal utvikle og fremme fellesprosjekter med god forankring i 

nærmiljøet. Vi skal samarbeide med Heggedal innbyggertorg, men fortsette som 
selvstendig organsisasjon og i samsvar med retningslinjene for frivilligsentraler ift 
offentlige tilskudd.  

 

Prosjekter og aktiviteter som følges opp fra HNMS: 

• Ulike kulturarrangementer iht. planer.  
• Omattatt, kreativt ombruksverksted 
• Trans’matorn og prosjektstart SnakeRun 
• «Unge rollemodeller» 
• Nettverksmøter med kommunale og ikke-kommunale frivilligsentraler 
• Trafikksikkerhet – utvalgsarbeid 
• Frivillighetsutvalget og nettverksarbeid med frivillighetssentralene 
• Post i Heggedal – PIHAS  

 



 

Budsjett 2023 Heggedal Nærmiljøsentral
B-2022 R-2022 B-2023 Noter

Driftsinntekter
Statstilskudd KUD 848 000,00 448 000,00 423 752,00
Tilskudd fra kommunen/egenandel 400 000,00 400 000,00
Norsk tipping/Grasrot 1 500,00 2 277,09 1 500,00
Overført/inngående beholdning fra 2022 119 511,00

Sum driftsinntekter 849 500,00 850 277,09 944 763,00

Driftskostnader
Lønn, forsikring og sosiale utgifter 845 000,00 889 513,00 820 000,00
Husleie, inkl strøm og renhold (aktivitet) 0,00  
Innkjøp datautstyr og programvare 25 000,00 15 028,00 15 000,00
Innkjøp kontorutsyr og innredning 20 000,00 10 000,00 15 000,00
Drift www.iheggedal.no 10 000,00 10 460,00 10 000,00
Parkering 0,00
Kontordrift 15 000,00 49 411,00 25 000,00
Kurs og opplæring 5 000,00 0,00 5 000,00
Arrangement 25 000,00 27 183,00 25 000,00
Markedsmateriell 5 000,00 8 500,00 5 000,00
Annet/Gaver 5 000,00 2 738,00 5 000,00
Prosjekter 10 000,00 -46 081,00 10 000,00 1)
Omkostninger (gebyrer bank) 4 500,00 4 855,00 4 500,00

Sum driftskostnader 969 500,00 971 607,00 939 500,00

Driftsresultat -120 000,00 -121 329,91 5 263,00

B-2022 R-2022
1) Buffer for eventuelle tap på prosjekter 


