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Spikkestad Vel’s årsmøte 2009 
17.mars ble det avholdt årsmøte i 
Aktivitetshuset Gamleskolen. Valget ga 
følgende resultat: 
Styret: 
Leder: Kjell Jørgensen 1 år 
Nestleder:  Svein Ivar Hansen 2 år 
Sekretær: Kåre Randen 2 år 
Kasserer: Bjarne Kjos 1 år 
Styremedlem: Elin Erlandsen 1 år 
Styremedlem: Petter Bay 1 år 
Styremedlem: Trond Ølstad 2 år 
1. Varamedlem: Trond Willersrud 2 år 
2.Varamedlem: Berit Myrvang 2 år 
Valgkomite for 2010: 
Finn Skjelby leder, Steinar Sagvik, Ingrid 
Abusdal 
Revisorer:  
Knut Blikra, Turid Jørgensen 1 år 

҉ 

Aktivitetshuset Gamleskolen 
Vellet har flyttet alle sine aktiviteter fra 
lokalene vi hadde i Helledamsveien til 
Aktivitetshuset Gamleskolen. Her har 
Spikkestad fått et flott hus som vi håper 
innbyggerne vil ta godt vare på. Alle lag og 
foreninger kan kostnadsfritt benytte huset.  

Blant andre har speiderne og Seniornett fått 
disponere egne lokaler til sine aktiviteter. 
Kafeaktiviteten som pensjonistene drev i 
Helledamsveien har fått et finfint tilholdssted 
her. En hel del andre lag har skaffet seg egne 
lagerskap i huset og avholder sine møter her. 

Spikkestad Vel avholder sine styremøter i 
Gamleskolen den første tirsdagen i måneden, 
bortsett fra i juli og august. Styremøtene er 
åpne, og alle er velkommen til møtene som 
begynner  
kl. 19:00. 

 

 
Aktivitetshuset Gamleskolen 

Hva driver vellet med? 
Et vel er jo til for å ta vare på livskvaliteten til 
innbyggerne i velområdet.  I vedtektene for 
Spikkestad Vel står det i §1Formål: 
• Foreningens formål er å fremme 

medlemmenes felles interesser på 
Spikkestad og virke for stedets 
forskjønnelse og trivsel  

• Foreningen opptar til behandling enhver 
sak som tjener disse formål 

• Foreningens styre kan samarbeide med 
andre foreninger eller institusjoner i saker 
av felles interesse 

• Foreningen er medlem av Norges 
Velforbund og er partipolitisk nøytral 

Altså; Bruk vellet! Har dere ønsker, ideer, 
forslag eller klager, så ta kontakt med 
styret. 

På neste side informerer kassereren om noen 
av de prosjektene som Spikkestad Vel har 
støttet økonomisk.  

҉ 

Hjemmeside 
På Internet finner dere Spikkestad Vel på 
adressen 

http://www.velnett.no/spikkestad 

mailto:kjel@online.no
http://www.velnett.no/spikkestad
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Tilskudd til nærområdet 
Spikkestad Vel har vært i den heldige situasjon at de har hatt 
jevnlige inntekter hvert år, på grunn av at de eier tomta og deler 
av bebyggelsen der bensinstasjonen har vært i mange år. 
Derfor har man også kunnet bidra med ikke ubetydelige bidrag 
til ulike deler av nærområdet. De viktigste bidragene de siste 15 
– 20 årene er: 
1992: Spikkestad grendehus – Andelsbrev kr 100 000 
1997:  Åsaker Vel – tilskudd til gjerde  ”      5 000 
 N.Åsaker Vel – tilskudd til lekeplass  ”      4 250 
 Aldersboligene – markiser fellesområde  ”      8 500 
1998 ROS kastfelt – lysmaster til skøytebane  ”    46 500 
 Spikkestad barnepark – tilskudd  ”    14 000 
 Julemiddag for eldre – tilskudd  ”      7 250 
1999 Benker til utplassering  ”      7 500 
 Spikkestad barnepark – tilskudd  ”    15 000 
 Julemiddag for eldre – tilskudd  ”      8 000 
2000 ROS skigruppa – tilskudd skihytta  ”  150 000 
2001 Søndagsskolen, Vårsol - tilskudd  ”      3 000 
2002 Sp. Legekontor – tilskudd til hjertestarter  ”    19 500 
 Sykebil – tilskudd til hjertestarter  ”    12 000 
2003 Vårsol – skraping og maling av huset  ”    17 250 
 (Elever fra Sp.u.sk skrapte og fikk 7 000) 
 Nordhagen – tilskudd til lekeplass  ”    20 000 
2004 Vårsol – tilskudd til oppvaskmaskin  ”    20 000 
2005 Spikkestad barneskole – tilskudd  ”      8 000 
 17. mai arrangement – leie av karusell  ”    10 000 
2006 ROS skigruppa – tilskudd snøkanon  ”    25 000 
 Vedlikehold hjertestareter  ”      5 500 
 Spikkestad barneskole – volleyballstativ  ”       7 000 
2007 Seniornett – tilskudd  ”      5 000 
 ROS fotball – tilskudd til kunstgress  ”  100 000 
 Spikkestad ung.skole – skateboardrampe  ”      7 750 
2008 Aktivitetshuset Gamleskolen – gardiner  ”    18 000 
 Bølstadsenteret – innredning for frisør  ”      9 500 
 Seniornett – 3 LCD-skjermer  ”      5 000 
 Spikkestad barneskole – skolefane  ”    58 750 
2009 Vårsol – tilskudd til varmepumpe  ”    25 000 
 ROS håndball – håndballmål med mer  ”    24 000 
 
Dette utgjør over 750 000 kroner.  
 
I tillegg er det gitt tilskudd til sommerutflukt for pensjonistene 
som holdt til i Helledamsveien 15B, nå Aktivitetshuset 
Gamleskolen, i mange år. 
Barneskoleelever og speidere har i mange år hatt ryddejobb 
langs gangveier før 17. mai, hvor de har tjent noen kroner. 
Vellet har et høytaleranlegg og partytelt, som blant annet brukes 
på 17. mai, til en verdi av ca 100 000 kroner. 

҉ 
Helledammen 
Spikkestad Vel eier lokalene som elektrikerfirmaet Askestad-Aas 
Elektro AS holder til i. Her er det nå byttet ut gamle vinduer og 
dører etter mange års bruk og lokalene nymalte og rene. Håper 
inderlig at taggefantomene holder seg langt unna. 

 

 

Rakel Wahl, nr 6 i OL 1952 i Oslo 

҉ 

 

Isarbeidere 1946,  
Isbingen meieriutsalget 

҉ 
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Spikkestadposten Nr 1 – 1. årg. 
Utgitt i oktober 1952  av Vestbygdens Vel. 
Redaksjon: Rut Nilsen og Egil Hekneby. 
Fra det første nummeret av Spikkestad-Posten har vi 
sakset litt fra en artikkel om Spikkestad 
Idrettsforenings bedrifter: 
Spikkestad Idrettsforening interesserer alle her på 
stedet og vi har bedt foreningens tillitsmenn om å 
fortelle litt om foreningens bedrifter i den siste tida, 
men det er svært få av tillitsmennene som har latt 
høre fra seg. Vi går ut fra at de ikke har tid, grunnet 
arbeid på idrettsplassen, og lar det være en 
unnskyldning god nok. Men fra skioppmannen og 
junioroppmannen Andreas Transeth har vi fått 
følgende beretning:  
”Vi henger da med i skisporten ennå, selv om det 
ikke er som Peder Wahls dager da vi fordret premie i 
hvert renn han deltok i. Våre seniorhoppere har i 
vinter tatt til sammen 6 premier. Disse er fordelt 
slik: O. Johannesen 4 stk. og N. Løvstad 2 stk. Våre 
langrennsløpere tok til sammen 12 premier, fordelt 
slik: Finn Svanberg 6 premier, likeledes ble han 
kretsmester på 17 km. K. Wahl 1 premie, O. Huseby 
3 premier og O. Rud 2 premier. Likeledes har vår 
forening vært uttatt av kretsen i det Finn Svanberg 
har deltatt både i Holmenkollen og 
Norgesmesterskapet.  
Så kommer vi til guttehopperne og de har vært så 
flinke at de trenger en ekstra omtale. De tok til 
sammen 51 premier som fordeler seg slik: Ulf 
Embretsen 9 premier, likeledes ble han kretsmester i 
klassen 13-14 år, det var den første i Spikkestads 
historie. Svein Transeth tok 9 premier, Yngvar 
Syversen 7, Finn Gundersen 6, Magne Askestad 4 
stk. og resten fordelt på følgende: Kjell Kjos, Svein 
Høvik, Tormod Lia, Trygve Meland og Thorleif 
Thorsen. 
 

 

Emilhavna 1952 

Ulf Embretsen, Finn Gundersen, Yngvar Syversen 
og Svein Transeth var uttatt til Norgesmesterskapet 
for gutter. Svein Transeth tok 26. Premie og Ulf 
Embretsen 28. Premie. Disse to var de beste fra 
Drammen og omegn i sin klasse. 
Også til å sparke fortball er smågutter flinke. Hittil i 
år har småguttlaget spilt 8 kamper. Av disse har de 
vunnet 6 og 2 uavgjort, det er et fint resultat. 
Så håper vi at fotballplassen snart må bli ferdig, så 
også de voksne fotballspillerne får tid til å fortelle 
oss litt om sine bedrifter. 
_ _ _ 
En ekstra omtale har frk. Rakel Wahl fortjent. Hun 
er nemlig uttatt til olympiaden, som aspirant i 
langrenn, og har allerede deltatt i en treningsleir. 
Den endelige uttakingen foregår som kjent senere. 
 

 
Kostymerenn på Spikkestad 1952 

Skurtresker 
I Spikkestad-Posten nr 1 leser vi at en skurtresker 
var for første gang å se på jordene på Spikkestad i 
høst. Alle måtte bli begeistret for det nye vidunderet. 
Det påstås at skurtreskeren skal kunne greie opp til 
100 mål per dag, med kornet ferdig levert i sekker. 
Dvs. kornet må tørkes før det kan lagres. Og her har 
moderne teknikk gjort en ny landevinning. Statens 
Kornforretning besørger tørkingen, og en behøver 
ikke å ergre seg over det ustadige høstværet. 
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Spikkestad 1960-70,  
Gulfstasjonen på Helledammen 

Barneskolene på Spikkestad 
Etter at Spikkestad Vel nå har flyttet sine aktiviteter 
til ”Gamleskolen”, kan det være interessant å høre 
hva lærer Hjalmar Skaug uttalte til Spikkestad-
Posten i 1952: 
 Vi har hørt ymt om at kommunen har planer om å 
bygge ny skole her på Spikkestad og vi spør lærer 
Skaug om det er tilfelle. 
”Joda, sier han, vi blir nødt til å bygge ny skole, for 
barnetallet øker så vi må ha 7-delt skole. I de 
nærmeste årene kommer det til å begynne 20 stykker 
hvert år, og når klassene blir så store, kan vi ikke slå 
to klasser sammen slik vi gjør nå. 
Til å forberede bygginga er det satt ned en 
byggenemd på tre medlemmer, det er Klemet Kure, 
Nils Sjøstrøm og meg selv. Vi har drøftet saken og 
har henvendt oss til en arkitekt som har tegnet 
nybygget, så planene foreligger ferdige. Tomt har vi 
jo, det er den fine tomta mellom skolen og 
Aspelund, så bare vi får byggetillatelse kjører vi i 
vei.” 
Da herr Skaug er forholdsvis ny på stedet, spør 
Spikkestad-Posten ham hvordan han trives her. 
”Jeg liker meg veldig godt på Spikkestad”, sier han, 
”her er det pene omgivelser og hyggelige 
mennesker, og det som nesten er det viktigste i mitt 
yrke er at jeg kommer svært godt ut av det med 
skolebarna, både i skolestua og på de turene vi har 
hatt. Nå er vi blitt enige om at vi til sommeren skal 
ta en tur til Bergen. Det er 6. og 7. Klasse som skal 
være med, og de gleder seg veldig til turen. Nå om 
dagen driver de forresten og plukker poteter og skal 
spare penger til Bergensturen.” 
Nå er jo skolen som Skaug planla erstattet med ny 
skole og vi avventer med spenning hva som skjer i 
den tomme skolen. 

Meldinger fra kommunen 
Båndtvang 
Båndtvang i Røyken og Hurum kommuner gjelder 
fra 1. April t.o.m. 20. August. 
Dette betyr at alle hunder skal holdes fysisk i band. 
Folkebadet 
Folkebadet stenger 1.mai og åpner igjen 
1.september. 
Det er fremdeles mulig å leie svømmehallen for 
lukkede grupper. For mer informasjon ring 
Servicetorget i Røyken kommune på telefon  
31 29 60 00.  
Vi oppfordrer alle til å bruke Røykens flotte strender 
gjennom sommeren! 
Kulturminneåret 2009. Ukens post. 
I anledning Kulturminneåret 2009 har kommunen 
inngått et samarbeide med Røyken Orienteringslag 
om UKENS POST, hvor postene er knyttet opp til 
kulturminner i kommunen.  
Les mer på kommunens hjemmeside. 

 

҉ 

Medlemsskap og kontingent 
Vedlagt til dette nummeret av Spikkestad-Posten 
ligger ferdig utfylt giroblankett til registrerte 
medlemmer. Til de av dere vi ikke har registrert som 
medlem ligger det en åpen innbetalingsblankett. 

Medlemsskapet i Spikkestad Vel koster kr 100,- per 
år og gjelder for hele husstanden. 

Kontonummeret til Spikkestad Vel er: 

5082 05 84616 

Velkommen som medlem 

http://www.velnett.no/spikkestad 

http://www.velnett.no/spikkestad
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