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”Ut på tur - aldri sur”
FELLES INNSATS GIR FELLES GLEDE!

Spikkestad Vel’s årsmøte 2010
16.mars ble det avholdt årsmøte i
Aktivitetshuset Gamleskolen.
Valget ga følgende resultat:
Styret:
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
1. Varamedlem:
2. Varamedlem:

Svein Ivar Hansen
Finn Mathisen
Kåre Randen
Randi Steiro
Elin Erlandsen
Gunnar Andersen
Trond Ølstad
Berit Myrvang
Kjell Jørgensen

1 år
2 år
1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
2 år

Det er vår og stier i skog og mark dukker fram. Det
er lett å komme seg ut i skogen og oppleve naturen.
I samarbeid med kulturetaten i kommunen dannet
Spikkestad Vel en turstigruppe for ca. 2 år siden. Vi
vil gjerne gjøre det stadig lettere for turgåere å finne
fram på nye og allerede etablerte stier. Vi
samarbeider med turstigrupper fra Hyggen og
Muserud, som har merket og merker stier fra sine
områder. Dette gjør at valg av turmål og turlengde
blir flere.
Til nå har vi prioritert traseen over Høgåsen til
Ovnerud med forbindelser til Muserud og Hyggen.
Området er lett tilgjengelig med flere fine
utsiktsposter mot Spikkestad, Drammen, Hyggen og
Svelvik. I år blir det plassert et rastebord på utsikten
vestover mot Drammen med Blefjell i det fjerne.

Valgkomite for 2011:
Steinar Sagvik, leder, Molla Randen og Bjarne
Kjos
Utsikt fra Ovnerudfjellet mot Svelvik

Revisorer:
Knut Blikra, Berit Storlien 1 år
Årsmøtene gjennomføres nå i de fine lokalene i
Aktivitetshuset Gamleskolen. Det hadde vært
fint om noen flere viste interesse for vellets
arbeid og møtte opp på årsmøtet. Også alle
styremøtene, som vanligvis finner sted på
Gamleskolen klokka sju den første tirsdagen i
måneden, er åpne for medlemmene. Her kan du
si hva du mener om det meste og du kan komme
med forslag til endringer og til nye ting.
red.

På dugnad rydder vi langs stier, merker og skilter
slik at flere skal finne fram. Planen for denne
sommeren er å få merket en trasè fra Brøholt/
Torsrud til Ovnerud.

-TIL DETTE TRENGER VI HJELPKontakt oss gjerne hvis du vil bidra med
frivillig innsats!
Kontakttelefoner/ epostadresser:
Svein Ivar Hansen: tlf 474 63 024 eller
epost: svivhans@online.no
Elin Erlandsen: tlf 91685303 eller epost:
reerlandsen@gmail.com
Elin E.

Spikkestad-Posten Nr 1 2010

Stasjonsbyen Spikkestad.

Kommunen, Jernbaneverket og Strøm Eiendom er i
ferd med å skape et nytt Spikkestad. Med 30
millioner i potten flytter Jernbaneverket perrongen
en bit mot Røyken og forlenger den fra 100 til 250
meter. De installerer i tillegg et nytt spor som får
perrong på ”Elopaksiden”. Strøm Eiendom utvikler
det gamle Elopak med boliger og forretninger og
Røyken kommune stiller seg bak og er positive til
utviklingen på Spikkestad.

H. Strøm Eiendom AS ønsker å utvikle den gamle
Elopak-fabrikken og eiendommen rundt til boliger,
handel, næring og kontor. På den østre del av
eiendommen planlegges 165 boligenheter i tett, lav
bebyggelse. Selve fabrikkbygningen skal huse
forretninger, kontor og boliger, og på den vestligste
delen av eiendommen ønskes næring og boliger. Til
sammen kan det bli 225 nye boenheter, 6000 m2
handel, 1990 m2 kontor og 1000 m2 næring.
I analysene og planleggingen er både myke
trafikanter og trafikk ellers tatt vare på i forbindelse
med gangvei, bilveie etc.
Det er et stort arbeid med å utvikle et slikt prosjekt
og Spikkestad Vel ønsker H. Strøm Eiendom lykke
til med det videre arbeidet, og vi følger dere under
deres videre fremdrift.
SIH

Spikkestad Torg 2.

Slik var Spikkestad torg en gang
Utsikt mot stasjon på 1920 tallet

H. Strøm Eiendom A/S
” Elopak Bygget ”
Planleggingen av fremtidig bruk av Elopak bygget er
i gang.
I samtaler med Berit Hartvig Nesje i
Prosjektkoordinering Utvikling Forvaltning AS ,
forteller hun litt om den videre fremdrift.
Jernbanen har allerede bevilget 30 mill til
oppgradering og flytting av perrong.
H. Strøm Eiendom As planlegger å bygge ut gamle
Elopak fabrikker på Spikkestad til blant annet handel
og boliger. H. Strøm Eiendom har gitt Rambøll
oppdraget å lage en trafikkanalyse som beskriver de
trafikale konsekvensene de planlagte utbyggingene i
Spikkestad sentrum.

Avanti Eiendom AS er i gang med planlegging
av trinn 2 på Spikkestad Torg. Beliggenheten vil
bli på på andre siden av Kiwi, på den gamle
vikingtomta. Trinn 2 vil bestå av tre bygninger,
på til sammen 65 leiligheter og noe
næringslokale. Det skal i første omgang bygges
26 leiligheter i 4 etasjer. Størrelsen på
leilighetene vil variere fra ca. 50 til 124 kvm.
Leilighetene vil få høy standard med blant annet
parkett på gulvene og fliser på bad. Det vil også
bli mulighet for å bestille opplegg for gasspeis.
De tar sikte på å legge ut leilighetene til salgs
før sommerferien og har allerede fått en del
henvendelser fra folk både fra Spikkestad og
andre steder i Røyken, som er interessert. Hvis
du ønsker mer informasjon om prosjektet kan du
kontakte Berit Muggebye i Eiendomsmegler1
AS avdeling Røyken.
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Spikkestad Park
Som dere ser av bildet er byggingen av
leiligheter på Spikkestad Park kommet godt i
gang. Det skal etter hvert komme fem slike
blokker. I følge tidligere opplysninger har salget
vært bra.

Gamleskolen med ny flaggstang

Flaggheising 17. mai

De skal høyt opp

Rudskollen
Det har flyttet inn mennesker i de fleste av de
40 leilighetene Trysilhus bygger på Rudskollen.
Ryktet forteller at det kanskje blir et tilsvarende
prosjekt litt lenger inn på Kunnskapsveien.

Utsikt mot Rudskollen

Helledamen.
Nye leietagere er straks på plass i våre lokaler
på Helledammen.
De nye leietagerne er Kameleon Gruppen.
Kameleongruppen er en ledende leverandør av
teknisk utstyr og programvare for merking og
sporing av varer innenfor all
produksjonsindustri.
Hovedsetet dere er i lokalene ved Vestbygda
Skole.
De flytter inn fra 1. mai

I år vil igjen den Den offisielle flaggheisingen foregå
på "Gamle Vestbygda skole " klokka 8 på morgenen.
Det øvrige arrangementet finner naturligvis sted på
den nye og fine skolen
Vellet har gått til innkjøp av ny flaggstang og nytt
flagg til Gamleskolen. 17. mai komiteen syntes vårt
innspill om og ha den offisielle flaggheisingen i
sentrum var positivt og sluttet seg til dette.
Vi er altså tilbake til den tradisjonsrike
flaggheisingen på "Gamleskolen". Velkommen til et
hyggelig treff på morgenen.

Vulkanutbrudd på Island

Den 16.april fikk vi inn følgende melding:
Eksperter har nå tolket røyksignalene Island
sender ut, og mener å kunne lese:
"Hjælpur. Vi hatlar gjældur ofanfur pipur og er
pengelensur. Sændur pængur snillur, trengur
bensinur på Lamborginur med piggdækkur for å
komma over fjallar for att handlur meir
champagnur. Voldsommur abstinensur.
Hjælpur”
Norge har mottatt følgende melding fra
Island:
Leggja 30 milliærðir Euro í Sýppelkassin
Íslenþka ámbasaðins I nátt og vi skrúr af
vulkÁnin!
Ekki ringja pólísín!
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Spikkestad Dagen lørdag 5 Juni.

Spørsmål

Spikkestad Vel vil i samarbeid med lag, foreninger
og handelstanden på Spikkestad i år arrangere
Spikkestad dagen
Det har vært bra respons på tiltaket, og vi ser frem til
å gjøre dette på Spikkestad igjen.
Det er tilflyttet mange nye mennesker til Spikkestad
og vi vil på denne måten vise frem en del av det vi
har å tilby her på Spikkestad.
Planen er at vi har hovedarragementet ved
Aktivitetshuset Gamleskolen.
Handelstanden arrangerer sine aktiviteter utenfor
sine lokaler, så som Kiwi , Rema , Spikkestad
Konditori, Spikkestad Storkiosk ,frisøren , fotpleien
,Steinar Sagvik med bilpleie etc,

1. Hva mener du/dere at Spikkestad vel skal
arbeide med?
2. Hva mener du/dere om at videreføringen av
RV23 mot Drammen skal
bompengefinansieres?
3. Hva mener du/dere om
kommunesammenslåing?
4. Hva mener du/dere om den utviklingen av
Spikkestad som vi har vist noen bruddstykker
av i dette bladet?
5. Hvordan ønsker du/dere at fremtiden skal se
ut for Spikkestad?
Svar gjerne til Postboks 12, 3431 Spikkestad.
Send en e-post til kjel@online.no. Kontakt en i
styret eller enda bedre, møt på et medlemsmøte.

Meieriet var viktigere før
Av lag og foreninger har vi også fått positive
tilbakemeldinger fra R.O.S , Spuvi og Spikkestad
Treningsenter, speideren, knivklubb ,L.H.L
,pensionistforeningen og mange flere.
Disse vil i hovedsak holde til ved Aktivitetshuset.
Det blir leker for barn, ponnyridning, hoppeslott,+
mye mye mer.
Er det noen som har innspill, eller vil delta med noe
selv så ta kontakt med undertegnede.
Svein Ivar Hansen
Tlf : 47 46 30 24
Mail: svivhans@online.no
Vi kommer tilbake med mer utfyllende program
etter hvert.
SIH

Snart kommer det mer på Spikkestad torg

Medlemsskap og kontingent
Vedlagt til dette nummeret av SpikkestadPosten 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:
5082 05 84616
Postadressen er:
Postboks 12, 3431 Spikkestad
Velkommen som medlem
http://spikkestadvel.no
Kostymerenn 1952
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