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Ellers så minner vi igjen at Spikkestad Vel i år også
vil arrangere Spikkestad Dagen , første Lørdag i juni
altså 2 Juni.
Mer info om dette kommer i neste utgave av
Spikkestad Posten

Årsmøte 2012

Formann i Spikkestad Vel
Svein Ivar Hansen

Tirsdag 6.mars kl 19.00
Gamleskolen
Aktivitetshus
Dagsorden i henhold til vedtektene.
Alle er hjertelig velkommen.
Medlemmene har stemmerett.
Du kan melde deg iun på møtet.

Styret

Formannen har ordet
Vinteren er her for fullt monn, i skrivende stund har
det kommet mye snø på Spikkestad til glede for alle
skientusiaster.
I denne utgaven av Spikkestad Posten har vi flere
spennende artikler.
Les mer om det i denne utgaven av Spikkestad
Posten.
Ellers kan jeg nevne at i vårt første møte i januar
besluttet styret enstemmig å bevilge penger til våre
2 musikkorps, Røyken Brass og Røyken skoles
musikkorps. De fikk kr 10000.- hver og håper dette
kan bidra til å fortsette den flotte jobben disse 2
korpsene gjør for kommunen vår.
Julegrantenningen gikk av stabelen med stort
oppmøte av store og små.
Ellers er det snart Årsmøte, tirsdag 6 mars kl 19.00 i
Aktivitetshuset. (Se egen sak)

Røyken Brass ønsker seg flere musikanter
I dag består Røyken Brass av 20 voksne musikanter.
Våre medlemmer har stort sett spilt i skolekorps da
de var unge, og har tatt hobbyen opp igjen i voksen
alder. Mange tenker at de ikke har tid til dette eller
at de ikke vil få til spillingen. Men vi har det veldig
gøy sammen og har lagt oss på et nivå som ikke er
for seriøst.
Vi er der for å ha det gøy og dyrke musikkgleden
vår. De voksne som har begynt har kanskje ikke
spilt på 18-20 år. Likevel tar det ikke lang tid før
man faktisk begynner å huske grep og toner og kan
spille et stykke igjen.
Vi øver hver onsdag på Spikkestad barneskole fra kl.
18:30 til 21:00. Vi har forståelse for at ikke alle kan
møte opp hver onsdag. De fleste av oss velger
allikevel å prioritere denne onsdagen fordi dette da
er «vår tid».
Vi øker stadig men ønsker oss flere. Kom gjerne på
en øvelse og hør på oss eller bare bestem deg for å
begynne  Vi spiller bl.a konserter med kor,
solister og andre korps.
Besøk nettsiden vår www.roykenbrass.no eller
kontakt Runa Hoff på mobil: 97111720
Faktaboks:
- Brass består kun av
messinginstrumenter altså ikke
klarinetter, fløyter eller saksofoner.
- Røyken Brass øver hver onsdag på
Spikkestad barneskole fra kl. 18:30 til
21:00
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Knudsen og Ludvigsen en grevling i taket på
tunnelen.

"Olabilhelg"
Som mange av dere sikkert har lest i RHA er 10åringen Samuels Berntsens store drøm å lage en
«Olabilhelg på Spikkestad». Han bygde selv en
olabil av den gamle barnevogna til søsteren sin og
rester av plattingen foran huset. Det ble en morsom
bil med styring med bena og derfor uten ratt. Da
mange av hans venner var interessert i bilen og
hjalp til av og til, bestemte Samuel seg for å søke
om midler fra Serlafondet for å organisere
Olabilhelg for alle barn og deres foreldre på
Spikkestad. Spikkestad har blitt hjem til mange
innflyttere og som familien til Samuel, ønsker de å
bli kjent med andre på Spikkestad og å være
sammen om felles aktiviteter.

I dag skriver vi februar 2012 og fortsatt står skiltene
som varsler om planovergang der.
Hvem er ansvarlig for fjerning av disse spør
Spikkestad Vel ?????

Spikkestad Park

Samuel kom på 9 plass av 88 prosjekter i Serla
konkurransen og klarte å samle 210 stemmer. Han
ble dessverre alvorlig syk de siste 20 dagene av
stemmeperioden og skulle ønske han kunne samle
flere stemmer. Han laget selv plakater, gikk med
stemmelister og stemmebord for å kunne vinne
50.000.- som skulle glede Spikkestadbarna og
familier i en helg. Samuel får nå behandling for
sykdommen og så snart han er frisk vil han jobbe
videre med prosjektet, uansett om han vinner de
50.000.- fra Serla eller ikke.
Spikkestad Vel ønsker Samuel god bedring og håper
han kan gjennomføre sine planer om en
"Olabilhelg" på Spikkestad til sommeren.
Vellet bidrar gjerne til slike positive innspill.

GA

Planovergang?
Jernbanen gjennom Spikkestad til blant annnet
Drammen ble lagt ned i 1973, med en kort drift av
spor som gikk til gården som søsknene Tor og Rakel
Wahl bodde på. Strekningen ble benyttet av Dyno
for transport av dynamitt. Litt lenger borte fant

Her lå hoppbakken ”Emilhavna” i ”gamle dager”.

Skoleveien til barneskolen.
Det har vel vært et tema helt siden barneskolen
åpnet dørene sine i 2005, trafikksituasjonen rundt
skoleveien. Denne situasjonen har vært oppfattet
som farlig av mange. De største utfordringene har
vært kryssingen av Industriveien og Gamle
Drammensvei. Kommunen har tatt tak i saken og
gjennomført utbedringer på skoleveien, noe som
skolebarna og foreldre har satt stor pris på. De føler
seg tryggere enn noen sinne. Det har vært en del
forandringer underveis, men den nåværende
situasjonen ser ut til å fungere bra. For at det skal
bli enda tryggere setter skolen i gang en
konkurranse hvor den klassen som har flest gående
til skolen i løpet av en tidsperiode blir premiert. De
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som krysser jernbanebrua blir betraktet som
gående. Skolen skal informere barn og foreldre om
dette i løpet av kort tid. Hensikten er naturligvis å få
ned biltrafikken i Industriveien og Gamle
Drammensvei. Dagens situasjonen er uansett
midlertidig da kommunen skal fortsette arbeidet
med kryssing av jernbanen i Teglverksveien. Dette
arbeidet skal starte i juni 2012 og er forventet
ferdigstilt innen utgangen 2012. Spikkestad Vel ser
positivt på denne utviklingen og ser frem til
ferdigstillelse av prosjektet som innebærer en enda
tryggere skolevei for de minste.
MR

er sannsynlig at senteret utbygges i flere
byggetrinn over 5-7 år.
Reguleringenfor kjøpesenter er ferdig.
Kruse og Smith er engasjert som
totalentrepenør.
Det vil bli stor dagligvare, spisested og vanlig
kjøpesentermiks.
Det planeres også et stort boligprosjektet som
ledes av AF-gruppen som boligutbygger.
Boligprosjektet startes opp 2012 eller 2013
Regulering for bolig er for tiden i sluttfasen.
Det blir antagelig ca 250 boliger i høy kvalitet.
Med parkeringskjeller og uteområder av høy
standard og med en andel Senior- og
omsorgsboliger

Her er det gangvei med trafikklys og bom.
Vanskelig å brøyte?

Spikkestadkvartalene
I forbindelse med områdeplanen for Spikkestad
fikk vi også noen signaler om hva som skulle
skje med ”Elopaktomta” som i dag eies av Lars
H. Strøm.

Her er en skisse av en tenkt utbygging på
”Elopaktomta”

Vi har nå mottatt litt informasjon om
fremdriftsplaner som vi gjengir nedenfor.
Jernbaneverket starter sitt prosjekt ca påske
2012. De vil flytte stasjonen et par hundre
meter mot Røyken og anlegge perronger på
begge sider av to spor.
Det er opprettet et Grunneierforum i
samarbeid med Næringsrådet for Spikkestad.
De har planer om å skape "Juniorlandsbyen
Spikkestad", aktivitet for barn/unge i helgene
Det bor ca 10.000 mennesker innenfor 10
minutter fra Spikkestad stasjon! Handelskunder
fra Hurum må kjøre forbi Spikkestad (9000
mennesker) ut av kommunen
Nå planlegger Strøm et kjøpesenter basert på
et ”naturlig” nedslagsfelt for kunder på ca
20.000 mennesker. Størrelsen er ikke fastlagt,
men vil ligge mellom 7.000 og 13.000 m2. Det

Her kan dere se hvordan det så ut i nærheten av
jernbanebrua i juni 1947. Det er den samme brua
som står der i dag. Teglverket var den gangen i full
drift og bestyrerboligen til venstre var bebodd,
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Veistandard

Ny hall

I forbindelse med flere henvendelser til
Spikkestad Vel og på eget grunnlag har
Spikkestad Vel tilskrevet Røyken Kommune
vedrørende standard på veier, gangveier etc på
Spikkestad.
I skrivende stund har vi ikke hørt noe fra
kommunen.

Spikkestad nye Storstue R.O.S. Arena er i ferd med
å reise seg ,det blir et flott bygg og mange gleder
seg nok til det blir ferdig .

Du treffer oss på åpne styremøter. Som
regel første tirsdag i måneden.
Møtene finner sted i Aktivitetshuset
Gamleskolen fra kl. 19.00

Velkommen!

Vi ser at f.eks Bjørkeliveien trenger
oppgradering. Der ønsker også flere beboere
seg fartshumper.
Gangveier er i begredelig stand, mulig det må
skje en ulykke før noe gjøres !!!!
Vi kan nevne, gangveier ned mot Torsrud, mot
Bitehagen, fra Spikkestad ned mot Dagslet etc.
Det er sikkert flere som kan nevnes. Vi har
tidligere fått vite at det skal lages en fremdrifts
plan om dette.
Spikkestad Vel hadde et håp om at vi i denne
utgaven av Spikkestad Posten kunne informert
dere om en litt mer nøyaktig fremdrift.
Vi får komme tilbake til dette i neste utgave.

Medlemsskap og kontingent
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

Svein Ivar Hansen
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