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Julegranstenning på bar bakke

Årsmøte 2014
Torsdag 6.mars kl 19.00
Gamleskolen
Aktivitetshus

Snøen lot vente lenge på seg denne vinteren. Første
søndag i advent, 1. desember arrangerete vellet den
tradisjonelle juletretenningen ved Gamleskolen.
Ikke et snøkorn hadde kommet og det så ganske
mørkt ut, men det legger ingen dempning på
spikkestadfolket.

Dagsorden i henhold til vedtektene.
Alle er hjertelig velkommen.
Medlemmene har stemmerett.
Du kan melde deg inn på møtet.

Styret
På møtet vil kommunen informere

De samlet seg i gang rundt juletreet i store mengder
og stemningen var på topp.

om fremdriften i utviklingen av
Spikkestad og spesielt alt som skjer
i forbindlse med Spikkestad Torg.

Vellet 90 år

Nissene forberdet seg for den kommende
gaveutdelingen

På det første etableringsmøtet 9. november 1924
tegnet det seg 17 medlemmer. Halvparten ble straks
valgt til styre og arbeidskomite.
Fjorten dager senere, den 23. november ble det holdt
generalforsamling. Lover ble vedtatt og følgende
styre ble valgt.
Formann
Nestformann
Sekretær
Visesekretær
Kasserer
Revisorer

Thomas Nilsen
Ingvald Jacobsen
Theodor Karlsen
Kristine Eriksen
Artur Karlson
Ole Aasland og K.M. Løchen

Dette kommer vi tilbake til!

Til slutt ble det pakker til barna og varm gløgg til de
voksne - POP!
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Formannen har ordet

Kommunen informerte

Vi er kommet godt ut i det nye
året , Spikkestad Vel ser tilbake
på et flott år med mange
aktiviteter.
Vi har allerede begynt å planlegg
dette årets aktiviteter, det første
er Spikkestad Dagen Lørdag 7.
juni, hold av dagen.
I år er Spikkestad Vel 90 år, så i
år tenker vi at vi skal få til en like bra visst ikke
bedre aktivitetsdag en vi har hatt tidligere. Vi jobber
med flere ting, men som tidligere nevnt ønsker vi
også innspill i forbindelse med arrangementet, ta
kontakt om dere har ideer.
Vi håper etter hvert at vi skal bli flere til å være med
å dra lasset sammen med oss.
Jobben med Spikkestad Torg er under arbeid, det
samme er kirke/kultur arena, det har vært flere
planleggingsmøter, senest nå i slutten av Januar i
forbindelse med kirke/kultur.
Det er bevilget store beløp når det gjelder
utformingen av dette området.
Når det gjelder utbyggingen av Spikkestad som
området har vi tidligere hatt flere innlegg om dette,
pr i dag har vi ikke noen informasjon annet enn at
det skjer mye på Spikkestad.
Viser for øvrig til egen sak om stormøtet Spikkestad
Vel hadde på ROS-Arena i november.
Det nærmer seg også årsmøte i Spikkestad Vel, se
egen sak i bladet.
Jeg vil nok en gang oppfordre alle som ikke er
medlem av Spikkestad Vel å melde seg inn,
kontigenten er kun kr 100.- og kan innbetales på
konto nr 5082 05 84616.

Den 28. november i fjor var det velfylt lokale i
R.O.S Aarena. Vellet hadde invitert til
informasjoinsmøte der ordfører Rune Kjølstad og
rådmann Georg N. Smedhus skulle fortelle oss om
hvordan vi kan vente at Spikkestad utvikler seg.

Vennlig hilsen
Leder av Spikkestad Vel
Svein Ivar Hansen

Vi kan regne med en kraftig vekst i og på Spikkestad
i tiden som kommer. Røyken kommune kommer til å
ta en stor del av den kommende befolkningsveksten
i Osloregionen og Spikkestad må ta sin del. Her er
litt av hva som ble vist frem:

Vi oppfattet det slik at publikum var godt fornøyde
med det de hadde fått høre i løpet av kvelden og de
kvitterte med kraftig applaus til både informatørene
og til arrangøren Spikkestad Vel.

Spikkestad vel er nå også tilgengelig på
Facebook!
Lik siden vår og hold deg oppdatert. Vi
legger ut de viktigste nyheter og
oppdateringer her.
I tillegg finner du mange fine nye, men også
gamle bilder av Spikkestad her.

http://facebook.com/spikkestadvel

Vellet kommer til å følge opp den videre utviklingen
og vil innkalle til nye informasjonsmøter.
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DUGNADSGJENG SØKES
Som mange vet, eier Spikkestad Vel mange
hvilebenker. Om våren settes disse ut på
busstoppesteder og andre steder rundt omkring
på Spikkestad. Benkene må oljes og males ved
jevne mellomrom.
For noen år siden ble vellet kontaktet av
kommunen om vellet kunne ta på seg å rydde og
merke turstier til glede for gamle og nye
beboere på Spikkestad.
Vi startet opp med turstien over Høgåsen til
utsiktene over Hyggen/ Drammensfjorden og
mot Drammen.
Gjesteboka ved rastebordet viser at dette er et
populært turområde.
1.prioritert i lang tid har vært å rydde og merke
en gammel sti fra Brøholt til Ovnerud og
utsiktspunkter der.
Til dette arbeidet er vi interessert å komme i
kontakt med frivillige, som kan avse et par timer
2 dager/kvelder i løpet av våren / høsten 2014.
Jo flere som melder seg jo mindre på hver.
Ta kontakt med Spikkestad Vel :
epost svivhans@online.no
eller Svein Ivar mobil 47463024

Jubileumsskriftet til 50-års jubileet i 1974 var et
samarbeide med Røyken Historielag. Bernt B.
Svendsen var hovedansvarlig for utgivelsen.
Skriftet tar for seg Spikkestads historie og
utvikling nesten fra tidenes morgen og frem til
1974. Vellet har fortsatt noen få eksemplarer
liggende. Vi anbefaler de som kan være
interessert å kontakte gamle spikkestadbeboere
som kan dele med seg av sitt eksemplar.

Sneglekrigen

Dugnad på benken på Høgåsen

I forrige utgave av Spikkestad Posten hadde vi
et innlegg om sneglebekjempelse.
Vi er litt i forkant med informasjon, vi kommer
til å ha en aksjon i slutten av Mai, begynnelsen
av Juni måned.
Røyken kommune har bevilget kr 100.000.- til
bekjempelse av brunsneglen.

Vellet 90 år
Er det noen av dere som har tanker og /eller
ideer om ting vi burde ta opp i forbindelse med
en 90-årsfeiring? Er det spesielle ting som har
skjedd etter at vi fylte 50 år i 1974?
Alle innspill mottas med takk!
epost svivhans@online.no
eller Svein Ivar mobil 47463024
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Lag og foreninger har som tidliger informasjon
vært på info møte i forbindelse med kampanjen
om å etter hvert bli kvitt brunsneglene.
Det ble i utgangspunktet besluttet å ta dette i
høst , men i og med at vi kom så sent i gang
valgte vi å utsette dette til våren.
Flere velforeninger i Asker og Bærum har
gjennomført aksjoner og det er blitt brukt et
stoff som heter Nemaslug med gode resultater.
Spikkestad vel kommer tilbake nærmere om
aksjonen, når det nærmer seg våren.
Som tidligere nevnt er dette en dugnad og igjen
oppfordrer vi andre
velforeninger/sameier/boretslag om å ta kontakt
med undertegnede, dette for å koordinere
aksjonen så godt som mulig .
Dessverre er det ikke kommet en eneste
henvendelse fra andre velforeninger/sameier
etc .
Håper dere nå tar kontakt med undertegnede
så snart som mulig.
Svein Ivar Hansen
Tlf : 47 46 30 24
Mail : svivhans@online.no

aktive med oppdatering på nettet, samt lytte til
våre gjesters ønsker og forslag, slik at
HovedSPORET kan utvikles til et hyggelig,
samlende og dynamisk sted for både publikum
og ansatte.
Vi planlegger både enkeltstående og faste
arrangementer. Noen stikkord vil være:
- Quiz-kvelder
- Tema-kvelder
- Spill-kvelder
- Sportsbegivenheter på TV
- Konserter
- Utstillinger
- ???
For å få alt dette til, er det essensielt at folk
engasjerer seg og bruker stedet!!
Følg oss på Facebook – HovedSPORET
Vi gleder oss veldig til oppstart i mars 2014, og
håper dere gjør det samme.

Nytt liv på stasjonen
Dere har kaskje sett at det rører seg i
stasjonsbygningen? Det er riktig registrert. Her
kommer en Cafe & Bar til å åpne i
mars.Spikkestad-Posten har fått litt
forhåndsinformasjon som vi kan presentere for
dere.

Spikkestad Vel ønsker initiativet hjertelig
velkommen og håper det skal bli tatt vel i mot.
På http://facebook.com/hovedsporet finner dere
ytterlig informasjon.

Medlemsskap og kontingent
HovedSPORET sin visjon er å skape et vitalt
og levende samlingspunkt med hele
lokalsamfunnet som målgruppe.
HovedSPORET er en café og bar. Vi vil servere
småretter, dagens suppe, ferske rundstykker, litt
søtt til ulike typer nymalt kaffe, og i tillegg har
vi alle rettigheter. Alt dette skjer i den gamle
stasjonsbygningen på Spikkestad. Og når solen
atter begynner å varme, flytter vi oss ut i
solveggen.
Vi ønsker å skape et samspill med vårt
publikum gjennom god kvalitet, god service,
kommunikasjon og gjestfrihet. Vi vil være

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

Spikkestad-Posten Nr 1 2014

