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Spikkestad Vel 85 år

eventuelle andre sammenkomster.

Fra jubileumsboken ”Vestbygda gjennom tidene
og Spikkestad Vel gjennom 50 år” har vi sakset
følgende fra en samtale med stasjonsmester Karl
M. Løchen: ”Etter hvert var interessen blitt så
stor at vi tillyste et møte i Folkets Hus søndag
9.november 1924. Den dagen hadde jeg
søndagstjeneste sier Løchen så vi slår opp på
side 1 i vellets første protokoll, og her står det:
”…På møtet var det enighet om at en
”velforening” var berettiget for å ta seg av de
forskjellige oppgaver som kan komme i
betraktning, i første rekke veibelysningen på de
mest beferdete veier i nærheten av
Jernbanestasjonen.

Alt fjorten dager senere, den 23. November ble
det holdt generalforsamling. Lover ble vedtatt
og styre valgt.

Det tegnet seg 17 medlemmer og halvparten ble
straks valgt til styre og arbeidkomite nemlig:
Formann Ingvald Jacobsen, nestformann
Thomas Nilsen, sekretær Theodor Karlsen,
visesekretær Nils Sjøstrøm, kasserer Arthur
Karlson, i komiteen Lars Berhardsen, Ludvig
Nyborg og Hans Liverud.
Forutsetningen var at disse skulle fungere inntil
generalforsamlingen som burde holdes snarest.
Til den tid håpet man å få større tilslutning så
også kvinnene kunne bli representert i styret.
Foreningen ble enstemmig døpt
VESTBYGDENS VEL og man sendte med en
gang henstilling til Spikkestad Arbeiderforening
om moderasjon i lokaleleien for møter og

Formann Thomas Nilsen, nestformann Ingvald
Jacobsen, sekretær Theodor Karlsen,
visesekretær Kristine Eriksen, Kasserer Arthur
Karlson, Revisorer Ole Aasland og K.M.
Løchen.”
Kjell J

Vi markerer vellets 85 år i
Aktivitetshuset Gamleskolen
Søndag 6. Desember i tiden kl. 14.00-16.00
Jørn Jensen tar oss med på en fotovandring blant
hus og mennesker i området vårt i gamle dager.
I tillegg blir det en bildeutstilling, kaffe, noe og
bite i og god tid til å snakke samme.

Velkommen

Vi tenner juletreet ved
Aktivitetshuset Gamleskolen
Søndag 29. November klokka 16.00
Nisser, musikk og poser til barna.

Velkommen

Nå blir det lett å finne veien!
Ovnerudområdet er et turområde veldig mye
brukt av folk både fra Spikkestad-, Muserud- og
Hyggenområdet. De fleste benytter veiene som
strekker seg inn i området. Da går en fort glipp
av en utsikt som strekker seg fra Blefjell og helt
ut til Svelvik.
For å få med seg dette kan en ta stien oppom
Høgåsen som ligger på oversiden av det store
steinbruddet. For å hjelpe folk med å finne veien
har Spikkestad Vel nedsatt en stigruppe som har
som mål å merke og rydde nye og ikke minst
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gamle stitraseer. Vi har startet med Høgåsen
hvor vi med økonomisk bistand fra kommunen
har satt opp skilter. Traseen er ca. 1,5 km og
starter rett før det store steinbruddet, Jogra (ca
1400m fra Spikkestad ungdomskole) og ender
opp på veien igjen på sørsiden av åsen. I tillegg
til skilting av stien, har vi skiltet noen flotte
utsiktspunkter.

Vi oppfordrer alle til å ta denne turen.
For å gjøre merkingen komplett har Spikkestad
Vel inngått et samarbeid med Muserud og
Hyggen vel. Da er det langt flere turmuligheter
enn veitraseen i Ovnerudområdet.
I tillegg har Spikkestad Vel videre planer om å
få merket en trase fra Brøholt/Torsrud og opp til
Ovnerud. Vi håper dette blir ferdigstilt neste år.
Ser vi enda lenger framover er det et sterkt
ønske om at vi skal få til en turvei på den gamle
jernbanetraseen fra Spikkestad retning Lier.
Tenk om vi kunne fått samme standard på den
som det er på den gamle jernbanetraseen på
Liersiden. Dette ligger fram i tid, men det som
er viktig er å forhindre at traseen blir benyttet til
andre formål slik at dette ikke lar seg
gjennomføre i framtiden.
Så vår oppfordring er: UT PÅ TUR
Spikkestad Vel
Petter Bay og Elin Erlandsen

Det skjer da litt
Det skjer da litt av hvert på Spikkestad, sett med
mine pensjonistøyne
Vi har mye vi kan være med på, både unge og
gamle, hva med for eksempel:
1. Vi har skolemusikken som ønsker seg mange
nye medlemmer, De har øvelse hver onsdag på
Spikkestad barneskole (nyskolen).
2. Vi har voksenkorpset som også ønsker seg
flere spillere. De har også øvelse hver onsdag på
samme sted.
3 Vi har Frivillighetssentralen som nå heter
Røyken Frivillige Sentral. Dette angår jo også
oss som bor på Spikkestad?

Er det noen som kan tenke seg å bli med der, ta
kontakt med Kirsten Seyfarth eller Christian
Vesseltun. De har kontor på Bråset Bo- og
Behandlingssenter.
4. Vi har Stavgangsgruppa. Hver torsdag møtes
vi i regi av LHL på Aktivitetshuset kl. 11.00 til
vafler og kaffe og en prat. Deretter går vi tur en
par timer, kanskje kjører vi til Skapertjern og
går rundt der. Vi kan kjøre til Nærsnes og gå
rundt Bårsrud-tjernet, vi går kyststiene, langs
elvebredden i Drammen, går fra Gullaug til
Reistad på den nedlagte toglinja. Har noen et
annet forslag, så prøver vi oss der.
5. Annenhver onsdag er det eldrekafe på
Aktivitetshuset kl. 12.00. Det serveres noe å
spise og drikke og praten går livlig rundt bordet.
6. LHL har svømming på ungdomsskolen hver
fredag kl. 17.00-18.00. Regien er LHLs, men
den er for oss alle. LHL arrangerer også
datakurs og matkurs, ta kontakt med Thore
Johansen i LHL.
7. Den 27.november. har Pensjonistforeningen i
Røyken ”harrytur” til Sverige.
8. Den 29. november. er det julegrantenning ved
Aktivitetshuset vårt hvor musikken spiller, det
er gang rundt juletreet, julegløgg og poser til
barna.!
9. Vi har mange foreninger dere kan bli med i,
idrettslaget, orienteringslaget, vellet, saniteten,
speideren, Sjekk med kommunen, de vet noe du
sikkert kan bli med på.
SÅ DET SKJER DA MYE HOS OSS, dette er
bare noe! Ikke vær redd for å ta kontakt.
Hilsen Berit Myrvang, en pensjonist som er
interessert i bygda si.

Benker med bord
Vi i LHL stavgangsgruppe som holder til i
Aktivitetshuset Gamleskolen hver torsdag fra kl.
11.00 er svært takknemlig for at Spikkestad Vel
og Røyken kommune har bevilget penger til å
sette ut benker på to av plassene vi går tur,
nemlig i Sagdalen inne ved oppgangen til ROS
hytta og det vil komme en benk oppe på
Høgåsen med utsikt til Lier og Drammen.
Det er en rekke av deltagerne som er langt over
80 år og som har et stort behov for å hvile etter
en spasertur på 2-3 km. Og derfor er dette en
svært kjærkommen gave til oss turgåere.
Benkene med bord er selvfølgelig også
tilgjengelig for andre turgåere i disse områder.
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Med garasjeplass i kjelleren og heis opp til
leiligheten, store og gode terrasser fra 20 kvm
og oppover og en flott park med benker og et
koselig vannspeil i midten bør det bli et fint nytt
bomiljø.
Vi i Spikkestad Vel håper at området rundt den
gamle skolen skal bli et vakkert og ferdig
opparbeidet område så fort som mulig og ønsker
Rondane Eiendom A/S lykke til med prosjektet.
Svein Ivar
Bildet viser en del av deltagerne på vår første
tur etter at benken var kommet på plass.
Før turene starter drikker vi kaffe og spiser
vafler på Aktivitetshuset Gamleskolen.
Igjen takk til giverne.
Hilsen Molla og Kåre, leder av LHL`s
stavgangsgruppe

Spikkestad Park
Spikkestad Vel har vært i samtale med
Markedssjef Jan Sture Sundli i Rondane
Eiendom A/S , som er utbygger av det som
kanskje kan bli Spikkestad`s flotteste prosjekt !
Han forteller at de har skrevet kontrakt med en
solid og meget seriøs entreprenør og det vil bli
byggestart i løpet av november.
Over 75 % er solgt i det første bygget som skal
stå ferdig i oktober 2010. Prosjektet som er
Husbankgodkjent har fått mange lokale kjøpere,
men også flere utenfra. Kjøperne er i alder fra
ca 30 til den eldste på 89 år
Det er mange
registrerte
interessenter
som venter med
å kjøpe til de ser
at byggingen
kommer i gang,
sier Sundli.
Prosjektet har jo
en unik
beliggenhet med
sol, utsikt og et
steinkast fra tog,
butikk og alle servicefunksjoner. Det leveres
”nøkkelferdige” leiligheter i ulike størrelser. I
det første bygget er alle de minste leilighetene
nå solgt.

Rudskollen på Spikkestad
Spikkestad Vel har vært i samtale med Daglig
leder Espen Fjeld i Trysilhus A/S vedrørende
Prosjektet Rudskollen .
Han forteller at de er veldig godt fornøyde med
responsen på prosjektet. De setter totalt opp 40
leiligheter fordelt på 5 hus som består av fra 6
til 12 leiligheter pr stk.
Salget ble igangsatt sommer 2008 og de har til
nå solgt 33 av leilighetene. Det er kun få
leiligheter igjen i Hus 5 som er det største huset.

samt 1 leilighet igjen i Hus 4.
Hus 5 forventes ferdig januar/februar 2010 og
hus 4 i mars/april 2010
Det har vært et jevnt og godt salg hele perioden
og kjøperne spenner fra unge
førstegangsetablerere til de mer voksne og
etablerte som ønsker enklere botilværelse og
flytter ut av nåværende enebolig.
En stor andel av kjøperne kommer fra
Spikkestad eller har tidligere hatt tilhørighet til
området, mens resterende kommer fra Asker og
Drammens distriktet.
Trysilhus sine prosjekter er tilrettelagt for
familier og de er veldig fornøyde med at unge
mennesker i etableringsfasen kjøper på
Spikkestad der de tilbyr grønne fellesområder
med lekeplasser og mulighet for meget gunstig
finansiering gjennom Husbanken.

Spikkestad-Posten Nr 2 2009

Kjøpere i Hus 3 overtok sine leiligheter i
oktober, så det gjenstår nå bare to hus før hele
prosjektet er ferdigstilt
Svein Ivar

Friområde for hund hundefrigård
Spikkestad Vel har fått henvendelser om at det er
ønsket et område hvor hunder kan ferdes fritt. Et
slikt område vil være godt tilbud for hundene og
sosialt for både hunder og eiere i vårt distrikt. Det er
i dag ingen slike områder som vi vet om i Røyken.
Dette er et forslag som vi ønsker å følge opp og i
første omgang er vi ute etter et område som er egnet
og som vi kan finne en ordning med. Område vil
måtte bli sikret for at hundene ikke skal gå utenfor
dette område.
Vennligst ta kontakt på vår mail adresse eller direkte
kontakt med noen i Spikkestad Vel.
Trond Ø.

Spikkestaddagene 5. juni 2010
Spikkestad Vel ønsker å lage en fest for barna og en
markedsdag på Spikkestad, vi er helt i starblokka og
har vel bare prøvd å låse datoen og lufte noen
forslag. Det har vært holdt slike dager før med gode
resultater. Dette bør være et godt tiltak til alle nye og
gamle Spikkestadbeboere, næringslivet og andre i
Spikkestadområdet. Vi henstiller til alle lokale lag,
foreninger og enkeltpersoner om å komme med
forslag på hva de kan bidra med på en slik dag og
hva de kan ønske seg. Vennligst ta kontakt på vår
mail adresse.
Trond Ø.

Meldinger fra kommunen
• Midtbygda bibliotek holdes STENGT pga
bemanningssituasjonen - i første omgang ut
november 2009
• Kommunen vil fortløpende informere
publikum, bl.a. på hjemmesiden, om hvordan
vaksinasjon mot ny influensa A
(svineinfluensa) vil foregå i Røyken
kommune.

Noen linker
Røyken kommune:
http://www.royken.kommune.no
Røyken Historielag:
http://historielaget.no
IL ROS:
http://www.ilros.no

Til leie

125 m2 til leie sentralt i Spikkestad.

Spikkestad Vel eier lokalene der AskestadAas Elektro A/S har holdt til i mange år. De
har nå kjøpt en egen eiendom på andre siden
av Spikkestadveien og flytter ut.
Lokalene som er på ca 125m2 er i meget god
stand.
Lokalene ligger i tilknytning
til bilpleiesenteret til Steinar Sagvik Meguiar's og Shell Express på Spikkestad.
I lokalene har det tidligere vært både
lensmann, bibliotek, lege og tannlege.
Interesserte kan kontakte:
Spikkestad Vel, Postboks 12, 3431
Spikkestad
Telefon: 31 28 33 45
Mobil: 930 24 896
E-post: kjel@online.no

Medlemsskap og kontingent
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
Postboks 12, 3431 Spikkestad
e-post: kjel@online.no
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