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  Program Spikkestaddagen 14.juni 2014 
Vi holder til i og ved Aktivitetshuset Gamleskolen i tiden 

Kl.12.00-16.00 
 

Innmarsj med Røyken Brass 
Velkommen 

Røyken teatergruppe 
Røyken Taekwon-Do klubb 

Oppvisning av Slemmestad og Omegn Turnforening 
Oppvisning av Dansesonen 

Vidar`s Music Team spiller 
Tryllekunsner 

 

 

  
 

5.juni i fjor var været på Spikkestadfolkets side og det tok de vel vare på. Rundt 
Aktivitetshuset Gamleskolen var det et yrende liv. De feiret Spikkestad-Dagen. 
Foreninger og lag fra hele kommunen og bedrifter innen ulike bransjer viste seg 
fram for det tallrike publikummet. Vi håper vi får se dere igjen i år og vi håper 

naturligvis at dere som ikke var med i fjor kommer i år. 
 

ALLE AKTIVITETENE ER GRATIS 

mailto:kjel@online.no
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Formannen har ordet  
17 Mai er vel overstått. 
Spikkestad Vel er i full gang med å planlegge 
Spikkestad Dagen, som i år er Lørdag 14 Juni . 
Se for øvrig eget program i denne utgaven av 
Spikkstad Posten  
Spikkestad Vel har hatt årsmøte, med valg etc . Det 
er ingen store forandringer i styret . 
Med et unntak Maiikel Reiber har valgt å gå ut, og inn 
kom Nina Marheim Sørsdal. 
Vi takker Maiikel for innsatsen i styret, og ønsker 
Nina velkommen inn. 
Vi har bidratt med pengestøtte til flere prosjekter, 
skateanlegget på/ved ungdomskolen har vi bevilget 
med kr 50.000.-. Ros skigruppa har fått kr 10.000.- til 
opparbeidelse av parkeringsanlegg. 
Vi har gått til innkjøp av flere benker/rastebord , 
hvor disse er plassert kommer på vår hjemmeside og 
vår Facebook side, så besøk disse sidene, der finnes 
litt av hvert å lese. 
Som tidliger nevnt er Spikkestad Vel 90 år, vi 
planlegger enkelte markeringer og kommer tilbake 
etter hvert med hva de består i, men kan røpe så 
mye at det blir en overaskelse i posten til alle våre 
medlemmer . 
Jobben med Spikkestad Torg er fortsatt under arbeid 
, det samme er kirke/kultur arena . 
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. 
Jeg vil nok en gang oppfordre alle som ikke er 
medlem av Spikkestad Vel til å melde seg inn, 
kontigenten er kun kr 100.- og kan innbetales på 
konto nr 5082 05 84616. Jo flere medlemmer som 
tegner seg jo mer kan Spikkestad vel gjøre for 
nærområdet. 

Ha en riktig god vår og en god sommer  
Hilsen leder i Spikkestad Vel 
Svein Ivar Hansen 

Styret etter årsmøtet i mars 2014: 
Leder: Svein Ivar Hansen 
Nestleder: Trond Ølstad 
Sekretær: Kjell Jørgensen 
Kasserer: Randi Steiro 
Styremedlem: Elin Erlandsen 
Styremedlem: Nina Marheim Sørsdal 
Styremedlem: Gunnar Andersen 
Varamedlem: Eva Stenseh 
Varamedlem: Finn Mathisen 
Revisorer: Knut Blikra, Bjarne Kjos 
Valgkomite: Maaikel Reiber, Åse 

Pettersen, Berit Myrvang 
 

Velbenkene 
Her finner dere en enkel oversikt over hvor det er 
plassert ut benker.  
Langs Spikkestad veien : 
2 stk v/Busslommer ved rundkjøring RV23 
2 stk v/Busslommer Sentrum 
2 stk v/Busslommer Nyborgtoppen. 
2 stk v/Busslommer ved ungdomskolen 
1 stk v/Innkjøring Sagveien 
2 stk v/Busslommer Bitehagen. 
Andre veier : 
1 stk v/Ovnerudveien ved bru over R 23 
1 stk v/ Helledammen barnehage 
1 stk v/ Kunnskapsveien, Barnehage 
2 stk v/ Aktivitetshuset 
 
Rastebord : 
Skapertjernveien v/ vanntårnet. 
Gamle skinnegangen mot Wahl gård 
Bjønndalsåsen, utsikt ved gårds/bruksnr 79/49 
Høgåsen på det sydvestre hjørnet ovenfor 
Nordengen 

 

Spikkestad Vel trenger 
noen spreke pensjonister. 

Spikkestad vel har fått innvilget kjøp av ca 25 
blomsterampler med tilhørende blomster. 

Disse er tenkt hengt opp i stolper i sentrum.,Er 
det noen der ute som har tid og interesse til å 
hjelpe oss å vanne og passe disse i sommer 
sesongen. 

Godtgjøring/betaling  blir vi enige om. 

 
Ta kontakt med Leder i Spikkestad Vel  
Svein Ivar Hansen 
Tlf 47 46 30 24 
Mail : svivhans@online.no   
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UT PÅ TUR ALDRI SUR! 
Vi fikk flott respons på folk som ville være med i 
dugnads- og stigruppa i Spikkestad Vel. Til 
sammen 8 personer meldte seg. 5 av dem er 
beboere på boligfeltene ved Brøholt og resten fra 
Spikkestad sentrum. 
Tirsdag 22.04.2014 hadde vi møte i 
Gamleskolen. Vi drøftet forskjellige strekninger: 
a) Brøholt – Bjønndalsåsen/ Ovnerud  
b) Lahell via Daueruddalen opp til den gamle 
jernbanetraseen Spikkestad - Lier. (her ved 
jernbanetraseen har velet nylig plassert et 
rastebord. Slapp av og nyt utsikten!) 
Vi ble enige om å prioritere sti fra Brøholt og til 
Ovnerud, men først må vi få tillatelse til å rydde 
og merke i skogen av grunneierne på 
strekningen. Vi er i dialog med flere av dem.  
3 av de frammøtte var lokalkjente og skulle 
sjekke sti - traseer. 
Til høsten vil arrangere en fellestur. Vi kommer 
tilbake til hvor og når. 
Stigruppa  Spikkestad Vel 

Spikkestad Vel 90 år 
På det første etableringsmøtet for 
VESTBYGDENS VEL den 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 Thomas Nilsen, 
Nestformann  Ingvald Jacobsen 
Sekretær Theodor Karlsen 
Visesekretær Kristine Eriksen  
Kasserer Artur Karlson.  
Revisorer Ole Aasland og K.M. Løchen 

I 1974 feiret SPIKKESTAD VEL 50 ÅR og ga ut 
skriftet 
VESTBYGDA GJENNOM TIDENDE OG 
SPIKKESTAD VEL GJENNOM 50 ÅR 
sammen med Røyken historielag som benyttet 
dette skriftet som lagets årbok i 1974. 
Forfatter til skriftet var velmannen Bernt Bærem 
Svendsen fra Spikkestad. 
Du kan lese og eventuelt også 
laste ned hele jubileumsskriftet fra 
vellets hjemmeside, 
http://spikkestadvel.no 

 
 

HovedSPORET, fra åpning 
fram til i dag. 
29 mars klokken 12.00 hadde vi endelig offisiell åpning 
av HovedSPORET Café & Bar. Utenfor var det fullt av 
folk og spenning i luften. Ordføreren var på plass, 
klippet snoren og inn strømmet det horder av folk. 
Kaker, kaffe, is og brus fløy veggimellom. 
Slik fortsatte det i grunnen hele dagen og på kvelden 
var det stinn brakke og vel så det. Veldig morsomt!  
Nå har vi snart vært åpne i to måneder, og begynt å 
komme inn i rutinene. Vi trenger ikke lenger være 
der alle sammen på en gang, skjønt når det er snakk 
om syv omeletter, to kaffe latte og en kaffe mocca 
samtidig skulle jeg nesten ønske det. Særlig den 
perioden vi bare hadde to fungerende plater på 
komfyren! 
Noen stamgjester har vi fått, og det er kjempekoselig. 
Samtidig dukker det også stadig opp folk som ikke har 
vært innom før. Nesten uten unntak sier de alle at 
det er så hyggelig og hjemmekoselig hos oss, og at 
maten smaker fortreffelig. Omelettene våre er veldig 
populære, og noen er tilmed skikkelig vågale og 
bestiller en med reker eller kylling. Det meste passer 
i en omelett. Dagens Suppe er en annen ”klassiker”. 
De varierer, men populære gjengangere er 
skogsoppsuppe og Kai´s løksuppe med krutonger og 
ostelokk. Og så går det jo en fingertupp i ny og ne, 
men nok om mat. 
 

 
Her ser vi litt fra byggingen av uteplassen. 

 
Vi har så smått begynt å prøve oss fram med 
arrangementer. Røyken Kulturforum holder Pop-quiz 
hos oss en gang i måneden. Det syns folk er gøy, og 
det er fullt hus og stormende jubel hver gang. Vi har 
også avholdt vår første TP-quiz, en slags prøverunde 
for å teste ut opplegget. Nå kjører vi quiz annenhver 
torsdag, og alternerer mellom Pop-quiz og TP-quiz i 
uker med like ukenumre. Konserter av forskjellig slag 
håper vi også skal bli et fast opplegg etter hvert. 
Første konsert er med Ellen Sofie Hovland, i regi av 
Røyken Kulturforum. Forhåpentligvis blir det også 
ølsmakingskveld, vinsmakingskveld, Italiensk aften og 
andre lignende arrangementer når vi får enda litt mer 
dreisen på ting.  
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Ettermiddagene kan dessverre bli litt for stille, her 
trengs det noen grep for å få flere pensjonister på 
banen. Kanskje har leserne noen tips om hva som 
skal til? Bingo, pensjonist-quiz, andre ting? Vi mottar 
med takk forslag som kan sendes til e-postadresse; 
hovedsporet@gmail.com. 
Ellers vil jeg gjerne nevne at vi har rullestolrampe på 
baksiden, stor plass på venterommet til rullatorer og 
barnevogner, 5 barnestoler, spill, bøker og 
tegnesaker. På venterommet henger også en stor 
utstilling av gamle bilder fra Røyken, takket være 
Spikkestad Vel. Inne i selve caféen har vi månedlige 
utstillinger av unge regionale kunstnere. 
Sist, men ikke minst, uteserveringen er rett rundt 
hjørnet, kanskje er den allerede på plass når dette 
går i trykken. 
Grethe  

 

Glimt av stasjonsbyen 
Spikkestad 
Ann Kristin Røset fra kommunen informerte om 
fremdriften for det nye Spikkestad for de som 
besøkte årsmøtet til Spikkestad vel i 
Gamleskolen Aktivitetshus torsdag 6.mars. 
På bildene under ser dere hvordan det kan bli. 
Dere står borte ved parkeringen på stasjonen og 
ser mot "kirken" og broen.  Den gamle 
stasjonsbygningen er flyttet over på den andre 
siden av de gamle jernbanesporene og til det nye 
torget. Kanskje blir det fiskemuligheter her? 
 

 
 

 

Snegeaksjonen 2014 
Som dere er blitt kjent med fra informasjonsskriv i 
postkassene og informasjonsmeldinger på vellets 
Facebookside med mere, er snegleaksjonen nå 
gjennomført.  
Vi håper at alle de som besøkte Nemaslugutdelingen 
ved Aktivitetshuset fredag 23. og mandag 26.mai er 
blitt kvitt uønskede snegler.  
Vi takker samtiig kommunen for samarbeidet og for 
Nemaslugen. 
Vi takker også Teknos A/S for spann, noe  som kom 
godt med. 
Nedenfor ser dere litt fra aktiviteten utenfor 
Aktivitetshuset. 
 

 
Til utleie 

 
 

 
Ønsker du å leie noe av utstyret, kan du 
kontakte Svein Ivar på mobil 474 63 024 

eller på e-post svivhans@online.no 

 
Du treffer oss normalt på åpne 

styremøter i Aktivitetshuset 
Gamleskolen kl. 19.00 første tirsdag i 

måneden. 
Velkommen! 
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