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Program Spikkestaddagen 6.juni 2015
Vi holder til i og ved Aktivitetshuset Gamleskolen
i tiden Kl.12.00-16.00
Velkommen
Kl 12.00-12.30 Innmarsj og konsert med Røyken Brass
Kl 13.00-13.30 Oppvisning av Dansesonen
Kl 14.00-14.20 Røyken Teatergruppe
Kl 14.45-15.30 Virrvarr Trylleshow
Vidar`s Music spiller innimellom alle aktiviteter

14.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.

Hesteridning, ballongklovn, ansiktstmalere,
hoppeslott, rodeomaskin

Alle aktiviteter er gratis
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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 6. Juni kl
12.00-16.00. se forøvrig program
i SpikkestadPosten.
Spikkestad Vel har også gleden
av og opplyse om at vi i år får til
en konsert/festival nede på området der torget
kommer, i samarbeid med Røyken Kulturforum
og HovedSPORET Cafe og Bar har vi startet en
festival som vi har døpt SPORFestivalen, se for
øvrig program i denne utgaven av
SpikkestadPosten
Spikkestad Vel har hatt årsmøte, med valg etc.
det er ingen store forandringer i styret.
Kjell Jørgensen ble hedret for sin lange innsats i
styret og ble æresmedlem, se mere i
SpikkestadPosten.
Jobben med Spikkestad Torg settes straks i gang,
det samme gjelder kirke/kultur arena, Samtidig
er byggingen i gang på Spikkestadkvartalen.
Når det gjelder utbyggingen av Spikkestad som
området har vi tidligere hatt flere innlegg om
dette, pr i dag er det satt i gang bygging av 32
leiligheter på Rud Vest der 8 leiligheter er solgt
og det er stor interesse for de neste 8 som legges
ut for salg hvert øyeblikk , og det er fortsatt
ledige leiligheter både på prosjekt Åkertunet og
Kunnskapsveien 42 , byggetrinn 2 her er også
lagt ut for salg.
I denne utgaven av SpikkestadPosten ligger
bankgiro for velavgiften, jeg vil nok en gang
oppfordre alle som ikke er medlem av
Spikkestad Vel å melde seg inn, kontingenten 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.
Vennlig hilsen
Leder av Spikkestad Vel
Svein Ivar Hansen

Byggestart for Spikkestadkvartalene.

torget skal bidra til et samlende og flott område.
For de som vil følge med utviklingen på nettet er
hjemmesideadressen følgende.
www.spikkestadkvartalene.no

Vellykket tur på "jernbanen".
På Kristi Himmelfartsdag, 14.mai, arrangerte
Spikkestad vel en guidet tur på den nedlagte
jernbanetraseen fra Spikkestad stasjon til Gullaug
nedlagte stasjon. Dette ble en tur på ca 2,5 km en
vei.
Elin Erlandsen imponerte med all informasjonen
hun hadde fått samlet og formidlet videre til
lyhøre deltagere. Alt de fikk høre av
jernbanehistorie, om gamle veitraseer og masse
annet var tydelig ukjent for mange.

Her gikk den gamle veien mellom Hyggen og den
gamle Drammensveien demonstrerer Elin for en
lyttende gjeng.

Som dere kanskje har oppdaget er byggingen i
gang på Spikkestadkvartalene (Elopak området)
Første byggetrinn er 27 omsorgsboliger som er
lagt ut for salg.
Det er også lagt ut for salg 13 selveierleiligheter.
Spikkestad Vel får også opplyst at i løpet av
2016/2017 settes det i gang bygging av et
handlesenter/nærsenter, vi håper og tror at dette
sammen med utbyggingen av kulturhus/kirke og
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Til utleie

Kjell Jørgensen
På årsmøtet i mars utnevnte Styret i Spikkestad
Vel Kjell Jørgensen til æresmedlem av
Spikkestad Vel.

Spikkestad Vel ble stiftet 9. november 1924, og
hadde sin først generalforsamling 23. November
1924 , første formann het Thomas Nilsen ,
navnet på vellet var den gang Vestbygdens Vel
og het det helt frem til Februar 1957
Kjell har vært leder i tre perioder, første gang
1971-1973, så 1986-1996 og siste gang 20082010, til sammen14 år. I tillegg har han vært
nestleder, sekretær, styremedlem og varamedlem
8 år, tilsammen 22 år i Spikkestad Vels tjeneste.
For tiden er han sekretær.
Kjell er redaktør av Spikkestad posten, han
startet vår facebookside samt vår hjemmeside,
han drifter samtidig dette i dag.
Kjell har også vært aktiv i Norges Velforbund.
Kjell var Aktivitetshuset Gamle skolens første
styreleder, et styre som besto av representanter
fra Røyken kommune og lag og foreninger som
brukte huset.
Kjell har et høyt engasjement og vi setter stor
pris på det arbeidet Kjell har lagt ned i
Spikkestad Vel
Vi håper at vi fortsatt i mange år får glede av
Kjells arbeid i Vellet.
I tillegg må også nevnes at en utmerkelse sjelden
kommer alene, Kjell har også fått
frivillighetsprisen for 2015 og historielagets
hederstegn for 2015, dette også for sin lange og
engasjerende tilstedeværelse i lag og foreninger.

Returstasjonen for glass og metall
legges ned, det skjer i løpet av sommeren.
Alle skal ha fått beskjed om dette i brev.
Det betyr at alle får nye beholdere hjemme for glass
og metall, alt øvrig avfall leveres på
gjennvinningsstasjonen på Follestad.

Ønsker du å leie noe av utstyret,
kan du kontakte Svein Ivar på
mobil 474 63 024 eller på e-post
svivhans@online.no
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
facebook.com/spikkestadvel
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