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Program Spikkestaddagen 4.juni 2016
Vi holder til i og ved Aktivitetshuset Gamleskolen
i tiden Kl.12.00-16.00
Velkommen
Kl 12.15-12.45 Konsert med Røyken Brass.
Kl 13.15-13.45 Sarah Gardenvalley, fra Røyken Kulturskole
Kl 14.00-14.50 Oppvisning ved Dansesonen
Kl 15.00-15.30Trylleshow med Daniel Larsen , Master of Magic.
6.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
Kari Bremnes til Spikkestad lørdag 4. juni

Spikkestad Forum, bestående av Spikkestad Vel og Røyken Kulturforum er stolte av å ønske
Kari Bremnes og band velkommen til utekonsert på Spikkestad!
Dørene åpnes kl. 19.00 konsertstart kl. 21.00
Billetter kr 375,inkl. gebyr. I salg på billettservice.no, Narvesen, 7Eleven eller tlf. 815 33 133.
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Lederen har
ordet
Spikkestad Vel er i full
gang med å planlegge
Spikkestad Dagen, som i
år er lørdag 4. Junikl
12.00-16.00. Se forøvrig
program i
SpikkestadPosten.
Spikkestad Vel har også i år gleden av og
opplyse om at vi får til en konsert/festival i
samarbeid med Røyken Kulturforum . Vi har for
øvrig sammen dannet Spikkestad Forum, hvis
hensikt er å arrangere kulturelle innslag på
Spikkestad.
Se for øvrig program for arrangement både på
dag og kveld i denne utgaven av SpikkestadPosten
Spikkestad Vel har hatt årsmøte, med valg etc.
Og det er ingen store forandringer i styret.
Jobben med Spikkestad Torg er i gang, i følge
opplysninger skal torget være ferdigstilt i
oktober. Byggingenav kirke/kultur arena er blitt
forsinket men opplysninger vi sitter inne med
er at arbeidet gjenopptas i løpet av mai måned.
I denne utgaven av SpikkestadPosten ligger
bankgiro for velavgiften, vi er pr i dag ca 640
registrert medlemmer. Så vi har de siste årene
hatt en bra økning av medlemmer , noe vi er
veldig glade for.
Det betyr at Spikkestad`s befolkning setter pris
på hva vi gjør i nærområdet. Men jeg vil nok en
gang oppfordre alle som ikke er medlem av
Spikkestad Vel til 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.

Spikkestad Vel søker
kasserer/styremedlem
Randi Steiro, vår fabelaktige kasserer har
varslet styret i Spikkestad Vel at hun ønsker å
fratre.
Vi søker derfor etter ny kasserer. Er det noen i
Spikkestad som kunne tenke seg å være med
oss i denne viktige jobben.
Vi tenker oss at personen har noe erfaring med
regnskap, Randi stiller seg disponibel til
opplæring og rutiner.
Vi er en flott sammensatt gjeng som sitter i
styret, og du får bidra til mange ulike oppgaver
for Spikkestad`s befolkning.
Ikke nøl med å ta kontakt med undertegnede.
Leder i Styret
Svein Ivar Hansen
Tlf : 47 46 30 24
Mail : svivhans@online.no
Syret etter årsmøtet:
Leder
- Svein Ivar Hansen gjenvalg for 1 år
Nestleder - Nina Marheim Sørsdal for 2 år
Sekretær – Kjell Jørgensen 1 år igjen
Kasserer – Randi Steiro for inntil 1 år.
Styremedlem - Elin Erlandsen 1 år igjen
Styremedlem – Trond Ølstad for 1 år.
Styremedlem – Gunnar Andersen 1 år igjen
Varamedlem – Eva Stenseth 1 år igjen
Varamedlem – Finn Mathisen gjenvalgt for 2 år
Revisor – Knut Blikra gjenvalgt for 1 år
Revisor – Bjarne Kjos gjenvalgt for 1 år
Valgkomite – Maaikel Reiber, Berit Myrvang, for 1
år. Styret fikk fullmakt til å skaffe et tredje medlem.

Vennlig hilsen
Svein Ivar Hansen
Leder av Spikkestad Vel

Nina Sørsdal og Trond Ølstad mangler på bildet
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Spikkestaddagen
4. juni blir årets Spikkestaddag arrangert, i regi av Spikkestad Vel. Spikkestaddagen har tidligere i hovedsak
vært rettet mot barn og familier, men i fjor ønsket velet å utvide programmet med en konsert for stedets
voksne befolkning. Arrangementet var et samarbeid mellom Spikkestad Vel, Røyken Kulturforum og
Hovedsporet Café og Bar. Opp mot 600 begeistrede publikummere møtte opp for å høre noen av
Spikkestads unge talenter og Odd Nordstoga med band. Samarbeidet ga mersmak og i forlengelsen av dette
har Spikkestad Vel og Røyken Kulturforum opprettet Spikkestad Forum som i fortsettelsen skal stå som
arrangør av framtidige kveldsarrangement / konserter.
I år er vi så heldige å få Kari Bremnes med sitt fantastiske band til Spikkestaddagen 4. juni.
Spikkestad Forum, bestående av Spikkestad Vel og Røyken Kulturforum er stolte av
å ønske Kari Bremnes og band velkommen til utekonsert på Spikkestad!
Nordvendt, europeisk, åpent, stort, personlig og melankolsk er ord som kan knyttes
til Karis musikk. Den enorme spennvidden i konsertene hennes er en signatur for
Kari Bremnes band. Fra det lyseste til det ganske mørke og rå. Og hele tiden med en
nærhet til folk og livsskjebner. Kari har skrevet sanger i 20 år og gitt ut 13
soloalbum. Hun har i dag et større publikum enn noen gang, med et stort
konsertpublikum i flere land og et platepublikum over hele verden.
På grunn av byggearbeid på stasjonsområdet flytter vi år scenen opp til plassen ved Gamleskolen
aktivitetshus, der Spikkestaddagen vil arrangeres tidligere på dagen. Også i år vil det bli servering av god
mat og leskende drikke - og det skal Spikkestad storkiosk og Hovedsporet sørge for. I
arrangementskomiteen synes vi det er viktig poeng at det lokale næringslivet skal tjene noe på denne typen
begivenheter. Vi er veldig glade for at Spikkestad storkiosk og Hovedsporet har takket ja til å servere
gjestene på området.
Følg med på Facebooksidene til Spikkestad Vel og Røyken Kulturforum for oppdateringer på dette og
kveldens program forøvrig. En ting er sikkert lørdag 4. juni blir det folksomt på Spikkestad.

Velkommen!

Søppelrydding av
ungdomsskoleelever

Flott gjort ikke sant?
Bidraget de fikk, gikk til sesongavslutning av
arrangementene ”Aktiv fredag” og ”Åpen hall”.
I år gjør de samme jobben!

”Aktiv 365-elevene”i 9. og 10.trinn ved
Spikkestad Ungdomsskole har ansvar for
aktiviteter på ”Aktiv Fredag” og ”Åpen hall” i
ROS Arena. Spikkestad Vel engasjerte disse
elevene til å rydde søppel, slik at det ble fint til
17.mai i fjor.
Fredag 13.mai var disse elevene i aktivitet i
flere timer med å plukke søppel i et ganske
stort område på Spikkestad. De ryddet langs
Ovnerudveien opp til brua, Idrettsveien,
gangveien fra ungdomsskolen til sentrum, hele
”17.mai- ruta”, langs Spikkestadveien, Erik
Hansens vei, Bjørndalsvei og Nye stasjonsvei.
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Spikkestadkvartalene
Spikkestad Vel har hatt samtaler med
Jarle Brunsell vedrørende utbyggingen
av Spikkestadkvartalene og
kjøpesenter/nærsenter.
Boligprosjektet gjøres ferdig,
kjøpesenter antatt oppstart 2017.
Er blitt ca. 2 år forsinket pga ny
områdeplan.
Skal i samtaler med kommunen etter
ferien, med tanke på investeringstempo
med infrastruktur etc. som kommunen
forlanger.
Utleiedelen har kommet langt, med
interessante leietakere.
Følg også fremover med på
www.spikkestadkvartalene.no

Vi vil takke for støtten til
gjennomføringen av
Spikkestaddagen fra

Flinke hundeeiere.
Det er med stor glede Vellet mottar
flere meldinger fra fornøyde
mennesker, fordi hundeeiere på
Spikkestad er flinke til å plukke opp
etter hundene sine.

Medlemsskapet i Spikkestad Vel koster kr
100,- per år og gjelder for hele husstanden.

Kontonummer 5082 05 84616
Adresse: Postboks 12, 3431 Spikkestad

Velkommen som medlem
http://spikkestadvel.no
facebook.com/spikkestadvel
Åpne styremøter som regel første tirsdag i
måneden i Aktivitetshuset Gamleskolen
kl. 19.00
VELKOMMEN!
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