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Kardemomme by, noe som ble satt stor pris på av
store og små. Dette kan de alle være stolte av.
Kirken i Røyken hadde også en
veldig flott opptreden ”å så
vakkert ” hvor temaet var
miljøvern og skaperverk.
Veldig bra gjennomført og en
stor opplevelse for alle fremmøtte.
Og ikke minst opptreden til ”The
Looneys” Spikkestads hotteste
band, som består av iherdige og
musikkinteresserte ungdommer
fra Spikkestad. Dette også veldig
bra gjennomført.
Ellers kan vi nevne orienteringsgruppa fra ROS og
speiderne som sto for grilling
og salg av pølser hamburgere
etc. Dette var savnet i fjor og vi
syntes det var flott at de kunne
ta dette oppdraget og
samtidig få noen
kroner til sine
utflukter etc.

Spikkestad-Posten 60 år
Det første nummeret av Spikkestad-Posten kom ut i
oktober 1951. Vi kan altså feire 60 år i år.

Spikkestad Dagen Lørdag 4 Juni
Lørdag 4 Juni arrangerte Spikkestad Vel Spikkestad
Dagen for andre gang. Etter lang planlegging og
forberedelse var dagen der, solen skinte og det så ut
til å bli et vellykket arrangement.
Vi fikk se en flott innmarsj av Røyken Brassband og
Røyken Skoles Musikkorps.
Ordfører Rune Kjølstad sto for
den offisielle åpningen og
Spikkestad
Vel fortalte
litt om
programmet.
Vi fikk se
en flott og
storveis
oppvisning
av Røyken
Teatergruppe som viste utdrag fra

Vi hadde
ansiktsmaling, ballongklovn og rodeo okse. Dette
ser vi at er veldig populært og ett flott bidrag.
Spikkestad Vel, på vegne av brukere av
aktivitetshuset, delte også ut en påskjønnelse til Kåre
og Molla Randen for den utrolige jobben de frivillig
utfører på huset. De gjør en fabelaktig jobb der.
Det var ellers en bra oppslutning fra lag og
foreninger som solgte vafler og kaffe, hadde
loddsalg og andre aktiviteter på sine stand`s.Vi tror
alle var fornøyde med gjennomføringen av
Spikkestad Dagen som ser ut til å bli en tradisjon.
Mye avhenger selvfølgelig av været.
Spikkestad Vel er storfornøyd med besøket og
gjennomføringen av Spikkestad Dagen, og vil få
takke alle som bidro til at det ble en hyggelig
opplevelse, både utstillere, lag, foreninger,
underholdere.
Vi har allerede bestemt at vi også neste år arrangerer
Spikkestad Dagen. Den blir da Lørdag 2 Juni.
Svein Ivar Hansen
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Formannen har ordet
Det er høst, frosten har kommet
og vi har skrapt den først isen av
bilrutene våre.
Spikkestad er som tidligere
nevnt i stor utvikling, vi har blitt
presentert den nye områdeplan
for Spikkestad sentrum, den skal
behandles i formannskapet og
kommunestyret i uke 42.
Ikke alle innbyggerne er fornøyd med
langtidsplanen, hager blir rasert, privat eiendom er
blitt til offentlige formål etc. Men alt i alt kan vi nok
ikke stoppe den utviklingen, men vi ønsker å være
med på å utforme stedet vi bor så vi kan ivareta
både gammel og ny bebyggelse.
Vi håper kommunens folk og politikere tar med seg
de innspill som er kommet frem i forbindelse med
områdeplanen.
Samtidig er det spennende det som skjer, men vi
må ikke bli et sentrum med bare blokkbebyggelse
og høyhus, det bør bli et levende sentrum med
folkeliv og kultur og hvor vi kan bevege oss fritt og
trygt.
Spikkestad Dagen ble også i år gjennomført med
stor glede og fornøyelse for både store og små, se
for øvrig egen reportasje i denne utgaven av
Spikkestad Posten.
Styret i Spikkestad vel er så fornøyd med
oppslutningen av dette arrangementet at vi har
allerede bestemt oss for å arrangere dette også
neste år.
Av arrangementer i Spikkestad Vel’s regi nå, er
Julegrantenningen Søndag 27 November kl.16.00.
Til slutt vil jeg friste meg nok en gang til å ønske nye
medlemmer til Spikkestad Vel. Kontigenten koster
kun kr 100.- pr husstand og er med på å bidra til at
vi er et aktivt vel.
Vi har mange trofaste medlemmer så takk til dem.
Så ikke nøl, meld dere inn som medlemmer i
Spikkestad Vel på konto nr 5082 05 84616.
Vel møtt som medlemmer.
Og en riktig god Høst og Vinter.
Formann i Spikkestad Vel
Svein Ivar Hansen

Tur til Høgåsen, Spikkestad.

Årets fellestur i regi av Spikkestad Vel den 26.juni
startet fra Spikkestad ungdomskole i sol og varmt
vær. Bortsett fra 2 stykker var dette første fellesturen
for de trivelige turdeltagerne.
Vi fulgte Ovnerudveien et stykke innover. Rett
nedenfor det store steinbruddet gjorde vi en stopp.
Her er det bare så vidt vi nå kan se resten av ei grønn
slette, så stor at noen kan parkere bilen sin der. Her
lå en gang en husmannsplass under Hekleberg..
I folketellinger som ble gjort på slutten av 1800tallet står hvem som bodde på husmannsplassene
Heklebergeie og Heklebergåsen.
De fleste i følget tok her av
veien for å følge turstien
over åsen. På turen over ble
det flere utsiktsstopp. Stiens
og åsens høyeste punkt på
222,5 m ble markert med et
skilt.
Vi stoppet ved tuftene av hytta til overlærer
Storgjerde. Turleder fortalte litt
historikk om stedet; om
skolebarna som ble tatt med på
tur dit og om ”gutta på skauen”
som gjemte seg her under
krigen.
Like i nærheten førte
Drammens og Oplands
Turistforening i1890-årene
opp en enkel hytte, et
beskjedent nattkvarter der
oppe. I årboka til DOT,
jubileumsutgaven 1988, kan en lese noe om dette.
Fra Røyken stasjon fulgte drammenserne de
”stumme veiviserne” en times tid i sydlig retning til
Høgåsen, Ovnerudfjellet. Vel fremme kunne de nyte
den fantastiske utsikten og peke ut hjemmet sitt i det
fjerne.
I følget var det også 2
småbarnsfamilier med
barnevogner. Disse fulgte
veien fram til Ovnerud og
foten av Høgåsen syd. Der
parkerte de vognene, og vi
møtte dem ved
utsiktspunktet på Høgåsen syd. Noen av disse hadde
nettopp flyttet fra Drammen til Spikkestad, og de ble
meget begeistret over den flotte utsikten.
Turdeltagerne fikk en orientering om hva de så, og
flere benyttet anledningen til å ta
bilder. Mens turdeltagerne nøt
medbrakt niste, leste turleder
sagnet ”Skatten og den
vettskremte kjerringen” fra
Røyken bygd før og nu”.
Til slutt ble gjesteboka til utsiktspunktet innviet.
Elin Erlandsen
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Rottekrigen

Nye veier.

Det har vært en hel del snakk om rotter i nyhetene i
det siste. 2011 skal visst bli et spesielt kraftig rotteår.
I Spikkestad-Posten nr 1 fra oktober 1951 kan vi lese
følgende under overskriften Rottekrigen:

På Industriveien skjer det mye om dagen. Helt ny
vei nedenfor Spikkestad gård er nesten ferdig. Dette
blant annet for å fjerne trafikken forbi barneskolen.

Som kjent har kommunen åpnet et felttog mot
rottene på Spikkestad. Det er lagt ut gift og satt opp
plakater; men vi mener det er altfor optimistisk å å
tro at seieren utnen videre er vunnet. Rottegift gjør
ingen forskjell på venn og fiender. Det kan godt
tenkes at både katter og bikkjer kommer til å bite i
gresset (eller i rottegiften).
Imidlertid går krigen sin gang, og vår
frontkorrespondent meldte i går om vellykte
operasjoner med stort rottefall og meget små egne
tap. Spesielt fremheves at vi i går ikke mistet en
eneste katt.

Det blir ny gangveiforbindelse for skolebarna.

Asfalt
I Spikkestad-Posten i desember 1997 sto det
følgende å lese:
Dere vil ha sett at flere veier er blitt asfaltert i det
siste. Det er bra! Men hvorfor vedlikeholder ikke
kommunen den asfalten de legger? Kantene knekker
fordi det ikke følges opp med grus langs kantene og
blir det hull, så får det vokse seg stort. Dette må
være dårlig forvaltning av kostbare investeringer.

Og veien opp mot ”rundkjøringa” og
Kunnskapsveien blir lagt helt om.

Vi kan vel bare konstatere at det ikke har blitt et
dugg bedre i dag. Hvorfor er det slik Kommunen??

Medlemsskap og kontingent

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

Farlig å sykle fra Bitehagen til Spikkestad. Hvem
har ansvaret hvis det skjer en ulykke? Dette er bare
et eksempel av mange.

Kontonummeret til
Spikkestad Vel:
5082 05 84616
Postadressen er:
Postboks 12, 3431
Spikkestad
Velkommen som
medlem
http://spikkestadvel.no
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Områdeplan

Til utleie

Som kjent behandles i disse dager en ny
OMRÅDEPLAN for Spikkestad. For 30 år siden, i
1981 lå ovenstående planforslag fra Spikkestad Vel
ute til høring i Spikkestad-Posten.
I 1984 så kommunens forslag til reguleringsplan slik
ut for Spikkestad.

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 på åpne styremøter. Som
regel første tirsdag i måneden.
Møtene finner sted i Aktivitetshuset
Gamleskolen fra kl. 19.00

Velkommen!
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