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BILDEUTSTILLING!  
Spikkestad Vel inviterer til en ny utstilling av gamle bilder i 

AKTIVITETSHUSET GAMLESKOLEN 
Lørdag 27.oktober 2012 kl. 11-16 
Søndag 28.oktober 2012 kl. 13-18 
Mandag 29.oktober 2012 kl. 17-20 

 

.  
Her ser dere jernbaneovergangen slik den en gang var. 

Nå blir det spennende og se hvordan den blir. 
 

Under bildeutstillingen vil flere av utbyggerne som bygger og som 
planlegger å bygge på Spikkestad, informere om sine prosjekter 

 

VELKOMMEN! 
 

Vi er takknemlige for å få kopiere bilder som kan bevares for ettertiden. Husk at i morgen er i dag historie. 
Har du/dere bilder, så ta gjerne kontakt med vellet.  
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Formannen har 
ordet  
Da er høsten her og vinteren 
nærmer seg med stormskritt. 
Spikkestad er i stor utvikling og 
nye bygg skyter i været. 
På den første kirketomten ved nye 
skolen kommer det opp nye 
leiligheter, oppstart der er vel våren 2013. 
Stasjonen er flyttet og området er blitt veldig bra, 
enkle oppgraderingsbehov gjenstår men det ser ut til 
at vi får et bra stasjonsområde. 
Nå venter vi bare spent på hva som skjer med 
utbyggingen av gamle Elopak, som kjøpesenter !!! 
R.O.S . sin nye storsal er åpnet , og det er blitt et flott 
bygg, aktiviteten er stor og jeg tror Spikkestad`s 
befolkning kan være stolt av et slikt bygg, de som har 
jobbet med dette har gjort en flott jobb. 
Gratulerer R.O.S. med et flott bygg. 
Ellers arrangerte vi Spikkestad Dagen i juni måned, 
og vi er svært fornøyd med årets arrangement. Det 
var litt sur vind men ellers et bra arrangement. Vil i 
den anledning  få takke alle som deltok , både med 
underholdning, opptreden og stand`s. Takk til dere 
alle sammen. 
Spikkestad Vel skal i slutten av oktober arranger 
billedutstilling i Aktivitetshuset, se egen sak i denne 
utgaven av Spikkestad Posten. 
Ellers så kan vi nevne at Spikkestad Vel for en stund 
siden besluttet å sette ut en del nye benker rundt 
omkring. Vi fikk innspill om plasseringer av Egil 
Stokkerud, og dette vil bli gjennomført våren 2013. 
Jeg vil også nok en gang oppfordre alle til å melde 
seg inn i Spikkestad Vel, kontigenten er fortsatt bare 
kr 100.-. 
Riktig god høst og vi håper å se så mange av dere 
som mulig på fellesturen den 21.oktober og på 
utstillingen i slutten av oktober. 
 
Hilsen 
Formann i Spikkestad Vel 
Svein Ivar Hansen 
 

 

 

 

 

 

 

Ny turvei Spikkestad/Ovnerud – 
Hyggen 
Ferdselen  mellom Spikkestad og Hyggen er ikke hva 
den en gang var. I begynnelsen av forrige århundre 
vandret steinhoggerne i Hyggen opp til 
Kinnartangenrenna og ”Trappetrinna” m.v. til 
steinbruddene på Ovnerud, og granittstein ble slepet 
fra bruddene på Ovnerud til utskiping fra Hyggen. Og 
barna fra Ovnerud gikk på Hyggen skole.  
Etter nedleggingen av steinbruddene etter krigen og 
overføring av Ovnerudbarna til Vestbygda skole, gikk 
ferdselen mellom Hyggen og Spikkestad stort sett 
over på kjørevei via Auvi eller Lahell, og 
ungdomskoleelevene fra Hyggen måtte busses mellom 
Hyggen til Spikkestad. De gamle ferdselsveiene 
mellom Hyggen og Ovnerud grodde igjen. 
Men med utbyggingen av byggefeltet Hyggen Vest 
(nord) så Hyggen vel en mulighet for å gjenåpne 
gangforbindelsene mellom Hyggen og 
Ovnerud/Spikkestad, og samtidig korte ned på 
gang/sykkelforbindelsen mellom Hyggen og 
ungdomsskolen og idrettsanleggene på Spikkestad fra 
6 til 2,5 km.  Velets turveikomité ryddet og merket 
stiene langs Kinnartangenrenna, og ”Trappetrinna”, på 
dugnad, og har med støtte fra grunneier og tilskudd fra 
kommunen og Fylkeslandbruksnemda fått planert en 
turvei i 3 meters bredde mellom Ovnerud og Hyggen 
Vest. Etter at den planerte traséen har fått ”satt” seg 
over vinteren, skal det legges på duk og grus før 
ferdigstillelse.  Ferdigstillelse er imidlertid avhengig 
av ytterligere tilskudd fra kommune og fylke, og evt. 
andre velvillige kilder.  
Selv om Hyggen vel er primus motor for turveien, vil 
den også være til glede og nytte for medlemmer av 
Spikkestad vel som ønsker å besøke vakre Hyggen og 
evt. bade og/eller fiske i Drammensfjorden. 
Velkommen til Hyggen! 
 
Guttorm Grundt 
Prosjektleder 
 

 

.  
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Rivende utvikling. 
Bildet over viser Spikkestad for noe år siden. I dag 
ser det ikke slik ut.  Og nå går forandringen bare 
raskere og raskere. 
På Internett ser vi at Sundligruppen som bygger ut 
med de 5 blokkene i "Spikkestad Park" har planer for 
gamleskolen, Industriveien og 5 funkisboliger i 
Villaveien på Dagslet. 
Kruse-Smith skal legge ut 22 moderne rekkehus for 
salg i Kunnskapsvein 42 på det som først var lagt ut 
som kirketomt. 
Trysilhus bygger mer og mer og som kjent har Strøm 
Eiendom kjempeplaner for Elopakområdet. I 
forbindelse med reguleringsarbeidet her står det 
følgende på kommunens hjemmesider: " Hensikten 
med planen er å oppfylle plankrav i overordnet plan 
«Områdeplan for Spikkestad» vedtatt i desember 
2011. Området er avsatt til sentrumsformål og gatetun 
(torg). Innenfor planområdet skal det legges til rette 
for utbygging av torg, næringsarealer og boliger. Det 
skal vurderes plassert et signalbygg i området slik 
som angitt områdeplanen. Det foreligger nå også 
planer om å plassere et nytt kirkebygg i området rundt 
torget." 
Jernbanen følger også med som dere sikkert har sett. 
Ny stasjon er nå i drift. Litt opprydding gjenstår det. 
 

 
 

 
Skisse over Kunnskapsveien 42 

 
Her lå skibakken Emilhavna 
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Som mange av dere sikkert husker, hadde vi i 
november 2010 en artikkel om denne foreldredrevne 
teatergruppa.  
Det er hyggelig å notere at den lerver i beste 
velgående. Vi har nettopp fått melding om at de har 
hatt en fortreffelig teatertur til Edinburgh Fringe 
Festival, at de trener effektivt hver onsdag  og pugger  
et hundresiders manus for Skatten på Sjørøverøya. 
7-9. mars 2013 setter de opp denne forestillingen på 
Hovedscenen i Drammen Teater. 
Under ser dere Eskil Kristiansen som bestemor med 
funksjonsvansker under Edinburghbesøket. 

 
 

TUR TIL UTSIKTPUNKTENE 
PÅ HØGÅSEN SYD 
Årets fellestur i Spikkestad Vels regi  
blir søndag 21. oktober. 
Vi starter fra Spikkestad ungdomskole kl. 12.30, 
og følger Ovnerudveien til turstien starter rett før 
det store steinbruddet. Etter ca. 30 min. med 
moderat gange i lett terreng, er vi framme ved  

 

utsikten mot Drammen og rastebordet. Her vil det 
bli fortalt litt historikk, og vi kan nyte medbrakt 
niste.  Vi vil også besøke utsikten over Hyggen 
og Drammensfjorden mot Svelvik. Herfra velger 
folk om de vil forlenge turen rundt åsen retning 
Muserud eller ta samme veien tilbake. 

Ta gjerne med noe ”å bite ti” og noe å sitte på. 
Ingen værforbehold! 
For de som ikke orker å gå så langt, sjekk 
mulighetene om skyss via kontaktadressene 
under. 

Alle er velkomne! 
Tlf 31 28 50 90 / 916 85 303  og 

Tlf 31 28 33 18 / 474 63 024 

 

 
 

 

 
 

Du treffer oss på åpne styremøter i 
Aktivitetshuset Gamleskolen kl. 19.00 

første tirsdag i måneden. 
Velkommen! 

 

http://spikkestadvel.no 
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