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Små dansere hadde det
riktig moro på
Spikkestad Dagen 2015
Spikkestad Dagen ble nok en gang en suksess.
Det var en spent gjeng som begynte å rigge til
fredag med tanke på været, det så veldig utrykt
ut. Natt til lørdag regnet det forholdsvis mye.
Men i løpet av formiddagen snudde det til et
nydelig vær akkurat i det vi satt i gang
arrangementet.
Det var godt oppmøte både av utstillere og
publikum, vi hadde et variert program for store
og små.
Ponniridning, hoppeslott, rodeoridning,
ansiktsmaling, ballongklovn etc. Underholdning
fra scenen var det også, vektløftning,
oppvisning fra Per Marius Hole, tryllekunstner
etc.
Det så ut til at alle koste seg rundt omkring,
utstillere vi snakket med underveis var fornøyd.
De hadde forskjellige aktiviteter fra sine stands.
I år hadde vi også for første gang utendørs
konsert, med selveste Odd Nordstoga.
Vi hadde også lokale artister på scenen før Odd
gikk på.
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Lederen har ordet

Elvis gjenoppsto en kort stund i form av
Johnny Reel, 15 år gamle Sarah
Gardenvalley sjarmerte stort med
kassegitar og brodd, Sofie Rose Strømme
imponerte med gullstrupe og selvskrevet
vinnerlåt fra tv-programmet «The Hit»,
Peter & 4 est fikk hender, krykker og
stokker i været med fengende hip hop, og
Robert Rustad Amundsen hadde publikum i
sin hule hånd med grom røst og feiende
flott gitarspill.
Vi i Spikkestad Vel er veldig stolte av hva vi
fikk til på Spikkestad dagen i år, men vi
arrangerte ikke dette alene og må få rette
en stor takk til våre samarbeidspartnere
Røyken Kulturforum og Hovedsporet Cafe
og Bar.

Uten disse hadde vi nok ikke kommet i mål.
Vi må også få takke alle lag, foreninger og
handelsbedrifter som stilte opp under
Spikkestad Dagen.
Samt alle lag/frivillige under konserten og
riggingen.
Vi er allerede i gang med å legge planer for
2016, så gled dere alle sammen.

Vi er kommet langt ut i 2015.
Spikkestad Vel kan se tilbake på
noen flotte arrangementer.
Spikkestad Dagen ble nok en
gang et flott arrangement med
aktiviteter for både små og store.
I tillegg hadde vi for første gang i år et
kveldsarrangement som ble gjennomført
med stil, i samarbeid med Røyken
Kulturforum og Hovedsporet Cafe og Bar.
Spikkestad vel vil takke alle som bidro til at
Spikkestad Dagen og SPORfestivalen ble et
vel gjennomført arrangement. Ingen nevnt,
ingen glemt.
Vi er allerede i gang og legger planer for
2016. Blant annet har vi satt i gang et
samarbeid med Røyken Kulturforum og
dannet Spikkestad Forum med formål å
arrangere aktiviteter og kulturelle innslag
på Spikkestad.
Det begynner å skje ting nede på det som
skal bli torget, kirke/kulturhus er satt i gang
i grunnen, og det begynner vel snart og
reise seg. Torgplassen skal også settes i
gang nå i høst/vinter.
I disse dager er også områdeplan for
Spikkestad Sentrum vedtatt, det samme er
utbyggingsplanene for tomten på Gamle
Vestbygda skole.
Jeg vil få ønske alle en fin vinter og en flott
førjulstid. Jeg ønsker nok en gang å
oppfordre alle som ikke er medlem i
Spikkestad Vel om å melde dere inn. På den
måten kan vi bidra i nærmiljøet og stå
sterkere sammen i alle mulige slags saker.
Enten det være seg kulturelt eller
kommunalt.
Vennlig hilsen
Leder av Spikkestad Vel
Svein Ivar Hansen
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Det nye "politiske" Røyken etter valget i
september. (Tatt fra kommunens hjemmeside)
Torsdag 22.oktober var det konstituering av det nye
kommunestyret i Røyken. Eva Norén Eriksen (H) ble
valgt til ny ordfører.
Roar Skryseth (H) ble valgt til varaordfører.
Fordelte politiske verv
I møtet 22.oktober valgte kommunestyret representanter
til ulike komiteer og utvalg de neste fire årene. Under ser
du hvilke politikere som skal sitte i de ulike utvalgene.
Formannskapet:
Eva Norén Eriksen (H), Roar Skryseth (H)
Håvard Vestgren (H), Rebekka Borsch (V)
Knut Winther (KrF), Børre Pettersen (Ap)
May Sæther Løken (Ap), Hilde-Gunn Sletten (Mdg),
Rikard Knutsen (Frp)
Kontrollutvalget:
Mette Lund Stake (H) (nestleder)
Hans Frivold (H), Halvard Berg (V)
Lars Johansen (Ap) (leder), Amy Bernèus (Mdg)
Kulturutvalget:
Nina Sørsdal (H) (leder), Thormod Rønning Kvam (H)
Bjørge Bøhn (H), Elin Johanne Nyborg (V) (nestleder)
Petrine Iversen (Ap), Magne Gabrielsen (Ap)
Helene Petersen-Sveen (SV)
Helse- og omsorgsutvalget:
Ingunn Rese (H) (leder), Arne Dessen (H)
Lasse Sandnes (V) (nestleder), Anneth Bauer (KrF),
May Sæther Løken (Ap), Maria J. N. Guzman (Ap)
Sigve Brouwer (Mdg)
Oppvekstutvalget:
Bjarte Grostøl (H) (leder)
Susanne Vist (H), Tore Hogstad (V) (nestleder)
Jostein Rensel (KrF), Thora Hildeborg Wahl (Ap)
Ragnhild Hartviksen-Oksholen (Ap),
Anders Nordmo (SV)
Planutvalg og bygningsråd:
Bernt Espen Kolsrud (H) (nestleder)
Roar Arne Skryseth (H), Trine Føyen (H)
Lasse Narjord Thue (V) (leder), Vidar Mikalsen (Ap),
Solvår Kolloen (Ap), Karin Buberg (SV)
Utvalg for miljø, klima og samferdsel (nytt):
Jan Syrstad (H) (nestleder), Kjersti Kvitberg (H)
Elisabeth Holter – Schøyen (V) (leder)
Ole Kjølen (Ap), Siv Hauge (Miljøpartiet de grønne)
Utvalg for næringspolitikk (nytt):
Erling Nilsen (H) (leder), Susanne Vist (H)
Jostein Rensel (KrF) (nestleder), Børre Pettersen (Ap)
Ragnhild Hartviksen-Oksholen (Ap)
Administrasjonsutvalget:
Håvard Vestgren (H) (leder), Jan Syrstad (H) (nestleder)
Rebekka Borsch (V), Børre Pettersen (Ap)
May Sæther Løken (Ap)
Naturforvaltningsnemda:
Ole Knut Bjørnstad (H) (leder), Jan Erik Utengen (H),
Nina Sørsdal (H), Daniela Thorsvik (V) (nestleder)
Børre Pettersen (Ap),
Ragnhild Hartviksen-Oksholen (Ap),
Bernt-Leon Hellesø (SV)
Klageutvalget:
Lik sammensetning som formannskapet.
Valgstyret:
Lik sammensetning som formannskapet.

Spikkestad Vel bidrar økonomisk i
nærmiljøet
I 2014 bidro Spikkestad Vel med kr 50.000 til
skateanlegg ved den flotte nye ungdomskolen , i
tillegg har vi for 2015 bidratt med kr 50.000 til Elfa
3 prosjektet ved Spikkestad Barneskole , der er det
ikke satt noen dato for byggestart ennå .
Dette er flotte anlegg som kommer Spikkestads
befolking til nytte.
I tillegg bidro vi med kr 15.000.- til rehabiliteringen
av toalettanlegget ved Vårsol.
Vi har også bidratt med noen mindre beløp i
forbindelse med dugnader som er utført av lag og
foreninger.

Vil du være med på å hjelpe
flyktninger som blir bosatt i vår
kommune?
På facebook er det laget en side som heter "Refugees
welcome to Røyken". Det er lokale frivillige som
har tatt initiativ til denne siden; deriblant Spikkestad
Vel. Det er et tett samarbeid med flyktningteamet i
Røykenhuset 0-23, slik at rett hjelp kommer til de
rette personene, til rett tid. På denne måten håper vi
at vi kan gjøre hverdagen til flyktningene som
kommer hit til Røyken litt enklere, og at de vil
oppleve en tilhørighet til lokalmiljøet. På siden
kommer det informasjon om hva nettopp du kan
bidra med, og initiativ fra deg er selvsagt også
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velkomment! Vi kommer ikke til å samle inn
penger, for det er de gode, medmenneskelige
bidragene vi oppfordrer til.
Her er noen forslag:
-banke på døren til nyinnflyttede flyktninger og
ønske velkommen til nabolaget.
-stikke innom med f.eks. litt bakst eller annen mat.
-være med på butikken de første gangene de er der.
-fortelle om aktiviteter som de kan være med på.
-be inn på en kopp kaffe eller te
-hjelpe til med språkopplæringen.
-bidra med klær og utstyr. Flyktningeteamet har
laget en "ressursbank" i kjelleren på Helsehuset
v/Rådhuset. Her kan ting leveres, og så deler de ut til
de som trenger det.
Lurer du på noe: kontakt Nina på
ninaems@online.no, eller ring Røykenhuset 0-23 på
31 29 61 61.

kurset til å være aktivitetsledere, og de
planlegger og styrer alt som skjer. Likevel
må det også være voksne tilstede som
passer på litt. Er du interessert i å jobbe
som frivillig på Åpen hall en onsdag i ny
og ne, så ta kontakt med Nina Sørsdal,
ninaems@online.no

IL ROS – hele livet!

”Aktiv fredag” er et gratis
aktivitetstilbud til ungdomsskoleelever i
hele kommunen. En fredag i måneden fra
kl 19.30-23.00 samles rundt 170
ungdommer i Ros Arena. Da er det full
fysisk aktivitet på hallflatene, dans og
sang i speilsalen, kino i auditoriet, sjakk
og formingsaktiviteter i kafeteriaen,
playstation i klasserom m.m.
Dette innebærer at ungdommene våre
får gode muligheter til å være sosiale og
aktive sammen, på sine egne premisser.
9.trinnselever fra Spikkestad
ungdommsskole er aktivitetsledere og
motivatorer. I tillegg har natteravner og
FAU ansvar for tilsyn og mat som selges i
kafeteriaen.
Dugnadsånden lever på Spikkestad! Bli
med, du også!

Idrettslaget vårt ønsker å ta større
samfunnsansvar i Røyken og på
Spikkestad. Derfor har de satt igang
prosjektet ”IL Ros- hele livet!”. Der
tilrettelegges det for livslang
bevegelsesglede. og uorganisert, fri
aktivitet står i fokus.
Prosjektet har flere delprosjekter, og to
av dem som har fått mye
oppmerksomhet kalles ”Åpen hall” og
”Aktiv fredag”.
”Åpen hall” er et gratis multisport-tilbud
i Ros Arena til alle 5.-7.trinnselever ved
Spikkestad, Hyggen og Midtbygda
barneskoler. Hver onsdag fra kl 14-16
kommer i snitt 120 glade elever til hallen
for å være aktive sammen. Elever fra
10.trinn på Spikkestad ungdomsskole er

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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