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Etter en feiende musikalsk åpning ble årets tre
tent. Det ble mange ringer og runder rundt
treet før nissene kunne dele ut pakker til alle
barna.

Gløggen smakte så godt at den dessverre tok
slutt så altfor tidlig, noe som ikke skal skje igjen
lovet formannen i Spikkestad Vel som ellers var
meget godt fornøyd med årets arrangement.

Fra Juletretenningen 2011
Mange hundre fremmøtte i alle aldre og i flere
varmegrader på årets juletretenning første
søndag i advent. I Aktivitetshuset
”Gamleskolen” forberedte nissene seg med å
finne passende drakter mens
kjøkkenpersonalet forberedte serveringen av
gløgg og pepperkaker.

Fellestur til Høgåsen syd,
Ovnerudfjellet

Årets fellestur i Spikkestad Vels regi gikk
søndag 21. oktober.
På tross av tåke denne søndagsformiddagen,
møtte en gjeng turglade mennesker opp ved
Spikkestad ungdomskole. Vi hadde ikke før
startet å gå,før været lettet en del. Vi fulgte
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Ovnerudveien innover. Første stopp var rett før
det store steinbruddet der en husmannsplass
under Hekleberg hadde ligget. Folk fikk høre
om grindene som var på Ovnerudveien fram til
siste del av 1950-tallet.
Siden det var ganske bløtt deler av turstien,
valgte vi å følge grusveien videre. Vi stoppet i
krysset Ovnerudveien - Østhagan, så den store
hella der "gamleveien" hadde krysset bekken
og nåværende jorde forbi Nygård (Strand),
videre mot Hekleberg og Bølstad på Spikkestad.
Vi fortsatte til panoramautsikten over Hyggen
og Drammensfjorden.

Skydekket hadde lettet såpass at vi kunne se
fjorden utenfor Svelviksundet. Rett under oss
på sydsiden av åsen lå det tidligere en
husmannsplass, Ovnerudplassen. Turdeltagerne
hørte om familien Berg som bodde der. Fra
Karen og Johan Hansen som bosatte seg her på
begynnelsen av 1860-tallet til barnebarnet
Erling Berg. Sistnevnte bodde her til han døde
1990. Arvingene solgte til nåværende eier, Fred
Ivan Jørgensen.

Siste stopp på turen var ved rastebordet på
Høgåsen syd. Her kunne de hyggelige
turdeltagerne nyte utsikten mot Drammen og
medbrakt niste.
Elin Elandsen

Formannen har ordet

Det nærmer seg jul , julebaksten
er i gang mange steder og
julemarsipanen er kommet i
butikkene.
Spikkestad Vel ser tilbake på et
flott år med flere arrangementer,
Spikkestad dagen, bildeutstilling
og bli kjent tur i Ovnerud.
Alle arrangementene godt gjennomført og med bra
oppslutning.
Neste arrangement er den årlige julegrantenningen
, den er i år Søndag 2 Desember kl 16.00
Vi håper på stor oppslutning fra små og store.
Utviklingen på Spikkestad har vi skrevet om før, den
er stor.
Nye bygg skyter i været.
Spikkestad Vel ønsker også innspill , komentarer,
det være seg negative og positive .
Alle er velkomne til å komme med innspill om alt
mulig som omhandler Spikkestad.
Når det gjelder høstens bildeutstilling har vi lyst til å
berømme Bjarne Kjos for en flott deltagelse og god
hjelp før, under og etter utstillingen .
Tusen hjertelig takk for hjelpen.
Ellers vil jeg minne dere på å melde dere inn i
Spikkestad Vel.
Ellers må dere ha en god vinter og en riktig God Jul ,
når den tiden kommer.
Hilsen
Formann i Spikkestad Vel

Svein Ivar Hansen

Billedutstilling i «Aktivitetshuset
Gamleskolen».
Lørdag 27., søndag 28. og mandag 29. oktober holdt
Spikkestad Vel billedutstilling. Vellet har litt over
500 innrammede bilder i sin fotosamling. Disse
bildene strekker seg i fra ca 1900 og opp til i dag.
Det eldste bilde er fra 1872, og viser jernbanesporet
inn mot Spikkestad stasjon, fra Drammensiden, og
med brua over jernbanen. Bildet er tatt før jernbanen
ble åpnet i 1872.
Samlingen inneholder mange ulike motiv, både
mennesker, bygninger, gårder, oversiktsbilder fra fly
og mye mer. Blant annet finnes det mange bilder
som viser Spikkestad Teglverk gjennom flere
tidsepoker. Spikkestad Teglverk var i drift i fra 1898
til 1960, og en liten periode på slutten av 1960-tallet,
før det ble revet i 1973. Disse bildene viser arbeidere
som jobbet der i ulike perioder, og hvordan
Teglverket bygningsmessig utviklet seg. Dette var

Spikkestad-Posten Nr 4 2011

Spikkestads klart viktigste arbeidsplass i mange år.
«Aktivitetshuset Gamleskolen» er det første huset på
Spikkestad som ble bygget av stein fra Spikkestad
Teglverk, senere fulgte flere. Oslo Rådhus er også
bygget med stein fra Spikkestad.

I 1957 kom Elopak med sine pappmelkekartonger.
Her fantes også en god del bilder, både ute og inne i
produksjonen.
Mange oversiktsbilder fra Spikkestad, tatt av
Widerøe, fra ulike perioder var også blant bildene
som var svært populære. Disse var fra 1936, hvor det
var få hus på Spikkestad, fra 1947, hvor det hadde
kommet noen flere hus. De neste bildene var fra
1954. Alle disse var oversiktsbilder over «hele»
Spikkestad. Når man kommer til 1964 og 1967
fantes det bilder i farger, over mindre områder av
Spikkestad og Bitehagen. Her fant mange igjen
kjente trekk, og noen fikk se hvordan det hadde sett
ut en del år før de kom til Spikkestad, i det området
de nå selv bodde.
Videre fantes det bilder av Spikkestad Meieri og
Landhandel, som er det røde huset, på høyre hånd,
som ligger nesten nede ved stasjonsbygningen. Det
var også bilder av hus og butikker, som i dag er
borte.
Førkrigs klassebilder og klassebilder fra 1940-tallet
fantes også.
I tillegg til alt ovenstående var det mange fine bilder
fra mange år tilbake, men også en god del bilder fra
de senere år. Alle bildene er samlet inn over mange
år, fra privatpersoner, fra Røyken kommune
(Widerøe-bildene), Røyken Historielag, og mange er
tatt av tidligere velformann Bernt Bærem Svendsen

og tidligere sekretær i vellet Kåre Randen, som også
har hatt jobben med å ramme inn alle bildene.
Bildene var satt opp på skjermvegger, og lett
tilgjengelige.
På lørdag var det en god del innom, som koste seg
lenge med bildene, hvoretter de slappet av i et av
naborommene med vaffel og kaffe, som Røyken
LHL stod for.
Søndag var det veldig mange innom, det gikk i et
nesten hele tiden. Vi hadde igjen inntrykk av at de
som var der, koste seg med bildene, og gjenopplevet
barndomsminner, eller fikk mange mye impulser
hvordan Spikkestad hadde utviklet seg. De fleste tok
seg også tid til en vaffel- og kaffepause, og noen
kom tilbake til bildene etter rasten.

Vi hadde valgt å ha åpent også noen timer på
mandag, slik at folk som var borte i helgen også
kunne få en mulighet. Dette var det også ganske
mange som benyttet seg av. På grunn av annen utleie
var det ikke mulig med vaffelsalg på mandag.
Tilbakemeldingene vi fikk fra de besøkende var
veldig positive, så selv om det tar noe tid å rigge,
betjene og ta ned utstillingen, synes vi det gir så mye
tilbake, at det er lønt vært.
Vi vil tilslutt takke alle som fant veien innom
Gamleskolen på disse dagene, og takke Røyken
LHL for sin innsats.
For Spikkestad Vel
Bjarne Kjos

Stasjonsbyen Spikkestad

Vi har fått tilgang til noen skisser som viser tenkt
utbygging som erstatning for den nå nedlagte
Vestbygda skole. Blokkene i forslaget er på 4 og 5
etasjer.
Spikkestad vel reagerer kraftig på at det overhodet
ikke har vært kontakt mellom kommunen og vellet
før arealene rundt Aktivitetshuset Gamleskolen
skulle legges ut. Hva blir det etterhvert igjen av
identitetsskapende bebyggelse på Spikkestad? De
to gjenværende teglbygningen av Spikkestadsten,
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Teglverksveien 1 og 2 med mellomliggende
grøntareal burde kunne få leve videre i frihet i
fremtidens "Stasjonsbyen Spikkestad".

Tjukkas gjengen vil informere Spikkestad

borgerne om at vi fortsatt går hver tirsdag og
torsdag fra kl 1900 til ca kl 2000.
Vi starter ved parkeringen foran Spikkestad
ungdomskole, går litt forskjellige ruter avhengig av
vær og vind om hvem som er med.
Ønsker alle hjertlig velkommen.

Voksenkor

Spikkestad vokser og vokser. Vellet har fått
forespørsel om det interesse for å starte opp et
voksenkor her. Hvis det er noen av dere som er
interessert, kan dere kontakte vellet, så skal vi
videreformidle kontakten
Her nedenfor får dere noen inntrykk av hvordan
det kan komme til å bli på Elopaktomten.

Til utleie

Fra RØYKEN MAGASINET som utgis av Røyken
Næringsråd har vi klippet følgende:
"Kjøpesenterkjeden AMFI er i samarbeid med H.
Strøm Eiendom AS, godt i gang med å planlegge det
Ønsker du å leie noe av utstyret, kan du
nye senteret som skal åpne til jul i 2014. Flere
kontakte Svein Ivar på mobil 474 63 024 eller
spennende leietakere er på plass og det jobbes
på e-post svivhans@online.no
aktivt med å fylle det 12.000 m2 store senteret med
handel og næring. – På østsiden av kjøpesenteret
Spikkestad Vel
skal vi bygge leiligheter og rekkehus, i alt ca 240
Posboks 12 3431 Spikkestad
boenheter, sammen med AF Gruppen, opplyser
http://spikkestadvel.no
Jarle Brunsell i H. Strøm Eiendom AS. H. Strøm
Åpne styremøter første tirsdag i måneden
Eiendom AS eier mesteparten av arealene som skal
i Aktivitetshuset Gamleskolen kl. 19.00
utvikles innenfor planområdet, som i hovedsak er
VELKOMMEN!
den gamle eiendommen til Elopak".
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