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  Spikkestad Vel 
Innkalling til årsmøte 

I Aktivitetshuset Gamleskolen 
Onsdag 9. mars 2016 Kl. 19.00 

Dagsorden i henhold til vedtektene:  
1. Valg av dirigent 
2. Dirigentens valg av møtesekretær 
3. Årsberetning 
4. Regnskap 
5. Kontingent  
6. Innkomne forslag 
7. Valg 

a. Leder – velges hvert år 
b. Nestleder – på valg 
c. Sekretær – ikke på valg 
d. Kasserer – på valg 
e. 3-tre-styremedlemmer - 1 på valg 
f.  2-to-varamedlemmer – 1 på valg 
g. 2-to-revisorer – begge på valg 
h. Valgkomite på 3-tre-medlemmer – alle på valg 

8. Vi får besøk av den nye rådmannen, Per Morstad som vil fortelle om 
utviklingen på Spikkestad. 

 
Hilsen  
Styret`s leder 
Svein Ivar Hansen 
Mobil: 47 46 30 24 
E-post: svivhans@online.no 
 

mailto:kjel@online.no
mailto:svivhans@online.no
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Lederen har ordet 

Vi er kommet godt ut i det 
nye året, Spikkestad Vel ser 
tilbake på nok et flott år 
med mange aktiviteter. 

Vi har allerede begynt og 
planlegg dette årets hovedaktivitet lørdag 4. 
juni, da arrangerer vi igjenSpikkestad Dagen 
med både dag og kveldsarrangement, dagtid 
for barn og voksne og kveld for voksne. 

Spikkestad Vel var medarrangør til 
Sporfestivalen sammen med Hovedsporet Cafe 
og Bar og Røyken Kulturforum. Dette ble en 
stor suksess og vi vil gjenta dette i år, så vi ber 
dere alle holde av lørdag 4. juni både til 
Spikkestad dagen årlige dags arrangement og 
vårt kveldsarrangement. 

Vi får hyggelige tilbakemeldinger på disse 
arrangementene, og det gleder oss. 

Som dere også kanskje har oppdaget er det nå 
igangsatt arbeid med det nye torget vårt, vi 
håper det blir et fint samlingspunkt og gleder 
oss til det står ferdig. 

Kirken er i gang, men der står det akkurat litt 
stille nå pga av valg av entreprenør. 

Det nærmer seg også årsmøte i Spikkestad Vel, 
se egen sak i bladet. 

Vi er nå kommet opp i 635 medlemmer i vellet, 
noe vi gleder oss stort over. Men jeg vil allikevel 
oppfordre alle som ikke er medlem av 
Spikkestad Vel å melde seg inn, kontingenten er 
kun kr 100.- og kan innbetales på  
konto nr 5082 05 84616. 

Vennlig hilsen  

Svein Ivar Hansen 
Leder av Spikkestad Vel 

Kontanter i butikken 
Spikkestad-Posten har fått 
flere henvendelser fra 
butikkunder på Spikkestad 
som ikke har fått betale med kontanter 
fordi butikken ikke har vekslepenger.  
Det høres for dumt ut.  
 

 

Spennende utsiktspunkt i vårt 
turområde, 
som også benyttes vinterstid. Utsiktene i 
området har vært et yndet turmål gjennom 
århundrer.  

Drammensbanen ble åpnet i 1872. For folk fra 
spesielt Drammen den gang, ble det  populært 
å ta toget til Røyken. 

De fulgte de «stumme veiviserne» videre  for å 
gå turen over Høgåsen,  og ut på kanten med 
utsikt inn mot Drammen. Etter at Spikkestad 
stasjon ble åpnet i 1885, ble turen litt kortere. 

Drammens og Oplands Turistforening (DOP) ble 
stiftet i 1888. I sitt nærområde ville DOP lage 
små hytter / «skjermtak», som til nød kunne 
brukes til overnatting.  

Helst var det mål for dagsturer der folk kunne 
møtes til kaffekos, nyte utsikten og se 
«heimatt» til Drammen.  

Det ble oppført ei enkel uisolert hytte i 
nærheten av denne utsikten i 1899. Modellen 
var hytta på Storsteinsfjell i Drammens 
Nordmark, som var ferdig et par år tidligere. 

 I følge jubileumsårboka til DOP fra 1988, var 
disse hyttene 4 x 5 meter. Taket var av 
bølgeblikk, og en fjellvegg dannet den ene 
veggen i hytta. De resterende veggene var 
oppført av bord som var spikret til bjelker, som 
var boltet til fjellet. Hytta var oppført med 
lysåpninger med skyvbare lemmer, med faste 
senger langs 2 av veggene, et større bord og en 
kokeovn. 
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Hytta var også bestemt som tilfluktssted under 
plutselig dårligere vær. Om sommeren kunne 
man overnatte og nyte soloppgangen. 

Senere ble disse hyttene og de stumme 
veiviserne utsatt for hærverk av 
uvedkommende. Prosjektet ble etter få år 
oppgitt. 

Overlærer Storgjerde fra Vestbygda skole bygde 
også ei hytte ute på kanten av Høgåsen/ 
Ovnerudfjellet. Som ekte sunnmøring måtte 
han ha utsikt over fjord og fjell.  

Tuftene til den lille hytta til overlærer 
Storgjerde finner vi også i dag rett innenfor 
denne utsikten. Hit tok han med skoleklasser på 
tur. Trolig brukte Hjemmefronten hytta under 
siste verdenskrig. 

Spikkestad Vel har i nyere tid satt ut et praktisk 
rastebord til alles benyttelse på dette flotte 
utsiktspunktet. 

Husk å skrive i Gjesteboka i postkassa ved siden 
av bordet. 

Har DU vært der?  

 

 

 

Politikerbesøk hos Spikkestad Vel 
Spikkestad Vel inviterte de nyvalgte lokale 
kommunestyrerepresentantene til et dialogmøte  i 
Aktivitetshuset Gamleskolen på Spikkestad tirsdag 
2.februar. Hensikten med møtet var å synliggjøre 
det frivillige engasjementet i lokalmiljøet og 
samtidig skape et godt tillits- og samarbeidsklima. 

De fire politikerne  som møtte var: Nina Sørsdal (H), 
Eva Noren Eriksen (Ordfører H), Ragnhild Hartviken- 
Oksholm (Ap), Jostein Reinsel (Krf). 
De var alle nye i kommunestyret og gledet seg til å 
"lytte og lære" i et møte med vellet. 

Etter en kort presentasjonsrunde informerte 
lederen i Spikkestad Vel, Svein Ivar Hansen om 
vellets formål som er "å virke for stedets 
forskjønnelse og trivsel". I vellets 90-årige historie 
har det ledet til blant annet vannverk, gatelys, 
renovasjon og bensinstasjon. I den senere tid er 
kontakten med kommunen og 
utbyggingsentrepenørene blitt et viktig 
arbeidsområde i tillegg til økonomisk støtte til 
lokale skoler og lag og foreninger og arrangering av 
Spikkestaddagen. 

Noen av sakene som ble diskutert på møtet gjaldt 
kjøpesenteret i de gamle Elopak lokalene, 
kirkebygget på C.A.Johansens Plass (Det nye torget), 
veikryss, overgangsfelt, belysning og miljøgate. 

Vi fikk høre at kjøpesenteret er godt i gang og flere 
avtaler er undertegnet. Ordføreren håpet også på 
apotek og vinmonopol i senteret, noe hun ikke 
kunne love. Kirkebygget har stoppet opp midlertidig 
fordi entreprenøren trakk seg til fordel for et større 
prosjekt et annet sted. Det arbeides med ny 
entreprenøravtale og en regner med at forsinkelsen 
ikke vil bli mye mer enn tre måneder. Vi fikk også 
høre at det arbeides intensivt med flere veikryss, 
overgangssteder og belysning.  
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Røyken Kulturforum 
Røyken Kulturforum ble stiftet i februar 2014 av en 
gruppe Spikkestad-beboere som lenge hadde lekt 
med tanken om å skape et kulturtilbud på stedet. Vi 
har sammen lang erfaring innen musikk-, teater- og 
konsertarena-sjangeren og kunne tenke oss å bruke 
dette litt mer aktivt på hjemmebane. 

Da planene om Hovedsporet café og bar på 
Spikkestad ble kjent, fikk vi fart i planene (endelig en 
scene i lokalmiljøet!) - og dannet en forening som 
bl.a. satte seg som mål å arrangere noen konserter i 
den gamle stasjonsbygningen på Spikkestad. Og for 
noen konserter det har blitt! Kritikerroste og 
Spellemann-vinnende navn som Ellen Sofie 
Hovland, Knut Reiersrud, Håkon Kornstad og Moddi 
har alle besøkt lille Spikkestad til fulle hus og 
upåklagelig stemning. I samarbeid med Spikkestad 
Vel og Hovedsporet arrangerte vi et 
kveldsarrangement etter Spikkestad-dagen 2015 - 
og var så heldige å få booket Odd Nordstoga til en 
meget vellykket utekonsert for drøyt 600 lokale 
publikummere. 

Hver fjerde torsdag siden april 2014 har vi arrangert 
popquiz på Hovedsporet - og hver eneste gang har 
det vært utrolig morsomt og imponerende å se et 
stort antall Røykenbøringer (og en og annen 
langveisfarende) med varierende musikkinteresse 
utfolde seg. Alle kan åpenbart mye mer enn de selv 
tror. 

I 2016 fortsetter vi med popquiz hver fjerde torsdag 
og konserter når mulighetene åpner seg - også 
andre steder i kommunen. Sammen med Spikkestad 
Vel har vi dannet en arbeidsgruppe som vil stå for 
arrangementene på Spikkestad-dagen 2016 - en 
dag for både unge, voksne og lokale 
næringsdrivende. Vi er dessuten representert i styret 
for åpningen av den nye kulturkirken på Spikkestad. 
Utover dette vil det også bli mulig å leie et 
profesjonelt musikkanlegg (med eller uten lydmann) 
gjennom oss. Alle detaljene er ikke på plass, men at 
det vil bli langt enklere og rimeligere for lokale 
krefter å fremføre musikk for et publikum ved store 
og små anledninger er hevet over enhver tvil. En 
stor takk til Kulturutvalget i Røyken kommune som 
har bevilget penger til innkjøp av anlegg. 

Arbeidet i foreningen er særdeles lystbetont og 
frivillig. Betaling får vi i gode opplevelser for oss selv 
og, ikke minst, en takknemlig og kulturinteressert 
lokalbefolkning. Vi gleder oss til fortsettelsen! 

Følg oss på Facebook for oversikt over kommende 
arrangementer og annen info. Kontakt oss gjerne på 
roykenkulturforum@gmail.com.  

Styret består av Kristin Reitan, Tone Merete Aas 
Skålevik, Thomas Rustad, Jan Magne Andersen og 
Øyvind Moen. 

 

Julegranstenning 

 

Spikkestad Vel har en rekke tradisjoner, en av de er den 
årlige julegrantenningen første Søndag i advent. 

Vi hadde gang rundt julegrana og hadde besøk av nissen 
og delte ut ca 250 juleposer til forventningsfulle barn. 

Takk til nissen for hjelp , til Røyken Brass for musikk og  
Øystein Hoel for julegran og transport av denne. 

Og sist men ikke minst takk til alle dere som trofast 
møter opp. 

Vi lover også at det blir julegrantenning i 2016 , og vi 
lover at vi da også skal spandere på oss noen nye lys til 
julegrana .  

 

Gløgg må vi ha. 
 

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! 

mailto:roykenkulturforum@gmail.com
http://spikkestadvel.no/

