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Røyken Teatergruppe er en foreldredrevet 
Teatergruppe. Den ble etablert for ca 6 års siden av 
vår første leder som hadde en datter med en 
skuespillerdrøm i magen. Da de fikk vite at 
Drammens Teater hadde 2 års venteliste, tok den 
ivrige mor skjeen i egne hender og startet sitt eget 
teater. 

 
Siden den gang har gruppen vokst og det har blitt 
satt opp 5 forestillinger. Askepott, Nattkongeriket, 
Dyrene i Hakkebakkeskogen, Folk og Røvere i 
Kardemommeby og Trollmannen fra Oz.  
Formålet med Røyken Teatergruppe er at barn og 
ungdom skal ha det gøy og få mulighet til å bruke 
sine kreative evner i samspill med andre. Det er 
barna som er i fokus og filosofien er at alle kan være 
med, uavhengig av tidligere erfaringer og 
ferdigheter. Det er derfor ingen audition og gruppen 
teller pr i dag 32 aktive medlemmer, 23 jenter og 9 
gutter. Roller til neste oppsetning er fordelt, men har 
du et barn som ønsker å drive med dette, så ta 
kontakt for senere medlemskap. Vi øver på 
Spikkestad barneskole hver onsdag fra kl 17.00 til kl 
20.00. Fra neste år vil det i tillegg til barnegruppa bli 
satt opp en egen ungdomsgruppe, hvor de eldste 
skuespillerne vil gjøre stykker egnet for ungdom og 
voksne.  
Vår neste oppsetning er Jungelboken og den vil bli 
vist på Sekkefabrikken i Slemmestad 4, 5 og 6. 
februar 2011, samt i Drammens Teater, 12 og 13. 
februar 2011. Billetter kan forhåndsbestilles på 
royken.teatergruppe@gmail.com ellers vil salg av 
billetter skje ved Narvesen på Rortunet i 
Slemmestad, på Spikkestad Konditori og Sport 1 på 
Røykensenteret. 

 
Instruktør er Kristin Børsum Hernandez. Kristin 
startet selv sin karriere som skuespiller i et barne- og 
ungdomsteater. Gjennom mange år i forskjellige 
kjente roller gikk turen fra amatørteater til den 
profesjonelle scene. Dette er Kristins 6. sesong som 
regissør for Røyken Teatergruppe.  
Ønsker du å vite mer om oss, ta kontakt eller besøk 
vår Facebookside, Røyken Teatergruppe. 
Vi ønsker samtidig å benytte muligheten til å takke 
Spikkestad Vel for støtten de har gitt til vår neste 
forestilling.  
Med vennlig hilsen  
For Røyken Teatergruppe 
Lene Edvardsen 
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Formannen har ordet 
Jeg vil med denne spalten fortelle 
litt om Spikkestad Vel. 
I vellets vedtekter §1 Formål heter 
det blant annet ”Foreningens formål 
er å fremme medlemmenes 
interesser på Spikkestad og virke 
for stedets forskjønnelse og trivsel” 
og i §2 Medlemskap heter det ”Enhver som bor eller 
har eiendom innen foreningens område og som 
betaler den fastsatte kontingent, er medlem”. 
Foreningen ledes av et styre på 7 personer som 
velges av medlemmene på årsmøtet hvert år. 
I år har vi arrangert Spikkestad dagen, som ble 
meget vellykket. Vi gjentar dette også neste år, så 
gled dere Spikkestads befolkning, datoen er satt til 
lørdag 4.juni. Vi vil også da ha et bredt utvalg av 
aktiviteter, underholdning, lag og foreninger. 
Spikkestad Vel bidrar i nærmiljøet, ved blant annet å 
støtte lag og foreninger økonomisk. 
Vi kan nevne for i år R.O.S. Skigruppe til 
oppgradering av lysløypa, R.O.S. Friidrettsgruppe til 
bygging av ny lengdehoppbane, Røyken 
teatergruppe til oppsetting av teaterstykket 
Jungelboken og bidrag til pensjonisttur i sommer. 
Vi har julegrantenning hvert år. I år skjer det søndag 
28.november kl.16.00. 
For at Spikkestad vel fortsatt skal være aktiv i 
nærmiljøet ønsker vi at flest mulig av Spikkestads 
befolkning blir medlemmer i vellet. Tegn dere som 
medlem og bidra på den måten til aktivitet til 
Spikkestads befolkning. 
Medlemskapet koster kun kr 100.- og kan betales til 
konto nr 5082 05 84616 
Minner samtidig om at alle styremøtene er åpne for 
medlemmene. 
Møtene avholdes kl.19.00 første tirsdagen i måneden 
i Aktivitetshuset Gamleskolen på Spikkestad. 

Vennlig hilsen 
Svein Ivar Hansen 

Spikkestad-Dagen 
5.juni i år var været på Spikkestadfolkets side og det 
tok de vel vare på. Rundt Aktivitetshuset 
Gamleskolen var det et yrende liv. De feiret 
Spikkestad-Dagen. 

 

 
Det ble handlet og demonstrert i de mange bodene. 
Noen tegnet internettavtaler, noen spiste is og pølser 
og noen gikk bare rundt og koste seg og traff gamle 
kjente.. 

 
Det var fin underholdning, fine oppvisninger og 
demonstrasjoner. Spesielt engasjerende ble 
oppvisninngen til Røyken Taekwon-Do Klubb 
speiderleiren til Spikkestadspeiderne. 

 
Barna hadde mange tilbud. De fikk orientere og 
male seg i ansiktet, de fikk prøve seg i hinderløype 
og de fikk hoppe i hoppeslottet. Stedets butikker bød 
på is og annet snadder. 

 
 
Hallo alle hundeeiere. 
Nå har det vært skrevet en del om hundemøkk på 
veiene våre.  Men, jeg har akkurat vært ute og gått 
meg en tur - og vet dere hva?  Jeg så ikke en eneste 
hunde"bæsj" eller hundepose! 
  
Så bra at dere har tatt opp etter hunden deres.  Og 
fortsett med det, det er så godt å gå omkring og 
slippe å se seg for hvor en tråkker. Verst er det for 
ungene. 
  
Tusen takk til dere alle. 
  
Hilsen Berit Myrvang, beboer i Bølstadveien 
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Oppfølging 
Vi fortalte i forrige nummer om mange aktuelle 
prosjekter på Spikkestad. Her skal vi forsøke å 
følge opp noen av disse. 

”Elopak Bygget”. 
Etter korrespondanse med Berit Hartvig Nesje, 
kommer følgende opplysninger om fremdriften 
av prosjektet: 
Det etableres nå prosjektkontor i bygget på 
Spikkestad, hvor vi skal ha anleggskontor, 
visningsrom etc. 
En Web side etableres i løpet av et par uker.  
Reguleringsprosess, utbyggingsavtaler o.l. er 
noe forsinket, men det legges opp til avsluttende 
vedtak rundt nyttår. 
Vi venter spent på utviklingen av området. 

 Svein Ivar Hansen 
”Spikkestad Torg 2” 
Avanti Eienom AS prosjekt over gaten fra Kiwi 
er blitt noe forsinket i forhold til hva som ble 
sagt i våres. Vi avventer nye beskjeder fra 
Eiendomsmegler 1. 

T.Ø. 
”Spikkestad Park” 
Etter samtale med Jan Sture Sundli i Rondane 
Eiendom, kommer følgende opplysninger om 
videre fremdrift ved Prosjektet Spikkestad Park. 
Vi er så godt som utsolgt av første byggetrinn, 
blokk A. Kun to stk igjen som vi håper blir solgt 
snart. 

 
For byggetrinn 2, blokk B har vi solgt 50 %. Vi 
håper på å komme i gang med byggearbeidet på 
dette bygget før årsskiftet og at kjøperne kan 
flytte inn i løpet av 2011/2012. 
Spesielt hyggelig at det er så mange i fra 
nærmiljøet som har kjøpt. Responsen så langt er 
meget positiv. Alle kjøperne gleder seg til å 
flytte inn i en lettstelt og flott leilighet.  
Byggingen har godt svært bra med god fremdrift 
fra Skanska. Opptil 60-70 mann har hatt 
Spikkestad Park som sitt daglige arbeid i 
perioder.  

Svein Ivar Hansen 
 
 

 
Til utleie 

 
 

 
Ønsker du å leie noe av utstyret, kan du kontakte 

Svein Ivar på mobil 474 63 024 eller på 
e-post svivhans@online.no 

Pensjonisttur 
Spikkestad Vel har støttet de lokale pensjonistenes 
bussturer økonomisk i mange år. I år besøkte de 
Hildes Gårdsbutikk på Sørumsand. Guro Hauglum 
forteller om en kjempefin tur med den populære 
sjåføren Per Olav Svidal. I den spesielle 
”Bjørkesalen” fikk de nydelig servering. 
Hun takker samtidig velet for støtten på vegne av 
pensjonistene. 

mailto:svivhans@online.no
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 Helledammen 

 
Her ligger velets eiendom, Helledammen. I lokalet 
til venstre har det vært bibliotek, lensmann, 
tannlege, lege og elektriker. I dag disponerer 
Kameleongruppen dette lokalet. Lengst til høyre 
skimter vi returpunktet til Renovasjonsselskapet for 
Drammensregionen (RfD). Her fikk vi også levere 
farlig avfall tidligere. Det er det slutt med. 

 
I de øvrige lokalene har det hele tiden vært service 
for bilistene. Det var Gulf som begynte her. De 
overlot det hele til Shell. Nå har Shell gått over til 
automatstasjon og Steinar Sagvik har overtatt 
lokalene. Han har drevet stasjonen fra januar 1982 
og mange er de han har hjulpet.  

 
Etter at Shell valgte automatstasjonsløsningen satser 
han nå på polering og lakkbehandling av biler, 
totalrengjøring, dekkhotell osv.osv. Han selger gass, 
olje- og poleringsprodukter fra Meguiar’s. I de 
trivelige lokalene har hans kone, Kate, en 
innbydende utstilling av egenproduserte 
glassprodukter. 

 

 
Spørsmål 
I forrige nummer stilte vi noen spørsmål og svarene 
strømmet inn. Her er et kort sammendrag. 
1. Hva mener du/dere at Spikkestad vel skal arbeide 

med? 
a. Fortsett med det gode arbeidet dere allerede 

gjør. Skap gode holdninger og bevar de 
grønne lungene og tilgangen til marka. 
Fortsett og fortelle oss om hva som skjer på 
Spikkestad. 

2. Hva mener du/dere om at videreføringen av 
RV23 mot Drammen skal bompengefinansieres? 
a. Noen er av prinsipp i mott, mens andre mener 

vi må bøye oss og akseptere for å få veien 
bygget. Hvorfor skal vi på Spikkestad betale 
og de i ”Grønne Lier ” skal slippe? Behold 
bommen i Frogn. 

3. Hva mener du/dere om kommunesammenslåing? 
a. Nei! Ja! ”Det er jo helt naturlig”. Også med 

Asker. Det kommer sikkert enten vi vil det 
eller ikke. 

4. Hva mener du/dere om den utviklingen av 
Spikkestad som vi har vist noen bruddstykker av i 
dette bladet? 
a. Positivt! Ikke flere blokker. Fine blokker. Det 

går for fort. Veldig bra med et med 
utviklingen rundt jernbanen.  

5. Hvordan ønsker du/dere at fremtiden skal se ut 
for Spikkestad? 
a. Fortsett med kursen som er lagt. Behold 

skistadion og markatilgang. Flere mennesker 
og bedre kjøpesenter. Tur og sykkelvei langs 
jernbanetraseen mot Lier. 

 
Har dere ideer og/eller kommentarer? Bruk gjerne 
Postboks 12, 3431 Spikkestad eller e-post til 
kjel@online.no. Kontakt en i styret eller enda bedre, 
møt på et medlemsmøte 
 
 
 Medlemsskap og kontingent 

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

hele husstanden. 
Kontonummeret til 

Spikkestad Vel: 
5082 05 84616 
Postadressen er:  

Postboks 12, 3431 
Spikkestad 

Velkommen som 
medlem 

http://spikkestadvel.no 
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