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Noen glimt fra tidligere arrangementer.. 
 

 
 

 

 

 

Spikkestad inn i fremtiden 

 
Torsdag 28.november 

Klokken 19:00 til ca kl. 21:00 
i ROS-arena 

Arrangerer Spikkestad vel info møte 
«Spikkestad inn i fremtiden» 

 
Ordfører Rune Kjølstad og Rådmann Georg.N . 
Smedhus vil fortelle og informere om 
Spikkestads utvikling og utbygging. Vi håper 
også å få med de største utbyggerene både på 
bolig og kjøpesenter . 
Møtet er åpent for alle Spikkestads beboere og 
det vil være mulig å stille spørsmål underveis. 
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Formannen har ordet  
Vinteren er snart i anmarsj , vi har 
hatt en flott sommer og fin høst. 
Spikkestad vel kan se tilbake til et 
flott år , hvor vi har gjennomført 
forskjellige arrangementer. 
Spikkestad Dagen ble nok en gang 
en suksse, takk til alle som deltok, 
både publikum og de som hadde stand`s , 
underholdning etc. Takk til dugnadsgjengen fra 
Røyken Teatergruppe, som hjalp til med 
rigging. 
Vi har arrangert turer ut i det blå, Ovnerud rundt 
2 ganger i år, en gang med Røyken Historielag. 
Elin Erlandsen som guide begge turen . 
LHL har gått til innkjøp av hjertestarter som blir 
plassert i Aktivitetshuset. Her har mange av lag 
og foreninger vært med å bidratt økonomisk. 
Det vil bli holdt kurs i bruken av denne av de 
faste brukerene av aktivitetshuset. 
Den årlige Julegrantenningen foregår i år 
Søndag  1 Desember (se egen sak) 
Invitasjon til info møte Spikkestad inn i 
fremtiden (se egen sak) 
Spikkestad Vel har hatt hyppige styremøter hvor 
mye blir diskutert. Styret fungerer veldig bra 
sammen, vi har god kjemi,  vi løser saker og 
diskuterer livlig på møtene. 
Ellers har vi variert stoff i denne utgaven av  
Spikkestad Posten, se egne saker. 
Jeg minner igjen om medlemskap i Spikkestad 
vel, jo flere medlemmer jo bedre rustet er vi til å 
arrangere aktiviteter og jobbe for nærmiljøet 
vårt. 
Vi håper at så mange som mulig av dere ønsker 
å melde dere inn i Spikkestad Vel. 
Så benytt vedlagte giro og meld dere inn, 
symbolske kr 100.- koster et medlemskap i 
Velle`t 
Vi ønsker å være en aktiv velforening og 
sammen kan vi bidra til et godt nærmiljø. 
Her et lite utdrag av våre vedtekter 

§ 1 FORMÅl 
 Foreningens formål er å fremme medlemmenes 

felles interesser på Spikkestad og virke for 

stedets forskjønnelse og trivsel. Foreningen 

opptar til behandling enhver sak som kan tjene 

disse formål Foreningens styre kan samarbeide 

med andre foreninger eller institusjoner i saker 

av felles interesse. Foreningen er medlem av 

VELforbundet og er partipolitisk nøytral 

Ha en fortsatt god Høst/Vinter 
Hilsen Leder i Spikkestad Vel 
Svein Ivar Hansen 

Spikkestad i Utvikling 
Spikkestad er bestemt fra kommunalt hold at 
skal bli til «stasjonsbyen» Spikkestad. 
Det er planlagt mellom 700 og 1000 boenheter 
på sikt og kjøpesenter er også under 
planlegging, flott torg, kultur/kirkebygg. 
Mye av boenhetene er fortettning, dvs blokker , 
rekkehus etc, rekkehus ala det vi ser i 
Kunnskapsveien er flott for 
førstegangsetablerende ungdom. 

 
Men etter hvert som familien øker, vokser de ut 
av sine leiligheter og er ferdig med den første 
etableringen, mange av disse ønsker seg 
eneboliger. 

 
Det er ikke tilrettelagt for den type boliger , 
nylig var det lagt ut 8 flotte enebolig tomter. 
Disse ble revet unna på få dager, så 
etterspørselen er der. 

 
Hva vil kommunen og eventuelt grunneiere 
gjøre for å etterkomme disse ønskene ???? 

SIH 
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Årets andre markvandring 
Denne skjedde i samarbeide med Røyken 
historielag og Historielagets formann, Kåre 
Selvik har skrevet nedenstående referat fra turen 
for Historielagets organ  Bygdemagasinet. Vi 
har fått lov til å benytte det her. 

Etter et års pause tok vi igjen opp tradisjonen 
med å arrangere en markvandring. Denne gang 
gikk turen til Ovnerud og Høgåsen, de flotte 
områdene på Spikkestad som ikke er så godt 
kjent blant oss som er fra andre deler av 
Røyken. 

 
Denne søndag den 8. september var værgudene 
velvillige, og etter å ha samlet deltagerne ved 
Spikkestad ungdomsskole - blant dem også tre 
deltagere fra Hurum, la vi i vei langs 
Ovnerudveien. Langs veien passerte vi 
steinbrudd og dyrket mark, og igjen kunne vi 
konstatere at Røyken har mye å by på.  
Vi hadde sikret oss en lokalkjent og 
kunnskapsrik guide, Elin Erlandsen, som er født 
og oppvokst på Ovnerud. Jørn Jensen har 
skrevet om "Ovnerud i Røyken" i årboka for 
2012, og på turen fikk vi anledning til selv å se 
eiendommene og høre om livet der fra en som 
selv har opplevd hvordan det var å vokse opp på 
en gård på femti- og sekstitallet.  

 
Utsikten fra Høgåsen er formidabel. Innenfor et 
begrenset område får man et overblikk over den 
indre del av Drammensfjorden med Drammen 
by, over ytre deler med Gjerdal og 
Hernestangen og mot andre deler av Røyken. 
Etter en rast noterte vi en takk for oss i den boka 
som er lagt ut til den slags bruk, og gikk en 

annen vei tilbake til utgangspunktet. Der 
passerte vi også restene etter den hytta lærer 
Storegjerde ved Vestbygda skole i sin tid hadde 
der, og som det sies at hans to sønner som var 
aktive i Milorg også brukte under krigen. Like i 
nærheten hadde Drammen og Opland 
Turistforening sin første overnattingshytte, men 
denne er forlengst borte. 

 
Vi var ca. 15 deltagere - noen kom til og noen 
avsluttet tidligere. Alle var enige om at dette 
hadde vært en fin tur! 

Sneglekrigen 
Dette utyske av et vesen , Røyken kommune har 
bevilget kr 100.000.- til bekjempelse av  
brunsneglen. 
Lag og foreninger har vært på info møter i 
forbindelse med kampanjen om å etter hvert bli 
kvitt brunsneglene. 
Det ble i utgangspunktet besluttet å ta dette i 
høst , men i og med at vi kom så sent i gang 
valgte vi å utsette dette til våren. 

 
Flere velforeninger i Asker og Bærum har 
gjennomført aksjoner og det er blitt brukt et 
stoff som heter nemaslug med gode resultater. 
Spikkestad vel kommer tilbake med mer 
informasjon om dette etter hvert. 
Vi oppfordrer andre 
velforeninger/sameier/boretslag om å ta kontakt 
med undertegnede , dette for å koordinere 
aksjonen så godt som mulig . 
Svein Ivar Hansen  

Mail : svivhans@online.no 
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Spikkestad-Dagen 2013 
1.juni var været igjen på Spikkestadfolkets side. 
Rundt Aktivitetshuset Gamleskolen var det et 
yrende liv. De feiret Spikkestad-Dagen. 

 
 På scenen underholdt både store og små. Her 
ser dere litt av "Bøtteballetten".  

 
Det var vanskelig å holde seg fast under ridning 
på oksen. Men har hadde de like moro de som  
bare så på. 

 
Det var jo også god tid til å ta det med ro, prate 
med andre og få seg noe å spise og drikke. 

 

Speidergruppen i Spikkestad:  
Vi ønsker å bli flere! 

Speiderne i Spikkestad består i dag av en 
liten gruppe med speidere i alderen 11 – 16 år. Vi har lyst 
til å ha med oss flere i denne gruppen og å utvide med 
tilbud for barn fra 8 år. Vi har fine lokaler i Gamleskolen 
på Spikkestad, bra utstyr inkludert kanoer. Økonomi i 
gruppa er også god. Så forholdene skulle ligge til rette for 
å bli flere, men vi mangler ledere til å drive 
speidergruppen og kan derfor ikke ta inn nye medlemmer. 

Har du lyst til å være med å tilby barn og ungdom i 

Spikkestad en positiv aktivitet er speideren et godt 
alternativ. Vi planlegger å gjennomføre kurs for 
lederkandidater. Kurset vil gi innsikt i hva speiderarbeid 
er, hva vi forventer av ledere og ikke minst hva og 
hvordan Speiderforbundet kan hjelpe med å drive 
speiderarbeid lokalt. 

Ved å delta på kurset har 
du kun sagt kanskje til å 
bli speiderleder. Etter 
gjennomføring vil vi 
sammen diskutere hvordan 
de som har lyst til å bli 
med videre kan være med 
på å få til et aktivt tilbud 
til barn og unge i 
Spikkestad. 

Ønsker du å bli med 
eller har spørsmål så ta 
kontakt med: 

Jon Kavli Nilsen 
Bjørkeliveien 40 
Telefon:  91 73 10 86 
Mail: jokani@online.no 
 
Hva er speiding: 

Speiding er friluftsliv året rundt og opplevelser sammen 
med andre. Speiding er samarbeid om oppgaver, og 
speiding er vennskap som oppstår og utvikles underveis - 
også på tvers av landegrenser. For speiding foregår over 
hele verden og er en internasjonal, ideell bevegelse med 
ca. 38 millioner medlemmer i mer enn 150 land. Speiding 
handler om å engasjere seg for andre enn seg selv, både 
for dem du har rundt deg og for mennesker du ikke 
kjenner. 
 
Ta også en titt på hjemmeside til forbund 
www.speiding.no og krets www.nedrebuskerud.no  

 
Spikkestad Vel 

Posboks 12   3431 Spikkestad 
http://spikkestadvel.no 

 
Åpne styremøter første tirsdag i måneden 

i Aktivitetshuset Gamleskolen  kl. 19.00 
VELKOMMEN! 

Speiding er å oppleve stille stunder 

samt fart og spenning sammen 

med speidervenner! 

http://www.speiding.no/
http://www.nedrebuskerud.no/
http://spikkestadvel.no/

