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Program Spikkestaddagen 1.juni 2013 
 

Vi holder til i og ved Aktivitetshuset Gamleskolen i tiden Kl.12.00-16.00 
 

12.00- 12.20    Innmarsj med Røyken Brassband og Røyken Skoles 
Musikkorps RSM 

12.20- 12.30    Velkommen 
Det blir for øvrig et allsidig program. Fra scenen får vi følgende opptreden: Vidar`s 
Music spiller, opptreden av Dansesonen og det vil bli linedance.  
Øvrig program:  hesteridning, hoppeslott, rodeomaskin, ansiktsmaling , ballongklovn. 
Lag, foreninger og handel med stand`s og forskjellig aktiviteter. Speiderne står for 
grilling og salg av grillmat fra Rema 1000. 
Det kan også bli en og annen overaskelse fra scenen. 

 

  
 

2.juni i fjor var været på Spikkestadfolkets side og det tok de vel vare på.  
Rundt Aktivitetshuset Gamleskolen var det et yrende liv. De feiret Spikkestad-Dagen. Foreninger og 
lag fra hele kommunen og bedrifter innen ulike bransjer viste seg fram for det tallrike publikummet. 
Vi håper vi får se dere igjen i år og vi håper naturligvis at dere som ikke var med i fjor kommer i år. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spikkestaddagen 
Lørdag 1.juni 2013 

 

Til firmaer og organisasjoner: 
Har dere ikke allerede meldt dere på, så ta kontakt med Svein Ivar. 

svivhans@online.no eller mobil nr 474 63 024 

mailto:kjel@online.no
mailto:svivhans@online.no
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Formannen har ordet  
Våren er i anmarsj og vi snøen er straks  borte , vi går 
mot lysere tider og en flott vår og forhåpentligvis fin 
sommer. 
Spikkestad Vel har hatt hyppige styremøter hvor mye 
blir diskutert , det  har også vært årsmøte. 
Noen medlemmer dukket opp og vi er glad for de som 
møtte opp  , styret ble stort sett som i fjor med bare 
noen endringer i sammensetningen . 
Styret fungerer veldig bra sammen, vi har god kjemi , 
vi løser saker og diskuterer livlig på møtene. 
Jeg vil takke alle sammen for den jobben hver enkelt 
gjør. 
Spikkestad Dagen arrangeres selvfølgelig også i år, vi 
har en del spennende ting på programmet og håper at 
det blir like vellykket som tidligere år vi har godt 
påtrykk med lag , foreninger etc som vil være med 
oss. 
 Se program i denne utgaven av Spikkestad Posten. 
Ellers har vi litt stoff om hva som skjer på Spikkestad 
, 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 vi 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 riktig god vår og en god sommer  
Hilsen leder i Spikkestad Vel 
Svein Ivar Hansen 

Styret etter årsmøtet i mars: 
Leder: Svein Ivar Hansen 
Nestleder: Trond Ølstad 
Sekretær: Kjell Jørgensen 
Kasserer: Randi Steiro 
Styremedlem: Elin Erlandsen 
Styremedlem: Maaikel Reiber 
Styremedlem: Gunnar Andersen 
Varamedlem: Eva Stenseh 
Varamedlem: Finn Mathisen 
Revisorer: Knut Blikra, Bjarne Kjos 
Valgkomite: Steinar Sagvik, Molla 

Randen, Berit Myrvang 

 
Hundeposer på Spikkestad. 

 
 
Dette er et nytt prosjekt og det er satt opp 2 stativ 
for poser, et i Bølstadveien like ved Vårsol og et i 
Rogneveien. Her står et tlf.nr. en kan ringe hvis 
det blir tomt for poser. Det er satt opp èn boks for 
oppsamling i Bølstadveien, der gangveien fra 
ungdomsskolen krysser Bølstadveien. 
Planen er at boksen skal tømmes hver uke 

Kommunen skriver det slik: 
For rene offentlige plasser!  
Det blir i disse dager satt ut ca 15 stasjoner  
med hundeposestativer i og rundt populære  
turområder ved tettstedene våre i Røyken.  
Dette er en påminnelse til hundeeiere om å  
plukke opp etter hunden sin. 
Vi anmoder alle hundeeiere å plukke opp  
etterlatenskap fra hundene sine ved bruk av  
hundeposene som skal kastes i 
hundeposekassene. 
Vi takker bedriftene i Røyken som har bidratt  
med finansiering av disse og fått sitt varemerke  
på skiltene. Dette viser engasjement i vårt  
nærmiljø og er med på å vinne tillit i  
miljøarbeidet! Nå er det over 200 kommuner i  
Norge, Sverige og Danmark med på dette. 
For mer informasjon sjekk www.tikspac.no 
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På tur til Turids Hage 
I skogen på Ovnerud, i et område med flotte turstier 
fra Spikkestad og Hyggen finnes det en duftende og 
fargerik hage, hvor en kreativ gartner og 
blomsterdekoratør holder til. 

 
I denne hagen dyrkes det urter, grønnsaker og bær 
som blir til de lekreste produkter på glass og flasker, 
og fra de bugnende blomsterbedene og naturen 
omkring skapes det flotte buketter og dekorasjoner. 
Fra 25. mai, og hver lørdag og søndag fra kl. 12 til 16 
gjennom hele sommeren, ønskes turgåere 
velkommen til en koselig rast, hvor de kan nyte en 
kopp kaffe og en smak av hagens avling. 
Her er også en morsom liten hage for de minste, og en 
«hagebutikk» for de som ønsker å ta med seg litt av 
hagens opplevelser hjem.  
For å komme hit er det lett å følge Ovnerudveien 
innover, forbi steinbruddet og så ta til venstre inn 
veien til Østhagan, eller en kan gjøre turen litt lengre 
ved å gå over Høgåsen, med flott utsikt. 
Bilkjøring hit må kun skje etter avtale. 
For mer info www.turidshage.com 
 
Ny bro 
Arbeidet med ny overgang til Spikkestad sentrum fra 
Spikkestad Nord er i gang. 

 
Som dere ser er arbeidet godt i gang, snart blir det 
mulig å unngå omkjøringen som har vært og beboerne 
på Spikkestad nord ta i bruk den gamle adkomsten. 
Jeg vil vel tro det bryter ut full jubel når prosjektet er 
ferdig og brua står klar til bruk, som etter våre 
opplysninger er antatt ferdigstillelse i uke 33. 
Som tidligere nevnt i Spikkestad Posten er det mye 
aktivitet på Spikkestad om dagen. 
 

Denne annonsen ble lagt ut på kommunens nettside  
 9 .april: 
Utforming og regulering av Spikkestad torg - 
C.A. Johansens plass 
Det er utlyst en åpen anbudskonkurranse for 
utforming og regulering av Spikkestad torg. 
Tilbudsgrunnlaget er tilgjengelig gjennom den 
nasjonale portalen for offentlige anskaffelser (Doffin) 
og kan leses ved å klikke her.  
Oppdraget består i å utarbeide følgende: 
• Skisseprosjekt med løsninger for opparbeidelse 

av nytt sentralt torg og innpassing av kirke i 
forlengelse av torgets utstrekning. Prosjektet skal 
være grunnlag for regulering og opparbeidelse 
av torget, samt legge føringer som avklarer 
forholdet mellom torget og tilstøtende veier og 
utbyggingsområder. 

• Detaljregulering i henhold til plan- og 
bygningslovens bestemmelser, med nødvendig 
dokumentasjon og utredninger. 

Tilbud skal leveres innen tirsdag 2. mai 2013 kl. 12.00 og 
tildeling av kontrakt vil skje innen utgangen av mai. 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Anette Røssum Bastnes. 

Midlertidig gangvei. 
Spikkestad Vel har etter flere henvendelser fra 
beboere i Aspelunden og Spikkestad Park, henvendt 
seg til kommunen om sikker kryssing av 
Spikkestadveien. 
Etter henvendelsen har vi fått svar, og arbeidet med og 
opprette en midlertidig løsning settes i gang snarest. 

 
Løsningen som er planlagt som Spikkestad Vel forstår 
det bli langs Spikkestadveien inn mot Aktivitetshuset. 
Spikkestad Vel håper at arbeidet settes i gang så snart 
som mulig for å få en akseptabel og sikker kryssing av 
veien . 

  

http://www.doffin.no/search/show/search_view.aspx?ID=APR195631
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Vestbygda skole 

 
Vestbygda skole er lagt i ruiner, rivingen av 60 og 70 
talls bygningene er straks over. 
En gammel ærverdig skole har trukket sine siste 
åndedrag og gjort sitt, mange vil huske den i lang tid. 
Spikkestad Vel har under hele rivningsperioden tatt 
bilder underveis for å ha i sine arkiver. 
Det har vært mange planer om bruken, det være seg 
forretning/kontorlandskap, kirke har vært planlagt. 
Det siste er at Rondane Eiendom, som har bygget 
Spikkestad park har kjøpt området og planlegger å 
bygge blokker på området. 
Hvor langt de er kommet i prosessen er i skrivende 
øyeblikk ikke kjent, men boliger i en eller annen form 
kommer. 
Spikkestad Vel vil  samtidig presisere at 
Aktivitetshuset Gamleskolen ikke er berørt av 
rivingen, men fortsetter som før som tilholdssted for 
lag og foreninger. 

Bensinstasjonen har ligget på vellets eiendom, 
Helledammen, hele tiden. 

 
Her et bilde fra 1966 

 

 
Dette bildet er fra 1990 

 

 
I dag har Shell skilt ut bensinsalget til Shell 

Express. Steinar Sagvik driver komplett bilpleie i 
servicelokalene.  

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 

 

 
Du treffer oss på åpne styremøter i 

Aktivitetshuset Gamleskolen kl. 19.00 
første tirsdag i måneden. 

Velkommen! 
 

mailto:svivhans@online.no

