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NYSGJERRIG PÅ DEN NYE KOMMUNEN VÅR?
På årsmøtet vårt, onsdag 13.mars kl. 19 i Teglen, får vi besøk av
Lene Conradi

Lene er ordfører i Asker og leder av Fellesnemda. Hun synes det er hyggelig å få muligheten til å
treffe lag og foreninger i de ulike tettstedene, og på den måten få kunnskap om alt vi har å være
stolte av og ønsker å ta vare på i den flotte kommunen vår.
Lene vil snakke om :
-kommunesammenslåingsprosessen
-innbyggertorgene:”nær” kommune med gode tilbud der du bor
-frivilligheten, den viktigste kraften i samfunnet vårt
-bedre samferdselsløsninger og enklere hverdag
Det vil bli muligheter til å stille spørsmål.
VELKOMMEN!
Det blir servering av kake og kaffe, og vi oppfordrer derfor alle til å melde seg på i
arrangementet på Facebooksiden vår, slik at vi har litt oversikt over antall personer som vil
delta
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Lederen har ordet
Vi er kommet godt ut i det
nye året, Spikkestad Vel ser
tilbake på nok et bra år med
mange aktiviteter.
Vi hadde den første
julegrantenningen på det nye
torget i 2018 , og det ble
meget hyggelig med mange
fine tilbakemeldinger.

Julegran på torvet – 2018 og
hvordan vi ser det i 2019

Vi har allerede begynt og planlegg dette årets
hovedaktivitet lørdag 25 mai, da arrangerer vi igjen
Spikkestad Dagen med både dag og
kveldsarrangement, alle planene er ikke spikret helt
ennå så følg med på vår hjemmeside og
facebookside for oppdatering og mer info der .

Vi i Spikkestad Vel har tatt på oss ansvaret for at det er
julegrantenning på Spikkestad med lys fra 1 advent til
januar. I 2018 så fikk vi problemer med selve foten som
er laget på torvet (første gang i bruk) er senket ned i
grunnen, som riktignok gjør at det er sikkert, slik at treet
ikke faller ned. Og det er jo veldig viktig.

Vi ber dere alle holde av lørdag 25. mai både til
Spikkestad dagen årlige dagsarrangement og vårt
kveldsarrangement.

Men problemet er at dette hullet er feil plassert, det er
noen «dekor» steiner som ligger rett ved hullet,
vanskeliggjør å gå rundt juletreet, noe som alltid har vært
en tradisjon på julegrantenningen.

Arrangementet ble i fjor etablert på vårt ny torg , og
det fikk vi mange hyggelige tilbake meldinger på.

Vi ønsker å endre litt på dette, få kommunen til å flytte
hullet mer utpå plassen, slik at vi kan gå problemfritt
rundt juletreet. Vi vil i disse dager ta dette opp med
kommunen. Så får vi håpe kommunen ser problemet og
gjør som vi vil.

Så det blir også i år arrangert der.
Vi får hyggelige tilbakemeldinger på disse
arrangementene, og det gleder oss.
Det nærmer seg også årsmøte i Spikkestad Vel, se
egen sak i bladet.
Kan nevne at vi får besøk av Ordfører i Asker Lene
Conradi.
Valgkomiteen har gjort sitt forarbeid med å sette
sammen et nytt styre , og dette presenterer de
selvfølgelig på årsmøtet.
Vi har nå registrert over 600 medlemmer i vellet,
noe vi gleder oss stort over. Men jeg vil allikevel
oppfordre alle som ikke er medlem av Spikkestad
Vel til 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

Vi i Spikkestad Vel er jo litt stolt av at det kommer så
utrolig mye mennesker og barn til denne dagen, vi deler
ut ca 250 godteposer til barna. Når så mange barn
kommer, blir det mange voksen også. Vi gikk tomme for
pepperkaker denne gangen, og det beklager vi.10 bokser
pepperkaker var ikke nok. Så større bestilling til neste
gang er nødvendig. Gløggen holdt akkurat, slet litt med
logistikken men det ordnet seg underveis.
Vi har fått noen negative, men konstruktiv kritikk på selve
lyset, og det skal vi også gjøre noe med. Riktignok hadde
vi kjøpt inn ekstra lysslynge, som vi ikke monterte pga.
treet var lite (pga. de steinene som ligger rett ved). Vi var
redd det hadde blitt for mye. Der tok vi feil.
Til årets julegran har vi allerede avtalt med vår trofaste
leverandør av julegran, Øystein Hoel (som vi samtidig,
takker for treet og transport) at det skal bli et større tre og
ikke minst mer lys. Men dette forutsetter at vi får flyttet
på hullet.
Vil samtidig takk vår kjære ordfører, Eva Noren Eriksen
som var på julegrantenningen og åpnet torvet samtidig, og
vi vil takke Røyken Brass for at de alltid stiller opp. Vi vil
også takke Spikkestadkoret og julenissebarna for at de
bidro under arrangementet.

Trond Ølstad
Spikkestad Vel
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I år arrangerer vi

SpikkestadDagen Lørdag 25 mai.
Følg med på våre facebook sider og mer
kommer i neste utgave av
SpikkestadPosten

Årsmelding 2018-2019 for Spikkestad
Vel
Styret:
Leder:
Nestleder:

Svein Ivar Hansen
Gunnar Andersen/Nina Marheim Sørsdal
Gunnar har flyttet og erstattes av Nina
frem til årsmøtet.
Sekretær:
Kjell Jørgensen
Kasserer:
Kari Bjerkmann
Styremedlem: Elin Erlandsen
Styremedlem: Jan Wiggo Pedersen
Styremedlem. Bjørn Thomsgård
Varamedlem: Trond Ølstad
Varamedlem: Nina Marheim Sørsdal
Revisorer:
Knut Blikra og Bjarne Kjos
Valgkomite: Finn Mathisen, Eva Stenseth og Randi
Steiro
Det har vært avholt 10 styremøter i perioden. Det har
også vært møter før julegranstenningen og monteringsog demonteringsmøter i forbindelse med
Spikkestaddagen.
Medlemstallet per 31.12.2018 var 619
Flagging 17.mai. Som vanlig var flaggene oppe langs hele
marsjruten 17.mai.
Spikkestaddagen 2.juni. Det nye torget var stedet for
årets arrangement. Været var med oss som vanlig og det
var samtidig åpning av Teglen kirke og kultursenter. Det
vrimlet av publikum og alle var positive til det nye stedet
å arrangere SpikkestadDagen. På dagen underholdt bl.a.
Røyken Brass, Røyken Skoles Musikkorps (RSM) og Spuvi
med en oppvisning og kåring av Spikkestads sterkeste
mann.
På kvelden underholdt Finn Bjelke med Quiz for ca 90
personer.
Julegranstenningen 2.desember. For første gang ble
julegranen denne gang tent på det nye torget. Ved
Gamleskolen har vellet nå plantet en gran som også får

lys. Årets arrangement ble veldig vellykket selv om det
regnet litt og alle virket fornøyde. Røyken Brass spilte og
Spikkestadkoret sang med. Det ble servert gløgg og
nissen kom med godteposer til barna.
Vi takker Øystein Hoel for sponsing av juletreet og for
transporten av det.
Økonomi: Siden forrige årsmøtet har det nystartede
Spikkestadkoret fått KR 25.000,-, Kraftak for kreft KR
25.000,-, Flygel til Teglen KR 50.000,- og blomster til
åpning av Teglen KR 5.015,Spikkestad-Posten har kommet ut med 3 nummer i
perioden.
Utleie/utlån. Partytelt, stoler/bord og høytaleranlegg er
fortsatt populære leie/låneprodukter.
Vi leier ut lokaler og arealer til Shell Express, Steinar
Sagvik og Trafikkskolen Step.
Benker: Vi har nå ca 26/27 benker og rastebord plassert
ut rundt omkring. Gode tilbakemeldinger for dette.
Flyktninger. Noen av flyktningene har i flere år pyntet
opp med blomster i kasser og i det seneste året også
ampler i en del stolper. Sist år ble det mye ekstra jobb
med vanning.
Diverse. Vellet disponer fortsatt kjellerlokalet i
Helledamsveien, lagerlokalet i Spikkestad Grendehus og
lagerlokalet bak Steinar Sagvik. I kjellerlokalet har vi
sluppet inn Røyken Historielag med en del av deres
arkivmateriale og teatergruppa med utstyr..
Spikkestad 20.mars 2019
Svein Ivar Hansen, leder
Nina Marheim Sørsdal, nestleder
Kjell Jørgensen, sekretær
Kari Bjerkmann, kasserer
Elin Erlandsen, styremedlem
Jan Wiggo Pedersen, styremedlem
Trond Ølstad, varamedlem

Fra
https://www.asker.kommune.no/nyeasker
har vi hentet:
Hva er egentlig et innbyggertorg?
- Det er først og fremst et møtested, en storstue, hvor
lokalbefolkningen kan samles for viktige så vel som
trivielle ting. En felles og dynamisk arena hvor man i
tillegg til tjenester og service fra kommunen, også kan
møtes for Fra å diskutere saker eller bare hygge seg med
aktiviteter. Et levende hus hvor alle er velkomne, og alle
kan være seg selv. Et sted der skillene mellom
generasjoner og kulturer viskes ut.
Her skal de som kommer på besøk kunne jobbe og
studere, låne bøker eller delta i ulike aktiviteter og
kulturarrangementer. Tanken er at om du skal ta en
vaksine, hente søknadsskjemaer eller spille gitar, så skal
du kunne gjøre det på samme sted. Et innbyggertorg skal
også være det stedet i kommunen der alle som ønsker det
kan engasjere seg i og påvirke nærmiljøet.
Møtested for alle
Det er foreslått syv lokalsentre i nye Asker hvor
innbyggertorgene skal opprettes; Tofte, Sætre,
Spikkestad, Holmen, Slemmestad, Heggedal og Asker.
Hver og én av dem med sine forskjellige behov, lokaler
og særegenheter.
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Nye veinavn i Nye Asker

Når tre kommuner skal slå seg sammen, må
noen veier bytte navn. I vårt område er det
foreslått å bytte navn på 5 veier:
Bjørndals vei til Nordre Bølstad vei
Bjønndalsveien til Bjønndalssvingen
Gamle Drammensvei til Sogneprest Holstvei
Granveien til Transetkroken
Villaveien til Dagslettstubben
Christian Holst var sogneprest i Røyken i nesten
50 år og overtok embetet etter faren, som hadde
sittet like lenge. Han var på mange måter en
typisk representant for opplysningstidens
myndige og praktisk orienterte landsens prester.
I folketradisjonen ble Holst utlagt som
“svarteboksprest” med magiske evner.

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!

Spikkestad Vel
Innkalling til årsmøte
I Teglen
Onssdag 13. mars 2019 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. Valgkomiteen har kandidater til alle stillinger.
Etter gjennomgangen av dagsorden vil Lene Conradi, Askers ordfører og
leder av fellesnemnda for nye Asker snakke om og informere om
arbeidet som pågår fram til vi blir en kommune i 2020.
Det vil bli anledning til å stille spørsmål
Hilsen
Styret`s leder
Svein Ivar Hansen
Mobil: 47 46 30 24
E-post: svivhans@online.no
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