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Lederen har ordet 
Spikkestad Vel er i full 
gang med å planlegge 
Spikkestad Dagen  Som 
i år arrangeres på 
Lørdag 25. mai kl 12.00-
16.00./19.00-24.00 

Merk dere at i år som  i fjor er 
arrangementet  på vårt nye torg ved 
stasjonen og Teglen Kirke og Kultursenter , 
C.A.Joahnnesen`s plass. 

Spikkestad Vel har også i år gleden av å 
arranger Sommerfest på Torget ,se for øvrig 
program for arrangement både på dag og 
kveld i denne utgaven av SpikkestadPosten. 

Spikkestad Vel har hatt årsmøte,se det nye 
styret i egen sak. 

I denne utgaven av SpikkestadPosten ligger 
bankgiro for velavgiften , vi er pr i dag ca 
630 registrert medlemmer. Så vi har de 
siste årene hatt en bra økning av 
medlemmer , noe vi er veldig glade for.  

Det betyr at Spikkestad`s befolkning setter 
pris på hva vi gjør i nærområdet. Men jeg vil 
nok en gang 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. Jo 
flere medlemmer som tegner seg jo mer 
kan Spikkestad vel gjøre for nærområdet. 

Vennlig hilsen  

Svein Ivar Hansen 

Leder av Spikkestad Vel 
 
 
 

 

 

 

Her er det nye styret i Spikkestad Vel 

Fra venstre i første rad: Trond Ølstad, Kjell 
Jørgensen, Svein Ivar Hansen, Elin Erlandsen. 
I andre rad: Nina M. Sørsdal, Thomas Rustad, 

Bjørn Thomsgård, Kari Bjrerkmann, Hege Norø 

Revisorer er Knut Blikra og Bjarne Kjos 
Valgkomite er Randi Steiro og Finn Mathisen 

 
Utsikt fra Høgåsen 

 
 

Utdrag fra gjesteboka utsikten «Høgåsen syd» 
1.desember 2018 

Vi sitter her i mørket, med bare lyset fra byen, 
som en menneskeskapt stjernehimmel. 

Det er kaldt, men vi har varmt selskap og varme 
tepper. 

Vi koser oss med dype samtaler og latter. 
Vi er takknemlig for dette stedet! 

«Tre gode venninner» 
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Spikkestad sentrum i 1967 
med oljefatene hos Viking Oljeraffineri i midten 

og Spikkestad Teglverk i bakkant. 
 
 

 

  
 

Til venstre Moens butikk og Samvrkelaget før og til høyre i dag 
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