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Julegrantenning 2019
I tradisjons tro, arrangerer Spikkestad Vel igjen
Julegrantenningen på Spikkestad.
Første søndag i advent søndag 1 desember kl 16.00.
Julegrantenningen foregår på vårt nye torg på Spikkestad.
C.A. Johansens Plass 1, ved Teglen Kirke og kultursenter.
Det blir gang rundt juletreet,og Røyken brass spiller som
vanlig opp med julesanger
Det blir servert gløgg og pepperkaker, og vi ser ikke bort fra at
Nissen kommer innom en tur.

Hjertelig velkommen til store og små.
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Lederen har ordet
Høsten er her, og snart
kommer vinter til glede
for store og små.
Julegrantenningen, første
søndag i advent er vårt
neste arrangement.
I år som i fjor er
arrangerer vi
julegrantenningen på vårt nye torg ved
stasjonen og Teglen Kirke og Kultursenter.
Se forøvrig program i denne utgaven.
Spikkestad dagen ble også gjennomført nede på
det flotte torget vårt og nok en gang et flott
arrangement med aktiviteter for både små og
store.
Vi fikk bare positive tilbakemeldinger fra både
utstillere og publikum, I tillegg hadde vi nok en
gang et kveldsarrangement (se egen sak).
Spikkestad vel vil takke alle som bidro til at
Spikkestad dagen og kveldskonserten ble et vel
gjennomført arrangement. Ingen nevnt, ingen
glemt.
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 til 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.

samskaping og nærdemokrati, og være det
stedet i kommunen der alle som ønsker det kan
engasjere seg i og påvirke nærmiljøet.
Selv om tanken er at innbyggertorgene er
arenaer der folk kan samles, skal de også tilby
digitale tjenester. Det vil være digitale løsninger
der innbyggerne kan booke rom og utstyr, ta
kontakt med kommunen, eller markedsføre og
profilere arrangementer.
Det skal etableres innbyggertorg i tettstedene
Spikkestad, Tofte, Sætre, Slemmestad,
Heggedal, Holmen og Asker sentrum. Det er
dessverre ikke sånn at alle er oppe og går
1. januar 2020. På Spikkestad er det ikke avklart
hvor det endelige innbyggertorget skal ligge,
men det vil bli en midlertidig lokalisering i
Teglen, Spikkestad kirke og kultursenter.
Forventet oppstart der er høsten 2020.
Vi i Vellet er opptatt av at befolkningen på
Spikkestad skal få mulighet til å være med på å
påvirke sitt nærmiljø. Vi vil derfor invitere
ordfører og en fra rådmannens stab til å
informere om prosesser som gjelder vårt
nærområde på årsmøtet til Spikkestad Vel i
mars.
Innkalling til dette møtet kommer på nyåret.
Nina

Vennlig hilsen
Leder av Spikkestad Vel
Svein Ivar Hansen

INNBYGGERTORG.
Det nærmer seg kommunesammenslåing, og et
av den nye kommunens store satsingsområder er
innbyggertorg. Og hva er nå egentlig det?
Først og fremst er det ment å være et møtested
hvor lokalbefolkningen kan samles for viktige
så vel som trivielle ting. Innbyggertorgene skal
ha tilbud som innbyggerservice, informasjon og
rådgivning fra aktuelle tjenester,
bibliotekstjenester, kulturaktiviteter samt
aktivitetstilbud til innbyggere i alle aldre.
Foruten å være møteplasser for service,
frivillighet og aktivitet, er målet at
innbyggertorgene skal bidra til en aktiv
utvikling av tettstedene. De skal være med på å
styrke kommunens satsning på medborgerskap,
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SPIKKESTADDAGEN 2019
Spikkestad Vel gjennomførte nok en gang et
flott arrangement , SpikkestadDagen.
Vi var også i år på vårt nye torg , noe som
kommer til å bli en tradisjon.
Vi begynte å rigge oss til som vanlig fredag
kveld med god hjelp fra Røyken Teatergruppe,
takk for hjelpen.
Været var denne helgen ikke helt med oss , da
det begynte og regne etter hvert.
Men bodene ble fylt av lag, foreninger og
handel.
Publikum koste seg med arrangementer ute
med hesteridning, hoppeslott etc etc.
Det var også arrangementer inne i Teglen med
klaverkonsert av Thormod Rønning Kvam og
sang av Oslo Damekor.
Alt i alt en veldig godt gjennomført
Spikkestaddag.
Vi kjørte også et kveldsarrangement med lokale
band som Brøholt Rockelag og Discomania.
Dette svingte det bra av og folk koste seg ut i
de små timer, danset og hadde gode samtaler
med naboer, venner og bekjente.
Vi, som arrangør skulle selvfølgelig ønsket oss
flere gjester, det var ca 200 betalende innenfor
portene.
Vi legger ned mye arbeid i dette og jo mer
publikum jo mer moro er det å jobbe med
dette.
Men vi har allerede besluttet at vi kjører på
med kveldsarrangement også for neste år.
Vi ønsket selvfølgelig mer folk på dette
arrangementet, men er allikevel fornøyde.
Det mangler ikke på positive tilbakemeldinger
på vårt arrangement, noe vi setter stor pris på.
SpikkestadDagen er kommet for å bli.
Vi er allerede i gang med planer for 2020, og
visst dere der ute har noen ideer om akttivitet
på kveldsarrangementet, så ta kontakt med
meg på
svivhans@online.no eller Tlf 47 46 30 24
Vi takker alle lag, foreninger og
handelsbedrifter som deltok på årets
SpikkestadDag.
En stor takk også til de frivillige som deltok på
vårt kveldsarrangement.
Og en stor takk til all publikum som kom.
Ellers får dere ha en fin vinter 
Hilsen
Leder i Spikkestad Vel

Spikkestad-Posten Nr 3 2019

Veien frem mot ny
kommune

Røyken og Hurum
Revmatikerforening
inviterer til
Julemarked
søndag 1.desember
kl.14.00 i Teglen
Tradisjonen tro vil vi også i år holde et lite
julemarked på Spikkestad.
Vi har tidligere holdt dette på «Gamleskolen».
Denne gang er vi igjen blitt invitert av
Spikkestad Vel til å holde dette i forbindelse
med deres julegrantenning.
Vi gleder oss til å lage julestemning sammen
med dere i Teglen.
Det vil bli salg av:







Håndarbeider og julepynt
Hjemmebakte kaker
Rognebærgele og ripsgele
Honning og Clementinmarmelade mm.
Loddsalg
Kafe med salg av kaffe og vafler

Velkommen
til en hyggelig førjulstund.

 Juni 2016 Kommunestyrene i Asker,
Røyken og Hurum besluttet å søke om å
få slå seg sammen.
 8. juni 2017 Stortinget vedtok
kommunesammenslåingen
 11. desember 2017 Kommunal- og
moderniseringsdepartementet fastsatte
forskrift om sammenslåing av Asker
kommune, Hurum kommune og Røyken
kommune til Asker kommune
 Mars 2018 Nytt organisasjonskart med
inndeling av tjenesteområdene ble
fastsatt
 Mai / Juni 2018 Ny administrativ
toppledelse ble ansatt.
 9. september 2019 Kommunevalg.
Innbyggerne velger de 55
representantene som skal utgjøre det
nye kommunestyret.
 Høsten 2019 Fellesnemnda, som har
fungert som interimsstyre for den nye
kommunen, opphører. Kommunestyret
overtar oppgaver og ansvar.
 januar 2020 Vi er en ny kommune.

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!
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