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Takk	for	din	støtte	for	2022!							kr	300		til		1203.79.64415

Gjøken	lever	i	galleriet!

Bringebærfestivalen	13.	august	
med	bl.a.	bilkortesjen,	gratis	
frokost,	auksjon,	m.m.m.

Familiefest	på	stranda		
13.	august	

Aikido	-	snill	kampsport	
tiltrekker	de	unge

Fortell	din	Jjordhistorie	
på	OsloJjordmuséet

	Hurtigbåtkaia	-	slik?	

Leie	istedenfor	å	eie?

Avdukes	20.	august.	
Gave	til	nærmiljøet.	
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Vollen	er	et	lite	sted,	det	må	vi	bare	erkjenne.	Men	
likevel	har	vi	mer	å	by	på	enn	mange	Vollenbeboere	
kanskje	tenker	over.	

Vi	er	bare	i	starten	av	august,	badesesongen	er	ikke	
over	-	og	vi	har	Fritznerstranda	med	grill,	petanque-
bane,	utlån	av	leker	på	muséet	og	bade@låte	ute	på	
odden.	Du		kan	låne	en	kajakk	-	eller	leie	en	båt	-	eller	
en	vannscooter.	Turmulighetene	er	@lere	-	kanskje	kan	
den	kombineres	med	en	runde	på	frisbee-banen.		

Før,	innimellom	og	etter	aktiviteter	kan	du	jo	innta	
både	frokost,	lunsj	og	middag	på	ett	av	seks	-	straks	syv	
-	ytterst	forskjellige	spisesteder.	Ja,	egen	vin-	og	ølbar	
har	vi	til	og	med.	

Så	kan	du	ta	med	hunden	for	frislipp	på	hundejordet,	
nord	for	skolene.	Etterpå	kan	du	bestille	tid	i	badstua	
på	marinaen,	og	kombinere	sjøbad	med	skikkelig	
svetting	i	badstua.	Og	liker	du	deg	i	vannet,	så	kan	jo	
dykke-klubben	kanskje	være	noe?	Eller	hva	med	kurs	i	
yoga,	dans	eller	blomsterbinding?	Gui	Sportsklubb	har	

mange	ulike	tilbud	-	langt	mer	
enn	fotball	og	ski.		

Muséumsbesøk	kan	jo	også	settes	
inn	i	kalenderen	-	og	hyggelig	kan	
det	jo	også	være	å	melde	seg	inn	
og	gå	på	møter	i	historielaget	
eller	helselaget.	I	Nærmiljø-
sentralen	har	de	nå	en	rekke	forskjellige	tilbud	for	både	
store	og	små	-	les	i	bladet.	

Hvis	du	savner	noe	å	engasjere	deg	i,	og	vil	bidra	med	
noe	i	lokalsamfunnet,	så	er	jeg	sikker	på	at	det	blir	
glede	hos	både	helselaget,	historielaget,	vellet	og	
nærmiljøsentralen	om	du	tar	kontakt	og	sier	at	du	har	
lyst	til	å	bidra	med	litt	tid	og	engasjement.	

Joda,	selv	i	lille	Vollen	er	det	mange	muligheter	for	å	
aktivere	seg	-	og	kanskje	skaffe	nye	venner.	

Knut	Førsund,	leder	Vollen	Vel	

Vollen	Vel	
Vollenveien 1, 1390 Vollen 

Org.nr. 992 685 646 
Post@vollenvel.no 
www.vollenvel.no 

Bank: 7874.06.46248 
Kontingentkonto: 1203.79.64415 

Vipps kontingent: 22575
foto:	Morten	Flaten

mailto:Post@vollenvel.no
http://www.vollenvel.no
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Vollen Tannklinikk

CathrineJulianne

66 76 01 06
vollentannklinikk.no
post@vollentannklinikk.no

Tilbud 649,-
Undersøkelse, 
røntgenbilder og 
rens til nye 
pasienter

Hos oss kan 
du også få 

kveldstimer!

Espen

Fredag	1.	juli	ble	Kafé	Oscar	en	del	av	Baker	Nordby-
kjeden.	Kjeden	har	overtatt	utsalgene	til	Nærbakst,	
som	har	hatt	leiekontrakten	til	kaféen.		
Vi	var	på	besøk	et	par	dager	i	forveien	og	noterte	med	
glede	at	det	ville	medføre	markerte	endringer	i	
vareutvalg.	Sikkert	smart	i	og	med	kommende	
konkurranse	fra	nyetableringen	på	marinaen.

Baker	Nordby	overtok	Nærbakst,		
Oscar-navnet	forblir	-	takk	for	det.

Går	for	rekord	med	røde	biler

Bringebærfestivalen	starter	med	to	ting:	Gratis	frokost	og	
kortesje	med	«bringebærbiler».	Det	blir	samling	før	start	på	
marinaen.	Idéopphavsmann	Morten	Gjeruldsen	er	som	
alltid	optimist	og	går	for	ny	rekord.	Frammøte	kl.	10.	
Lederbilen	med	Lene	Conradi	i,	skal	være	på	plass	på	torget	
kl.	11.15	til	åpning	av	festivalen,	etter	en	god	rundtur.

Hilser	velkommen	til	Vollen

Førsteinntrykket	er	viktig.	Slik	møter	folk	som	kommer	
nordfra	Vollen	sentrum	-	med	en	liten	fontene	omringet	av	
blomster,	og	i	bakgrunnen	en	Tlott	rosevegg.	Takk	for	både	idé,	
tiltak,	gjennomføring	og	stell	gjennom	sesongen.

Vi	sier	det	
likegodt	
med	

blomster:	

TAKK!



4

Galleriet	Kunstplass	og	
verkstedet	Sideros	er	
navnene	på	et	nytt	og	
spennende	
galleri	i	Vollen.	

Galleriet	er	pent	pusset	
opp	innvendig,	det	er	
ryddet	opp	utenfor,	og	
god	kunst	er	kommet	opp	
på	de	nymalte	veggene.	

Hvem	står	så	bak	denne	
Tine	forvandlingen?	

Den	nye	driveren	heter	
Henriette	Stendal,	født	i	
1969	på	Aker	Sykehus,	og	
bodde	med	sine	foreldre	
og	besteforeldre	i	en	
gammel	hagepå	Høvik.	
Med	to	søstre,	Karoline	og	
Kornelia,	vokste	Henriette	
oppi	et	frodig	og	variert	
kreativt	miljø,	der	far	
drev	verkstedet	Sideros	
(Sideros	betyr	jern	på	
gresk)	
-	Min	far	produserte	og	
designet	to	trykkpresser,	
som	begge	ble	solgt	til	
KHIO	(Kunsthøgskolen	i	
Oslo),	og	mor	var	lærer	i	
veving	bl.a.	for	Hus@liden.	

Slik	Tikk	vår	nye	driver,	
Henriette,	kunsten	og	
kreativiteten	inn,	akkurat,	
med	morsmelken!	

Henriette	
er	repro-
teknikker	
og	graTisk	
designer.	
Hun	har	
tidligere	
jobbet	som	
graTisk	
designer	og	
illustratør	i	
reklamebyrået	Bonanza	og	
som	reproteknikker	i	
Egmont	Publishing.	I	
2014/15	studerte	hun	
kuratorarbeid	på	
Høyskolen	i	Bø,	Telemark.	
Og	sammen	med	kona	
Vibeke	Hermannrud	
etablerte	de	i	2012	
Kunstplass	Contemporary	
Art	[Oslo],	som	er	et	
visningssted	for	
samtidskunst.	

VollenStikka	møter	en	
aktiv,	kreativ	og	svært	
arbeidsom	kvinne	i	et	
nydelig	oppusset	galleri,	
og	på	veggene	henger	
utsøkte	kunstverk	av	ulike	
kunstnere,	i	tillegg	til	noen	
aldeles	nydelige	
messinglysestaker	fra	
hennes	fars	tegnebrett.	

Disse	er	faktisk	til	salgs,	
om	du	vil	ha	en	nydelig	
gave	med	deg.		-De	er	i	et	

begrenset	antall,	så	her	er	
det	lurt	å	smi	mens	jernet	
er	varmt,	for	å	si	det	med	
fars	ord,	ler	Henriette.	

Bilder	av	Øivind	har	hun	
også	satt	opp,	nennsomt	
på	en	minnevegg,	og	alt	du	
ser	der	er	til	salgs.	

Vi	har	fulgt	godt	med	på	
oppussingen,	og	var	
nysgjerrige	på	denne	
aktive,	kreative	og	
energiske	propellen	av	en	
ny	driver	av	Vollens	lille	
galleri.	

-	Dette	er	en	stor	satsing	
for	meg,	sier	Henriette.	
Hun	og	hennes	ektefelle,	
Vibeke,	har	stått	på	
sammen	om	å	fullstendig	
renovere	galleriet.	

-	Vibeke	har	som	dere	har	
sett,	hengt	på	veggen	her,	
svingt	malerkosten	og	vært	
til	stor	hjelp	i	oppussingen,	

som	nok	ble	noe	mer	
omfattende	enn	jeg	først	
trodde,	ler	Henriette.	

Dette	er	to	Tlinke	og	
energiske	jenter	med	teft	
og	evne,	og	med	en	
elektrisk	splitter	ny	sag	
som	har	vært	i	Tlittig	bruk	
under	restaureringen	
inne,	og	nå	også	utenfor,	
med	nydelig	oppusset	
bord	og	benker,	og	ny	
inngangsdør	mot	syd.	

Vi	lurer	litt	på	bakgrunnen	
til	disse to	propellene.

Total	makeover	i	galleriet,	men	gjøken	lever!
Dersom	du	besøker	Vollen,	kan	
det	ikke	ha	unngått	deg	å	se	at	
det	er	blitt	nytt	liv	i	Hebbe	
Lilles	Galleri,	etter	at	vår	kjære	
Øivind	så	tragisk	omkom	i	Tjor	
vinter.

Visningstedet 
for samtidskunst

og 
verkstedet 

Åpningstider i juni og juli:
Torsdag - søndag : 12-16

VELKOMMEN!  
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tekst:	Lise				
foto:	Knut

Velkommen til Vitusapotek Vollen!
Fast gratis leveransedag av varer HVER TORSDAG,

gjelder Vollen, Røyken- og Asker-området

Vitusapotek Vollen
Arnestadveien 2A, 1390 Vollen
Tlf: 66 98 89 00, Fax: 66 98 89 01
E-post: vollen@vitusapotek.no
Åpningstider: man-fre 09 - 18, lør 10 - 16

*Tilbudet gjelder t.o.m 9. august 2022 og ikke Dermalogica

Kjekt 
å ha med

på tur

-3!%
All 

 solpleie*

-		Vi	kom	inn	i	kunstmiljøet	i	Oslo,	og	det	er	vi	glade	for.	Vi	har	
begge	holdt	på	med	kunst	i	10	år.	Vibeke	tok	forresten	kunst	
og	økonomiutdannelse	New	York,	og	vi	har	begge	to	mange	
kompetente	kunstvenner	i	inn	og	utland,	som	gleder	seg	over	
vår	nye	satsning	her	ute	i	Vollen.	

-	Hvordan	ble	det	akkurat	Hebbe	Lille	og	Vollen	for	deg?	

-	Da	vi	tenkte	på	om	vi	skulle	avslutte	visningsrommet	inne	i	
Oslo	for	kort	tid	siden,	så	jeg	på	Vollen	Vels	Facebookside	at	
Jorfalds	barn	ville	ha	noen	til	å	drive	galleriet	videre.	Vi	
reiste	ut	og	så	på	stedet.	Det	var	veldig	mye	jobb	å	gjøre,	
men	vi	er	ikke	skvetne,	så	vi	Tikk	leid	stedet,	og	Tikk	frie	
hender	til	å	pusse	opp	slik	vi	ønsket.	

For	øvrig	kan	vi	se	mange	
spennende	arbeider	av	
ulike	kunstnere	med	ulike	
teknikker.	En	liten	
kunstperle	har	vi	fått	her.	

-	Vet	du	om	gjøken,	spør	vi	
spent,	på	vegne	av	store	og	små	«fugletittere»	rundt	forbi.	

-	Å,	ja	da,	ler	Henriette	og	fyker	opp	en	stige	og	krabber	inn	
på	det	trange	loftet,	der	hun	med	stor	kvinnekraft	skyver	
gjøken	ut	og	legger	på	«grusom»	ko-ko	lyd	fra	mobilen.	
Bedre	hodeløs	enn	rådløs/gjøkløs,	ler	vi	av	denne	positive	
propellen,	som	gjerne	viser	frem	gjøken	på	forespørsel	fra	
kunder	med	små	og	store	barn.	

-			Jeg	er	daglig	leder	og	«enevoldshersker»,	ler	den	blide	og	
energiske	Henriette,	mens	vi	byr	på	is	og	kald	brus	på	den	
nymalte	blå	benken.	-	Framover	er	vi	er	helt	avhengige	av	
besøk	i	galleriet.	Mange	folk	har	tittet	innom	og	kommet	med	
oppmuntrende	tilrop	under	oppussingen,	og	vi	håper	de	også	
vil	komme	inn	som	kunder.	

Vi	håper	også	at	mange	stikker	innom,	ser	på	og	snakker	om	
kunst	og	bilder,	og	kanskje	slår	av	en	handel.	Slik	at	
albatrossen	Øivind	smiler	ned	til	de	to	som	tok	tak	og	
skapte	nytt	liv	i	Hebbe	Lille. 
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Leie	istedenfor	å	eie	-	absolutt	et	alternativ
Tradisjonelt	så	har	det	jo	
vært	slik	at	skal	du	ha	
båt,	så	kjøper	du	båt.	Ny	
eller	brukt.	Kjekt	å	ha.	
Eller	hva?	

Når	du	ser	hvor	mange	
båter	som	ligger	inne	i	
båthavnene,	selv	på	Tlotte	
sommerdager,	selv	i	
helger	-	så	skjønner	du	at	
svært	mange	båter	ikke	
brukes	ofte.	I	snitt	noen	få	
dager	i	året.	Og	da	blir	det	
ganske	kostbart,	først	å	
kjøpe	båten,	så	leie	
båtplass,	betale	forsikring	
og	vedlikehold.	Det	siste	
tar	også	en	del	av	fritiden	
din…	

Bilpool-ordninger	har	
eksistert	i	bilbransjen	
Tlere	år,	nylig	er	det	også	
kommet	til	båter.	

Miljøhensyn	viktig	
Kruser	AS	er	et	av	disse	
selskapene,	og	daglig	
leder	Christer	Ervik	sier:	
-	Vi	startet	med	et	ønske	om	å	
skape	et	bekymringsfritt	båtliv,	for	
mennesker	og	for	miljøet.	Det	skal	
være	enkelt	å	bruke,	det	skal	være	
raskt	å	få	tak	i	båt,	du	skal	ha	
muligheter	for	å	planlegge	turer	
lengre	fram	i	tid.	Og	når	du	
kommer	til	båten	skal	alt	være	i	
orden,	rent,	og	alt	på	plass.	Av	
hensyn	til	miljøet	bruker	vi	kun	
elektriske	båter.	

Flere	steder	
-	Hvor	har	dere	båter?	
-	Vi	har	to	båter	her	i	Vollen,	så	har	
vi	båter	i	Leangbukta,	Sandvika,	
Fornebu,	Skøyen	og	Aker	Brygge.		
I	tillegg	har	vi	to	båthavner	både	i	
Moss	og	i	Bergen.	
	
Årsabonnement	
Kundene	er	både	private	og	
bedrifter,	og	basert	på	
medlemskap,	hvor	man	betaler	en	
fast	årlig	sum,	avhengig	av	type/
størrelse	båt.	Den	typiske	
«snekka»	-	noen	og	tyve	fot	-	
koster	30	000	kroner	for	full	
tilgang,	alle	dager.	Hakket	mer	
moderne	båt,	som	på	bildet	under,	
koster	ca.	36	000.	Da	kan	du	i	
utgangspunktet	bruke	en	båt	så	
ofte	du	vil.	(Her	er	Ervik	åpen	for	

at	forandringer	kan	komme.)	
Båten	kan	hentes	fra	det	
utleiestedet	du	vil,	litt	avhengig	av	
hvor	du	ønsker	å	ta	båtturen	
akkurat	den	dagen.	Båtene	de	har	
per	i	dag	er	typiske	dagsbåter.	Du	
kan	jo	overnatte,	men	det	er	ingen	
lugarer	ombord.	VollenStikka	går	
ut	fra	at	tilbudet	her	vil	styres	av	
etterspørselen.	

Stadig	Jlere	kvinner	
Som	bil	var	i	«gamle	dager»,	har	
båt	i	stor	grad	enda	vært	en	
mannsgreie,	når	det	gjelder	valg	
av	type,	størrelse	-	og	vedlikehold.	
Kruser	merker	at	nå	kommer	
kvinnene.	De	vil	ha	en	båt	uten	
plunder	og	heft,	som	pløyer	
behagelig	og	lydløst	gjennom	
vannet.	Ervik	forteller	at	de	i	løpet	
av	tre	dager	kan	kurse,	gjennom-

føre	båtførerprøven	og	gi	praktisk	
opplæring	så	man	fort	kan	gå	fra	å	
være	«landkrabbe»	til	å	bli	trygg	
på	sjøen.	

Opplevelsen	viktig	
-	Vi	selger	opplevelser,	sier	Ervik.	
Han	forteller	at	de	ønsker	å	hjelpe	
kundene	med	å	få	bedre	og	større	
opplevelser	med	båten.	Med	tips	
om	hvor	man	kan	dra,	hva	som	
skjer	på	stedet,	osv.		

Båtene	er	selvfølgelig	utstyrt	med	
vester,	førstehjelpsutstyr,	dregg,	
kjøleskap	m.m.	

Flere	leiemuligheter	

Det	Tinnes	også	andre	muligheter	
på	leiemarkedet	i	Vollen.	Vollen	
Båtutleie	har	rib	i	to	ulike	
størrelser,	16	og	20	fot.	Leien	
koster	12	-	16	000	for	en	uke,	6	-	
9000	for	en	helg.	

tekst	og	foto:	Knut

Christer	Ervik,	daglig	leder	i	Kruser,	satser	miljøbevisst	på	utleie	av	elektriske	båter.	Typiske	
familie-dagbåter	22-28	fot.
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«Fjordfortellinger»	på	muséet:		
Du	bare	må	se	det	…	og	gjerne	delta…	

På	utstillingen	-	som	varer	ut	året	-	kan	både	små	og	store,	se,	
høre	og	gjøre.	Mye	av	informasjonen	er	å	Tinne	på	terninger	med	
tekst	og	bilder.	Terningene	er	festet	med	strikk/tråd,	slik	at	du	
drar	dem	til	deg	for	å	lese/se.	Morsommere	enn	å	lese	plakater!	
Muséet	ønsker	Tlere	fortellinger,	bilder	og	gjenstander	-	det	er	bare	å	
stikke	innom.

Du	kan	se	på	skjermen	og	få	masse	
informasjon	via	øreklokkene.	

På	de	store	terningene	er	det	både	tekst	
og	bilder,	en	annerledes	og	morsom	måte	
å	få	informasjonen	på.

Monteren	har	en	modell	av	båtanløpet	
ved	den	gamle	brygga	i	Vollen,	der	hvor	
«pappa-båtene»	kom	på	lørdager	og	
dro	igjen	søndag	kveld.

En	påminnelse	om	at	vi	må	aktivt	gjøre	
noe	for	å	ta	vare	på	Oslo@jorden.	
Fortsetter	vi	som	før,	så	dør	denne	
@jorden	-	kanskje	for	godt…	

Signalsystem	lenge	før	mobilen	kom.

«Fjordfortellinger»	er	ment	å	skulle	
bevare	dine	og	mine	historier	knyttet	til	
livet	ved	og	på	@jorden	-	nye	og	gamle	
minner	-	tekst	og/eller	bilder	-	eller	
gjenstander.	

Ro,	ro	-	moro	i	en	gammel	pram.	

Hva	@innes	på	havbunnen,	tro?
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Sånn	omkring	ved	17.	mai-tider,	la	jeg	merke	til	at	
tre	av	trærne	nedenfor	torget	var	døde,	og	tenkte	
at	disse	måtte	bli	skiftet	ut.	Derfor	sendte	jeg	en	
melding	til	Tandberg	Eiendom,	men	Tikk	ikke	svar.	

Så	da	gikk	jeg	inn	på	kommunens	kart	for	å	sjekke	
hvem	disse	trærne	egentlig	tilhører.	Å,	ja	vel,	Asker	
kommune.	Epost	til	kommunen.	Som	svarer	at	
driften	av	dette	området	hører	til	Viken	fylke,	
siden	det	er	fylkesvei.	Epost	til	fylket.	Som	svarer	
at	dette	ikke	står	på	deres	liste.		
Hm,	kan	det	være	Statens	vegvesen,	som	for	mange	år	siden	
oppgraderte	vei	og	fortau	gjennom	sentrum?	Før	jeg	rakk	å	
spørre	«vesenet»,	svarer	Viken	fylke	at	de	tar	jobben	med	å	
@jerne	trærne,	men	at	de	ikke	har	bestemt	OM	det	skal	
plantes	noe	nytt..	
Hva?!	Ikke	noe	nytt	skal	plantes	-	det	går	ikke!		

En	lokal	støttespiller	(Fredrik	von	Krogh)	hadde	
rett	før	dette	lest,	at	vi	kanskje	ikke	helt	ville	nå	
budsjettmålet	for	kontingent.	Han	kunne	gjerne	
kunne	bidra	litt.	(Snakk	om	Tlott	holdning	til	vel	og	
nærmiljø!)	Jeg	spør	så	om	han	kanskje	kan	-	om	
nødvendig	-	bli	med	på	en	spleis	av	nye	trær	-	og	
det	vil	han	gjerne.Tandberg	svarer	at	de	også	om	
nødvendig	kan	være	med	på	en	spleis.	Og	styret	i	
vellet	er	klare	for	å	være	med	på	spleis.	
Så	kommer	Viken	tilbake	10.	juni:		De	skal	sjekke	
vekstforholdene.	

13.	juni:	Viken	har	plutselig	hugd	ned	tre	av	de	Tire	trærne.	
14.	juni:	Jeg	spør	hva	som	er	planen	videre.	
21.	juni:	Viken	kommer	med	nye	trær	i	august/
september.	

Hurra	-	det	nytter	å	mase	-	sier	masebukken	Knut.

Vellet	økte	blomsterpynten	med	to	blomstertårn
Vi	synes	det	er	viktig	hvordan	Vollen	
framstår,	og	vi	synes	at	blomster	er	
med	på	å	skape	trivsel	i	nærmiljøet	
vårt.	

Derfor	spanderte	vellet	to	blomster-
tårn	i	våres,	fylt	med	de	samme	
blomstene	som	vi	har	i	de	23	
amplene	langs	Slemmestadveien	og	
oppover	Vollenveien.	

Kikki	(eks	Kafé	Oscar)	vil	passe	på	at	
plantene	får	vann	gjennom	
sommeren,	med	Hanne	i	
Herligheten	som	
reservevanner.	

Takk	Kikki	og	Hanne!	

De	grønne	syklene	-	nok	kommet	for	å	bli…

Fra	døde	trær	til	snart	nye,	levende	trær

Vi	vet	jo	at	ikke	alle	er	like	begeistret	for	de	elektriske	
syklene,	men	de	er	nok	kommet	for	å	bli.	Prosjektet	er	et	
samarbeid	mellom	Tier,	Ruter	og	Asker	kommune.	Vi	har	
spurt	Tier	hvilke	erfaringer	de	har	gjort	i	Vollen.	

1:	Hvilke	erfaringer	gjorde	dere	sist	
sommer	-	og	hvordan	har	det	påvirket	antall	
og	plassering	av	sykler?	
Vi	kom	litt	sent	i	gang	sist	sesong,	og	mener	at	vi	
startet	opp	ca	i	juli.	Erfaringene	fra	juli	og	resten	
av	sommeren	viste	gode	resultater,	samtidig	som	
vi	sammen	med	Asker	kommune	og	Ruter	oppdaget	at	det	er	
et	potensial	for	enda	mer	bruk	av	mikromobilitet	i	Asker.	

2:	Hvilke	erfaringer	gjorde	dere	i	Vollen-området	i	
vinter	-	og	hvilken	betydning	vil	det	ha	for	neste	
vintersesong?	
Vintersesongen	ble	en	utfordring	i	Asker,	og	det	var	også	
derfor	vi	valgte	å	ta	inn	alle	elsparkesyklene	våre	tidlig	i	

vinter,	da	vi	i	samråd	med	kommunen	og	Ruter	fant	ut	at	det	
var	den	beste	løsningen.	Vi	jobber	nå	med	å	se	på	
mulighetene	for	vinterdrift	i	Asker,	og	utforsker	hvordan	
dette	kan	gjøres	på	en	trygg	måte	og	til	glede	for	brukerne. 

3:	Vi	ser	rundt	omkring	at	dere	har	satt	ut	
Jlere	SYKLER	i	år	enn	før,	er	det	ønske	fra	
brukerne?	
Planen	var	å	lansere	elsykler	i	Asker	i	@jor,	men	
pga.	logistikkutfordringer	lot	ikke	dette	seg	
gjøre.	De	er	nå	utplassert	i	Asker	for	denne	

sesongen,	og	det	er	vi	veldig	glade	for.	Det	har	vært	ønsker	
både	fra	brukere	og	kommunen	at	vi	skal	tilby	

mikromobilitet bestående	av	elsparkesykler	og	elsyker,	og	
det	var	alltid	en	del	av	avtalen	mellom	kommunen,	Ruter	og	
TIER.	Vi	tror	at	miksen	av	kjøretøy	vil	være	til	god	nytte	for	
Askers	innbyggere.
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Vellets	familiefest	på	stranda	13.8.		kl	15.

Vollen	Vels	tradisjonelle	
familiefest	skal	naturligvis	arrangeres	i	år	også	-	som	en	del	av	Bringebær-festivalen.		

Matkupong	deles	ut	til	alle	som	vil	ha	noe	fra	kiosken	som	Arnestad	skolekorps	skal	drive		Det	blir	leker	og	
konkurranser	for	store	og	små.	Det	har	før	vært	lang	kø	ved	ansikts-malingen,	nå	har	vi	sikret	oss	Tlere	malere	og	
et	nytt	system	som	gjør	at	det	skal	brukes	mindre	tid	på	å	stå	i	kø,	og	mer	tid	på	lek	og	konkurranser.		
Gratis	for	alle	-	vel	møtt!	

Vi	tar	litt	forbehold	med	hensyn	til	været.

fo
to
:	K
nu
t	F
ør
su
nd
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Det nye hurtigbåtområdet - 
slik det kanskje kan bli i 2024

tekst:	Lise				foto:	Knut

Asplan	Viak	har	laget	en	mulighetsstudie	for	Asker	
kommune,	som	viser	hvordan	en	opprusting	av	området	
ved	hurtig-båtkaia	kan	bli	seende	ut.	
Bortsett	fra	to	HC-plasser,	er	19	vanlige	
parkeringsplasser	Tjernet,	men	det	er	Tlere	
sykkelplasser,	venterom,	mer	beplantning	og	Tlere	
benker.	Det	avlange	hvite	feltet	indikerer	en	hurtigbåt.	
Stiplet	linje	i	overkant		viser	eventuell	brygge	med	
lademuligheter,	men	det	er	slett	ikke	sikkert	at	det	blir	
lading	i	Vollen.	Med	nye	batterityper	er	det	antakelig	
nok	med	lading	i	Slemmestad.		
Hvis	dette	skal	gjennomføres,	mener	vellet	(og	Tlere	med	
oss),	at	det	MÅ	bygges	nye	parkeringsmuligheter,	f.eks.	
på	p-plassområdet	nærmest	skolene.	
Illustrasjonen	til	høyre	viser	gjeldende	reguleringsplan,	
fra	den	gang	det	var	planlagt	kystkultursenter	på	
området.	Senere	ble	muséet	bygd,	så	planen	er	utdatert.	
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Beredskapens	Dag	arrangeres	i	Vollen	for	å	vise	frem	våre	
fantastiske	beredskaps-etater,	blant	andre	politiet,	
brannvesenet,	sivilforsvaret,	Norske	redningshunder,	Norsk	
Folkehjelp,	Norske	Kvinners	Sanitetsforening,	
Redningsselskapet	og	Røde	Kors.	Arrangementet	er	del	av	
Frivillighetens	år.	Derfor	ønsker	vi	også	deltagelse	fra	frivillige	
lag	og	foreninger	fra	kultur,	idrett,	friluft	og	fritid.		

Bli	med	og	vis	frem	din	aktivitet	på	denne	familiedagen!		

		
Det	blir	aktiviteter	og	demonstrasjoner	fra	beredskaps-etatene,	
et	par	høydepunkter	blir	det	når	brannvesenet	slukker	branner	
og	ordføreren	blir	reddet	opp	av	sjøen.	Salgsboder	fra	lokale	
matprodusenter.	

KJEMPEOPPLEGG	i	Vollen	10.	september

Føringer, forutsetninger og dimensjonering 

Bryggen/kaianlegget	skal	dimensjoneres	for	én	hurtigbåt.		
Historisk	konstruksjon	(bu)	som	er	gjenoppført	skal	
fortsatt	være	der.		
Ventebu	med	kapasitet	til	ca	50	personer.	Den	skal	ikke	
varmes	opp	og	kun	ha	venteareal.	Det	er	mye	ungdom	som	
bader	og	oppholder	seg	i	området.	De	vil	nok	benytte	
ventebua,	så	denne	bør	bygges	solid.	Illustrasjonsplanen	
kan	vise	plass	til	sykkelhotell.		
Det	er	mikromobilitet	i	Asker	i	dag	i	form	av	el-
sparkesykkel.	Det	settes	av	et	areal	for	disse.	

	
Man	må	generelt	tenke	sambruk	i	hele	området,	muséet,	
turgåere,	badende,	pendlere,	utsetting	av	båter,	osv.		
Muligheten	for	utsetting	av	båter	må	opprettholdes.		

	
Det	skal	være	minimum	3	HC-	parkeringer	på	plassen.		
Matebussen	stopper	på	begge	sider	av	veien,	og	det	er	
derfor	behov	for	buss	på	begge	sider	av	veien.	 

Fra	planen	har	vi	sakset	følgende:	
Området	skal	videreutvikles	som	et	attraktivt	
oppholdsareal	der	plassens	kvaliteter	skal	tas	vare	på.	
Området	er	et	knutepunkt	og	et	målpunkt.	Mange	
oppholder	seg	i	området	og	beveger	seg	gjennom	det.	En	
nøktern	opparbeidelse	med	en	stedstilpasset	materialbruk	
vil	samsvare	med	stedets	uttrykk.		

Nødvendige	fasiliteter	knytta	til	båttraTikk	og	annen	utfart	
innebærer	en	oppgradering	av	nåværende	parkeringsplass	
med	Tlere	sykkelparkeringsplasser,	plass	for	sparkesykler,	
sitteplasser	og	ventebu.		

Plassen	skal	fortsatt	ha	tilgjengelig	manøvreringsareal	til	
båtslipp,	og	dette	danner	grunnlaget	for	utformingen	av	
plassen	vest	for	ventebua.	Ny	arealbruk	og	disponering	
fører	til	at	de	Tleste	av	dagens	p-plasser	utgår.	Det	vil	bety	at	

det	blir	ca	19	færre	p-plasser.	Med	løsningen	som	er	vist	i	
illustrasjonsplanen	er	det	nok	mulig	å	innpasse	to	p-plasser	
ved	siden	av	HC-plassene.	For	en	mest	mulig	ryddig	
organisering	er	det	valgt	å	kun	ha	HC-plasser	på	

✓	Oppvisninger	med	redningshunder	i	skogen,	fra	bygg	og	i	
sjøen	med	dykkere.		
✓	Slukking	av	brann	med	brannbåten	-	Redningsselskapet,	
politibåt	og	biler	
✓	Norsk	folkehjelp	og	Røde	Kors	viser	hvordan	de	
samarbeider	med	andre	organisasjoner.		
✓	Sivilforsvaret	viser	fram	utstyr	og	lar	publikum	prøve	
brannslanger	
✓	Norske	Kvinners	Sanitetsforening	og	Nasjonalforeningen	
for	folkehelsen	
✓	Kurs	i	hjerte-	og	lungeredning	
Vil	dere	vise	dere	fram	med	egen	stand/bod	og	
rekruttere	nye	medlemmer?	

Ta	kontakt	med	Elisabeth	Takle	Bye:	90	149	201	/	
90	975	276	post@destinasjonvollen.no	
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TUSEN	TAKK	til	alle	som	ikke	
kaster	fra	seg	søppel	-	men	Tinner	
en	søppelkasse	eller	tar	det	med	
seg	hjem.	Og	EKSTRA	TUSEN	
takk		til	dem	som	plukker	opp	det	
som	likevel	måtte	være	kastet.	Det	
er	Tlere	av	oss	-	ellers	hadde	ikke	
Vollen	vært	så	rent	og	pent	som	
det	er.

tekst:	Lise			foto:	Knut

Fikk	pris Fikk	pris

Vollen	helselag	overrakte	i	vår	
Nasjonalforeningens	
Folkehelsepris	for	2022	til	Vollen	
Vel.	Lise	og	Knut	Førsund	mottar	
her	prisen	av	helselagets	Leder	Gro	
Danielsen.	

Prisen	ble	gitt	på	grunn	av	vellets	
innsats	med	bl.a.	tursti,	ballbinge,	
petanquebane,	familiefest	på	
stranda	og	fakkeltog	på	
nyttårsaften.

Vollenmannen	Dag	Juell	
Pettersen	ble	tidligere	i	år	tildelt	
Gjertudprisen	fra	Kultuvernrådet	
i	Akershus	her	ved	Eva	Marie	Gran.	

Dag	Tikk	prisen	for	restaureringen	
av	Gudmundsenbua.	Bygningen	
er	en	av	de	få	minnene	igjen	etter	
båtbyggertiden	i	Vollen.		

Restaureringen	ble	dokumentert	
gjennom	et	bokprosjekt.	Bygget	er	
i	dag	en	del	av	Vollen	Slipp.

TUSEN	TAKK

TUSEN	TAKK	til	Asker	kommune	
som	snudde	i	saken	om	
transportabelt	toalett	på	Rabben,	
fordi	det	gamle	anlegget	der	er	
stengt.	Samtidig	håper	vi	at	
leieavtalen	med	båtforeningen	kan	
bli	gjennomført,	slik	at	et	nytt	
toalett	kan	bli	oppført	der.	
Området	trenger	det!	

TUSEN	TAKK

Huset i Vollen – Utleie av selskapslokaler 
 

 
 
 
 

Rorbua møterom  
Plass til 8 personer Smart TV og mange kontakter. 

Maud salen 
Plass til 45-50 
personer.  
Velutstyrt kjøkken. 
Video projektor og 
lerret. 
 

Huset ligger sentralt i Vollen sentrum. 
Lokalene har tilgang til fritt trådløst nett.  
Merkede parkeringsplasser. 

Foto:  Inmod Interiør 

Nettbasert bookingsystem.  
 Se hjemmesiden: https://husetivollen.no/ 
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Nærmiljøsentralen:	Prosjekt	PUSTEROM

I	Tjor	sommer	ble	bysten	av	Erik	Bys	avduket	
på	en	nye	havnemoloen	på	marinaen.	Nå	er	
bysten	støpt	i	bronse,	og	skal	settes	på	en	ny	
sokkel.	Dette	betales	av	Asker	kommune,	
Rednings-selskapet,	Vollen	Marina	og	Vollen	
Vel.	

Bysten	vil	få	plass	på	det	nye		friområdet	som	
kommer	foran	de	nye	leilighetene,	og	
næringslokalene	-	og	området	vil	få	navnet	
Erik	Byes	plass.

Erik	Byes	plass	på	marinaen	

Vollen	Nærmiljøsentral	starter	Åpent	Hus	på	onsdager	kl.18.00-20.00	
med	tema	“Pusterom”	fra	august	og	framover.	
Hverdagen	er	hektisk	for	mange,	og	av	og	til	trengs	det	et	sted	der	man	
kan	slappe	av,	puste	fritt	og	senke	skuldrene.	
Nærmiljøsentralen	ønsker	derfor	å	samle	folk	fra	alle	aldersklasser,	og	
med	ulik	sosial/kulturell	bakgrunn,	til	en	hvilekveld	i	uken.	

Temadager:	
17.august:	Oppstart	Pusterom	–	smakebit	om	forskjellige	temaer	som	
blir	gjennomgått	senere.	
Brettspill/sjakk,	hagearbeid,	samtaler,	yoga/mindfulness,	musikk	og	god	mat.	
24.august:	Tema	“Yoga	&	mindfulness/meditasjon:	tur	med	“forrest	bathing”	og		
yoga/mindfulness	inne	i	huset”	
31.august:	Tema	“Pusterom	for	barn”	med	historiefortelling,	brettspill	og	høstverksted	
7.september:	Tema	“Sjakk-og	brettspillkveld”	
14.september:	Tema	“Lyskveld	med	peis,	musikk,	og	gode	samtaler”	
21.september:	Pusterom	med	ønsker	fra	deltagere.		
Dette	er	en	avsluttende	kveld,	der	de	tilbyr	det	som	ønskes,	og	tar	i	mot	gode	idéer	for	fortsettelsen.	

I	tillegg	ønsker	Vollen	Nærmiljøsentral	å	invitere	elever	fra	lokale	barneskoler,	Vollen	Ungdomsskole	og	
barnehager	til	“Pusterom”	på	dagtid.	
Samarbeidspartnere:	Østenstad	menighet,	Fjell	&	Fjord	Yoga	AS	+	vi	inviterer	lokale	foreninger	til	samarbeid.

«Tre	seil»:	Gave	til	nærmiljøet
Vollenmannen	
Truls	Berg	er	en	
ihuga	seiler	og	
derfor	likte	han	
godt	at	kommune-
våpenet	ble	tre	
seil.	Han	er	opprinnelig	fra	
Spikkestad	og	han	bygde	båten	
de	seilte	jorda	rundt	i	Storsand,	
og	det	var	i	Sætre	han	lærte	å	
seile,	så	han	føler	jo	litt	at	han	
har	et	bein	i	hver	av	de	tre	
opprinnelige	kommunene.	
Omtrent	samtidig	med	at	Asker	
kommune	bestemte	seg	for	sitt	
nye	kommunevåpen,	var	Truls	
på	reise	i	Østen.	Der	kom	han	
over	en	installasjon,	som	
minnet	ham	om	kommune-
våpenet,	og	som	han	synes	ville	
passe	godt	nær	Tjorden	i	Vollen.	
Sammen	med	nabofamilien	
Christensen	og	Vollen	Vel	gis	
installasjonen	til	lokal-
samfunnet,	og	vil	få	plass	på	
marinaen.

Avdukingen	av	både	Erik	Bye-bysten	og	«Tre	seil»	vil	skje	ved	et	arrangement	i	
marinaen	20.	august	kl.	14	-	18.
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Vennely Grendehus AS, Vennelyveien 14, 1390 Vollen 
e-post: post@vennely.no        nettsider: www.vennely.no      

Selskaper,	bursdager,	fest:	

VENNELY!	

Kjøkken med komfyr, mikrobølge-ovn, stekeovn  
og profesjonell, superkjapp oppvaskmaskin.  

Utstyr og plass for 80 - 90 personer. Se utstyrsliste på nettsiden. 

Koselig peisestue for 30 - 40 personer.  
Storsalen har sitte/spiseplass for 80-90. God akustikk.  

Furu dansegulv. Runde bord for inntil 80 personer,  
eller rektangulære med plass for 4 - 6 pr. bord. 

Lydanlegg med mikrofon og fjernkontroll via smarttelefon eller brett.  
Gratis og trådløst Internett.

Du sjekker om vi er ledige - og bestiller - direkte på våre nettsider. 
Noe å spørre om? Ring Elisabeth Werner Jørgensen på 416 19 623. 

Duker	og	stoltrekk	er	ekstrautstyr	du	skaffer	selv,	men	det	er	absolutt	ikke	nødvendig	for	å	få	et	hyggelig	selskap	på	Vennely!

mailto:post@vennely.no
http://www.vennely.no
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Søndag 21. august inviterer vi til  
Bringebærløpet i Vollen 

   

Store og små gleder seg til at det igjen er klart for å 

arrangere Bringebærløpet i Vollen. Løpet er et terrengløp 

med tilbud til deltakere i alle aldre uansett form med start 

og mål ved Arnestad idrettsanlegg. Bringebærløpet er et 

familiearrangement med fokus på deltakelse og hyggelige 

idrettsopplevelser. Samtidig vil det være mulighet for å 

sette ny personlig rekord i favorittløypa og å konkurrere 

om de gjeveste plasseringene i konkurranseklassene. I år 

går løpet første helgen etter skolestart for at enda flere 

skal få mulighet til å delta. Velkommen til Bringebærløpet.  
 

Sted;  
Arnestad Idrettsanlegg i Vollen - oppmøte ved klubbhuset.  

Løyper / klasser;  
Arrangementet er åpent for alle som ønsker å delta;  

1 Km Barneløp; i nærområdet rundt skolen og stadion 

3 Km Ungdomsløype; i skogen rundt skolen og stadion 

6,7 Km Konkurranseløp; sti og veier i nærområdet til 

Vollen   
 

Påmelding og mer informasjon;  
Besøk løpets hjemmeside på  
www.bringebaerlopet.no  

for påmelding og mer informasjon. Påmeldingsfrist er 

lørdag 20. august klokken 10:00. (Mulighet for 

etteranmelding på løpsdagen mot gebyr).   

 

 

Innkalling exårsmøte i Gui Sportsklubb 
 
Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Gui 

Sportsklubb 

Årsmøtet avholdes mandag 29. august klokken 20.00 

Sted: Heggedal Innbyggertorg, Utsikten (2. etasje) 

Det er fra styret 1 sak på agendaen og det er valg av nye 

styremedlemmer. 

Andre saker som ønskes fremmet må være sendt inn til 

styret senest 15. august,  

sendes: dagligleder@guisk.no  

Oppdatert agenda sendes ut innen 22. august. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært 

medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt 

kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og 

forslagsrett. Det kan ikke avgis stemmer med fullmakt. 

Hvis du er en god kandidat til styret eller du vil foreslå  

 

 

andre kan valgkomitéen kontaktes slik: 

Kari Rustad: kari_rustad@yahoo.no 

Tor Øyvind Bertheussen: berthus@online.no 

Tuva Beate Gråthen: tuvabeate@gmail.com 

 

Velkommen til 

årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Gui Sportsklubb 

Styret 

 

 
 Bli med på Idrettens Dag 17. september 

Har du lyst til å bli bedre kjent med hvilke tilbud klubben har av aktiviteter?  

Vi inviterer barn i alderen 1.-7.-klasse til Idrettens Dag lørdag 17. september. 

Sted: Gjellum Idrettspark 

Tid: klokken 12.00-15.00 

Invitasjon vil bli sendt ut noen uker i forkant. 

Aktiviteten 17. september er gratis.  
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De	rydder	i	Jjorden	
Vollen	Dykkeklubb	ble	startet	i	2021	og	har	et	godt	samarbeid	med	
OsloTjorden	Dykkesenter	på	Vollen	Marina.	Du	Tinner	
dem	på	www.vollendykkeklubb.no		

I	klubben	er	de	veldig	fokuserte	på	søppel-
rydding,	men	også	at	det	er	et	trygt	og	godt	
dykkemiljø,	hvor	alle	skal	være	velkomne,	
uansett	om	du	har	6	eller	600	dykk.	

	Vellet	synes	at	de	gjør	en	viktig	og	god	jobb,	og	
derfor	bevilget	vi	dem	20	000	kroner	tidligere	i	
år.	

Pengene	vi	@ikk	av	dere	har	gått	til	kniver	til	å	låne	ut	til	
dykkerne.,	og	til	hansker,	fordi	de	blir	fort	ødelagte		under	søppelrydding	
(mange	skarpe	ting).	Vi	har	også	kjøpt	fangstnett	og	heveballonger.	

Hva	;inner	dere?	

-	Noe	av	det	vi	plukket	var	en	
SUP-padleåre,	masse	tau,	3-4	
@iskestenger,	masse	@lasker	og	
ølbokser,	vin-	og	sprit	@lasker,	
øl@lasker,	@iskehover,	håndkle,	
plastemballasje,	et	bildekk	-	og	
masse	annet….	

I	Tjor	inviterte	vellet	Vollen	
Montessoriskole,	Vollen	Montessori	
barnehage,	Norlandia	barnehagene,	
Vollen	helselag	og	Gui	Sportsklubb	
til	en	spleis	for	å	få	bygd	opp	igjen	
gapahuken	som	brant	ned.	

I	år	har	vellet	engasjert	familien	
Gudem	til	å	beise	gapahuken,	samt	å	
få	kjørt	vekk	en	del	søppel	og	rester	
fra	tidligere.	

Her	er	de	i	sving,	Hanna,	Oscar	og	
Jørgen.		

foto:	Jørgen	Gudem

Gapahuken	beiset	og	søppel	Jjernet

foto:	Monica	Taanevig

http://www.vollendykkeklubb.no
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GOD	TUR	i	Vollen	Vels	turstier!	
Vellet	har	to	turstier.	Den	ene	går	fra	
Arnestad,	opp	Linlandveien,	
gjennom	Gislemarka,	krysser	
Vollenveien	mot	Gui,	over	
Årostoppen,	ned	Østenstadveien	og	
over	Heslebergtoppen,	nedenfor	og	
gjennom	Aukes	gartneri,	krysser	
Vollenveien,	inn	Vollenlia,	ned	mot	
Slemmestadveien	og	til	Arnestad.	
Den	andre	stien	tar	av	før	gartneriet,	
ned	Strandengveien	til	Vollen	

marina,	opp	gjennom	sentrum,	ned	til	parkerings-
plassene	og	kyststien	videre	til	Stordammen	og	skolene.	

Mal	din	egen	Jlis:		

VOLLEN	I	MITT	

Kunstprosjektet	med	maling	på	engelske	porselens-Tliser	
er	blitt	utsatt,	men	ikke	glemt.	Initiativtaker	AnneMa	
Buvik	lover	å	komme	sterkere	tilbake	i	2023.

Knut	Førsund	og	utrolig	hjelpsomme	Rolf	Harald	Christensen	
klare	for	en	inspeksjonrunde	i	turstien.							foto:	Lise

Museene i Akershus
mia.no/oslo!jordmuseet

Fjord- 
fortellinger
Ny utstilling på 
Oslo!jordmuseet

Åpent tirsdag –  
søndag kl. 11–16

De
l  d

in
  historie!
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Aikido	-	en	annerledes	kampsport

HVA	ER	AIKIDO?	
Teknikkene	i	aikido	består	hovedsakelig	av	kast	og	låsing	
av	ledd.	Treningen	involverer	også	fallteknikk,	generell	
kroppsbeherskelse	og	balanse.	Det	fokuseres	ikke	på	slag-	
og	sparkteknikker	i	aikido,	men	man	studerer	
angrepsformer	som	slag,	kutt,	grep	og	kombinasjoner.	
Det	grunnleggende	prinsippet	i	Aikido	er	å	vende	
angriperens	kraft	mot	ham	selv.	Angriperen	entrer	med	
kraft	og	aggresjon.	En	angriper	vil	alltid	være	i	ubalanse,	
så	det	eneste	en	forsvarer	trenger	å	gjøre	er	å	ta	kontroll	
over	den	kraften	som	rettes	mot	ham,	og	endre	dens	
retning.	Heller	enn	å	forsøke	å	parere	et	angrep,	Tlytter	
altså	den	mottakende/forsvarende	aikidoutøveren	seg	litt	
til	siden	for	dermed	å	ta	føringen	og	legge	angriperen	i	
bakken.	

Til	forskjell	fra	mange	andre	kampkunster	og	
kampidretter	er	at	det	ikke	Tinnes	noen	konkurranser	i	
aikido	(hovedformen).	Dette	fordi	man	ikke	er	
motstandere,	men	samarbeidspartnere,	når	man	trener	
aikido.	Instruktøren	viser	bevegelsene,	og	etterpå	utfører	
man	disse	sammen.	Man	bytter	på	å	være	uke	(angriper	og	
mottaker	av	teknikk)	og	tori	(forsvarer	og	utfører	av	
teknikk).	(Flere	mindre	skoler	praktiserer	av	forskjellige	
grunner	konkurranse.)	
Aikido	er	ikke	bare	en	kampteknikk,	men	i	høy	grad	også	
en	personlig	utviklingsprosess,	som	i	vidt	omfang	er	
basert	på	"mesterlære".	aikido	til	en	kampkunst,	og,	ja,	til	
en	livskunst.	

Aikido	er	en	av	de	
aktivitetene	som	har	hatt	
økende	oppslutning	i	Gui	
Sportsklubb.	Vi	startet	
opp	for	7	år	siden,	et	og	et	
halv	år	etter	at	Sanna	
Antell	kom	til	klubben.	
Hun	ble	ansatt	i	den	
ledige	jobben	i	
Villmarksklubben.	Noen	
barn	og	unge	som	blir	
med	på	aikido,	driver	også	
annen	aktivitet	i	klubben,	
men	vi	ser	at	aktiviteten	

tiltrekker	dem	som	i	mindre	grad	har	vært	med	i	Gui	
Sportsklubb	tidligere.	Interessen	er	stor	blant	de	barna	
som	blir	introduserte	for	aikido.		

På	årsmøtet	i	2021	ble	det	vedtatt	å	opprette	en	
kampsportgruppe	som	ble	meldt	inn	i	forbundet.	Siden	
det	har	vært	tradisjon	i	Heggedal	å	ha	karate	som	et	
tilbud	har	vi	nå	en	kampsportgruppe	som	har	to	ulike	
tilbud.	Vi	registrerer	også	økt	antall	barn	som	vil	bli	
med	på	karate,	så	det	blir	samlet	sett	mange	barn	som	
er	med	på	aikido	og	karate.		

Gui	Sportsklubb	har	i	dag	8	ulike	grupper.	Nye	grupper	
blir	til	og	kan	opprettes	når	det	kommer	initiativ	fra	
aktuelle	deltakere.	Det	kreves	imidlertid	et	
engasjement	blant	medlemmene	for	å	drive	gruppa	og	
et	kritisk	punkt	av	og	til	er	tilgang	på	trenere.	Det	er	
ofte	ikke	nok	å	ha	aktivitetsledere,	det	kreves	ungdom	
eller	voksne	som	har	en	trenerutdanning.	Sanna	er	et	
godt	eksempel	på	det,	da	hun	har	svart	belte	i	aikido.

Tre	barn	har	deltatt	gjennom	hele	barneskolen	og	har	nå	oppnådd	utmerkelsen	brunt	belte.	
Her	instrueres	begynnere	og	et	par	eldre,	av	trenerMatei	Ionescu	i	Vollenhallen.

foto:	Knut
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Tettbyggelse:	Båndtvang	HELE	året
De	Tleste	hundeeiere	-	og	mange	andre	-	er	klare	over	
den	generelle	båndtvangen	som	gjelder	mellom	1.	april	
og	20.	august.	Men	det	Tinnes	noen	unntak	og	tillegg.	I	
skogsområder	der	bufé	beiter	gjelder	gjelder	
båndtvangen	inntil	20.	september.	Båndtvangen	
gjelder	også	i	og	i	tilknytning	til	områder	der	bufé	går	
på	innmarksbeite.	

Det	ikke	alle	er	klar	over	-	eller	respekterer	-	er	at	
noen	steder	er	det	båndtvang	HELE	ÅRET.	

Det	gjelder	tettbygde	strøk,	gravplasser,	ved	skoler,	
barnehager,	på	anlegg	for	lek,	idrett	eller	sport	(med	
unntak	for	organisert	sport/aktivitet).	Hundejordet	i	
Vollen	er	et	eksempel	på	et	sted	hvor	det	er	frislepp.

Du	kan	støtte	oss	gratis:	

«Fortell»	Norsk	Tipping		
at	Vollen	Vel	skal	få	din	

grasrotandel.	
I	Jjor	ga	det	oss	40	000	kroner.	

Tenk positive 
tanker - si positive 

ord. 
Gjør positive 
gjerninger - 

det positive gror.

Gui	Sportsklubb	overtar	Vennely	-	
innløser	aksjene	til	Vollen	Vel
Vennely	grendehus	ble	i	sin	tid	stiftet	som	et	andelslag,	
og	en	av	de	større	andelseierne	var	Nord	Norge	laget,	
avd.	Asker.	Da	laget	ble	oppløst,	overrakte	de	sine	
andeler	i	2011	som	gave	til	Vollen	Vel.		
Noen	år	senere	måtte	Vennely	omdannes	til	AS,	da	
andelslag	ikke	lenger	var	godkjent	eierform.	I	den	
anledning	var	det	noen	mindre	eiere	som	overlot	
andelene	sine	til	VUL	eller	vellet.	VUL	og	Heggedal	slo	
seg	sammen	til	Gui	Sportsklubb	for	kort	tid	siden.	
Årsmøtet	i	Vennely	AS	vedtok	tidligere	i	år	at	Gui	Sk	
skulle	overta	aksjeselskapet	og	dermed	løse	inn	aksjene.		
Dette	medfører	at	Vollen	Vel	får	ca.	150	000	kroner	for	
sine	aksjer.	Minus	skatt	så	sitter	vi	igjen	med	ca.	100	
000.	Som	vi	selvfølgelig	skal	gi	tilbake	til	nærmiljøet.	
Forslag	til	gode	formål	mottas	med	takk!	

Frank	Sundkvist	fra	
Nord	Norge	laget	
overrekker	Knut	
Førsund	
andelsbeviset	med	
400	andeler,	den	
gang	verdt	40	000	
kroner.

Suksess	igjen	i	Selvikhagen	
for	«Picnic	i	Vollen»

Også	denne	gangen	spilte	værgudene	på	lag	med	
arrangørene	«Varm	i	Vollen».	Arrangørnavnet	passet	jo	
Tint	til	temperaturen,	den	dagen	var	vel	årets	varmeste	
til	da.		
Den	tragiske	hendelsen	i	Oslo	natten	før,	gjorde	at	

programmet	måtte	justeres	litt,	men	publikum	
applauderte	beslutningen.	Thomas	Dybdal,	
Daniela	Reyes	og	Leif	og	Lars	sørget	for	
underholdningen	for	en	fullsatt	hage.
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av	Knut	Førsund

De	tok	utfordringen! Samarbeid	er	Jint!

	

For	Tlere	år	siden	anla	
vellet	en	petanque/
boccia-bane	utenfor	
OsloTjordmuséet.	Vi	
må	med	skam	
bekjenne	at	det	ikke	er	
blitt	den	helt	store	
aktiviteten	der,	selv	om	
muséet	låner	ut	kuler.	
Greta	og	Sverre	Wiseth	
tok	vår	utfordring,	så	
hvis	interesserte	nå	
begynner	å	dukke	opp	
på	torsdagskvelder,	så	
kan	det	bli	litt	fart	på	
banen.	Men	ellers	
ligger	den	der	og	
venter	på	deg…

Samarbeid	er	viktig	i	et	lite	lokalsamfunn,	og	det	er	vi	
Tlinke	til	i	Vollen.	Her	et	eksempel	på	samarbeid	med	
OsloTjordmuséet	og	Vollen	Historielag.	Det	ble	
invitert	til	en	historisk	vandring,	som	åpnet	i	muséet,	
og	så	gikk	vandringen	innom	Tlere	kjente	steder	-	det	
hele	Tlott	ledet	av	Morten	Gisle	Johnsen.
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Snart	klart	for	innJlytting	på	marinaen

Ekteparet	Ellen	og	Lasse	Thorkildsen	-	du	har	kanskje	møtt	
dem	før	-	spreke,	blide	og	alltid	i	farta.	Nå	er	det	vår	tur	til	å	
bli	bedre	kjent	med	disse	to,	som	har	bodd	alle	år	i	Asker,	og	
Tlere	av	dem	her	ute	i	Vollen.	De	traff	hverandre	da	de	var	
16-17	år,	og	hvem	som	«fanget»	hvem,	er	litt	uklart	for	oss	i	
VollenStikka,	men	de	ble	i	alle	fall	ganske	raskt	et	herlig	par,	
og	nå	har	de	holdt	sammen	i	60	år,	gift	i	55	snart.	
	
-	Jeg	vokste	opp	på	Hvalstad,	forteller	Lasse.	-	Jeg	spilte	
fotball	på	Holmen,	og	vi	var	ofte	her	i	Vollen	og	spilte,	så	jeg	
kjenner	området	godt.	

Ellen	er	fra	Vestre	Holmen	nær	Røa,	og	forteller	med	et	smil	
at	hun	ble	mobbet	av	sine	byvenninner	for	å	ha	funnet	seg	
en	gutt	fra	bondelandet.	

-	Vi	fant	hverandre	ganske	tidlig	som	sagt,	og	
vi	bodde	først	hos	Lasses	foreldre,	mens	vi	
ventet	på	våre	egen	leilighet,	som	vi	@lyttet	inn	i	
da	vi	var	23!	Vi	@ikk	etter	hvert	4	sønner,	og	slo	
oss	til	i	et	lite,	skrøpelig	og	gammelt	hus	på	en	
fantastisk	tomt	på	7	mål	på	Konglungen.	

VS:	Hvordan	kom	dere	så	hit	til	vakre	til	
Vollen?	

-	Ja,	ler	de	mot	oss.	-	Det	meste	er	vel	
«tilfeldigheter»…	

-	Vi	hadde	en	venn	som	hadde	en	større	tomt	
på	sydsiden	av	Sjøvollbukta.	Han	ble	dessverre	
syk,	og	så	kjøpte	vi	ham	ut	og	havnet	da	nesten	
nede	ved	sjøen	i	det	som	nå	heter	
Nordstrandbakken.	Der	var	det	syriner	på	
tomten	-	og	veldig	gode	naboer,	nemlig	vår	
eldste	sønn	og	hans	familie.	Tre	av	våre	@ire	
barn	bor	i	nærheten.	

-	Vi	bygde	huset	i	2006,	og	bodde	der	frem	til	mai	i	år.	Nå	leier	
vi	av	venner,	inntil	vi	@lytter	inn	på	Vollen	Marina.	Vi	gleder	
og	litt	«gruer»	oss	til	å	@lytte,	for	vi	@lytter	jo	fra	noe	stort	til	
noe	absolutt	mindre,	sier	Lasse.	

-	Vollen	Marina	er	et	spennende	prosjekt,	og	en	av	våre	
sønner	«overtalte	oss»		til	å	kjøpe	denne	leiligheten.	Vi	må	jo	

tenke	på	
framtiden,	vi	
blir	ikke	yngre,	
og	slike	
prosjekter	
kommer	det	
ikke	mange	av	
i	Vollen.	Og	vi	
ville	bo	i	
Vollen.	
Juleselskapene	
og	andre	store	felles	feiringer,	som	alltid	var	hos	oss,	ligger	nå	
bak	oss.	Våre	unge	får	ta	over	alt	utstyret	som	skal	til	for	de	
helt	store	festlighetene,	mens	vi	nå	satser	litt	mer	på	«små	
intime	aftener»,	ler	Ellen	og	Lasse	fornøyd.	

-	Vi	har	begge	to	sjø-bakgrunn,	båt,	@iske	og	bading	er	vi	
begge	vokst	opp	med,	så	derfor	kjennes	denne	beliggenheten	
så	veldig	riktig	for	oss,	sier	Ellen.		

-	Vi	tåler	godt	både	støy,	folk,	båter	og	sjøliv,	og	vi	synes	livet	
på	Vollen	Marina	virker	veldig	attraktivt,	forteller	Lasse.	-	
Våre	barn	med	familier	bor	her,	de	kom	jo	etter	oss	hit	til	
Vollen,	og	da	gir	det	mening	at	vi	fortsatt	bor	i	nærheten	av	
hverandre,	og	alle	er	vi	jo	knyttet	til	sjø	og	båtliv.	

-	Min	bekymring	er	om	«alle»	tingene	våre	får	plass,	sier	
Lasse.	At	det	er	to	etasjer	bekymrer	dem	ikke,	de	liker	
begge	trapper,	så	de	skal	nok	holde	seg	spreke	i	mange	år	
til.	

Vi	fulgte	dem	inn	i	leiligheten,	hvor	de	Tikk	sett	på	
rommene,	verandaen	og	utsikten	-	et	par	måneder	før	det	

skulle	være	ferdig.	-		Vi	er	nå	bare	litt	utålmodige,	men	vi	
gleder	oss	veldig,	dette	blir	@int,	sier	de	begge.		

-	Vi	@lytter	inn	i	uke	38	og	da	byr	vi	på	utsikt	fra	stuen	og	te	
på	verandaen,	hjertelig	velkommen!		

LYKKE	til,	ønsker	vi	de	to	spreke	og	positive	Vollen-folk.	
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Av	Harald	Bøckman	
Leder	i	Vollen	historielag	

I	år	kan	Vollen	historielag	markere	sitt	10-års	
jubileum.	Hvis	vi	anlegger	et	humant	livsløp	på	
jubilanten,	har	hun	ennå	ikke	nådd	tenårene,	men	
hvis	ser	på	virksomheten	vår	i	historisk	
perspektiv,	nemlig	Vollen	og	omegns	historie,	er	vi	
bare	en	fotnote	i	den	lange	fortellingen.	

Likevel	har	laget	i	løpet	av	disse	ti	åra,	under	
kyndig	og	tålmodig	ledelse	av	vår	årbokredaktør	
Morten	Gisle	Johnsen	og	hans	nære	
samarbeidspartnere	Svein-Ivar	Fors	og	Svend	
Aage	Madsen,	produsert	over	1000	–	ett	tusen	–	
sider	med	vollenhistorie.	Noen	vil	kanskje	tro	at	vi	
med	det	snart	er	ferdigsnakka,	men	redaktørens	
«venteliste»	blir	stadig	lengre.		

Det	bidrar	ikke	minst	den	varierte	
møtevirksomheten	vår	til.	Et	eksempel	på	det	er	et	
møte	vi	arrangerte	høsten	2021	om	
det	vi	kalte	«svenskeinvasjonen»	i	
Vollen,	der	vi	så	nærmere	på	hvor	
sentrale	svenske	innvandrere	var	for	
å	bygge	opp	den	moderne	
gartnernæringen	i	Vollen-området,	
og	-vipps-	var	lista	til	redaktøren	
blitt	lengre.	

Historielaget	ble	stiftet	på	et	godt	
besøkt	møte	på	Vennely	den	15.	mai	
2012,	etter	rådslaging	og	
forberedelser	blant	en	mindre	

gruppe	entusiaster.	Foreningens	formål,	som	ble	
vedtatt	på	samme	møte,	er	-	kort	og	godt,	men	
samtidig	utfordrende	-	«…	å	verne	om	
kulturminnene	i	Vollen-området	og	fremme	
forståelse	for	betydningen	av	lokalhistorie».	
Historielagets	ledelse	har	vært	organisert	med	et	
styre	på	8-10	personer	med	forskjellig	bakgrunn	
og	interesser.	På	«de	indre	linjene»	har	nestleder	
Gro	Hansson	kasserer	Monika	Roser	Heineberg	og	
sekretær	Ulf	Dambo	gjort	en	stor	jobb	gjennom	
disse	åra.	

Ved	siste	årsskiftet	hadde	historielaget	103	
betalende	medlemmer	og	et	betydelig	antall	som	
ikke	hadde	betalt,	et	kjent	trekk	i	disse	
koronatider.	Antall	følgere	på	vår	facebook-side	
(Vollen	historielags	bilde-	og	anekdotearkiv)	har	
imidlertid	vært	jevnt	stigende	–	kanskje	av	samme	
årsak	-	og	ligger	nå	på	rundt	1.400.	Informasjon	
om	virksomheten	vår	Tinnes	også	på	følgende	
nettsted:	vollenhistorie.no	

Vi	har	mange	lokalhistoriske	pionerer	å	takke	for	
at	vi	har	kunnet	høste	av	deres	arbeid.	Først	og	
fremst	Finn	og	Randi	Pedersen,	men	også	andre	
som	Einar	L.	Yggeseth,	Karl	Nilsen,	Tore	Brønner,	
Berit	Sagen	RamsTjell,	Lloyd	Granlund,	Thore	
Fagereng	og	Knut	og	Lise	Førsund.	De	to	
sistnevnte	har	gjennom	mange	år	driftet	
VollenStikka,	som	har	vært	en	viktig	kanal	for	å	
løfte	fram	hverdagshistorier	og	hverdagshelter.	

Vollen	historielag	mellom	barndom	og	ungdom	
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Lokal	møteplass	for	ungdom	

www.vollen-marina.no  Telefon 40 1410 40 
E-post post@vollen-marina.no

Vollen Marina - nå en helt egen destinasjon!

- 3 serveringsteder: Cafe Villa, Vitos og Bryggepromenaden 
- Interiør for enhver smak: Villasnekkeriet 
- Kiosk og maritimt utstyr 
- Ny båtbutikk: W-Yacht, mindre båter og utenbordsmotorer 
- Båtsalg større båter: Princess, Fjordsailing og W-Yacht 
- Dykkersenter med dykkerkurs og dykkebutikk. 
- Båtutleie, både elektriske og vanlig ribb, 
 lokalt og world wide med Dream Yacht Charter Norway 
- Oslofjordens mest moderne gjestehavn med treningsrom og badstue, 

badeplatting og septiktømming - 
tilgjengelig for alle.

Vollen har ganske få møteplasser for ungdom, derfor 
har Nærmiljøsentralen satt seg et mål om å gi dem 
en trygg plass for sosialt samvær. 

Målet	er	få	ungdommene	selv	til	å	bli	aktive	og	planlegge/
bli	frivillige	til	å	organisere	ungdomsaktiviteter.		

De	åpner	Selvikvillaen	for	ukentlige	ungdomskvelder	med	
ungdomskafé	og	tema-aktiviteter	som:		
*	Brettspillkvelder	/spillkvelder	og	ungdomskafé	inne		
*	Kinokvelder	og	ungdomskafé		
*	Bakekvelder/matlaging		
*	Uteaktiviteter	i	hagen:	bowling,	bordtennis,	badminton	
og	grilling		
*	Friluftsaktiviteter	som	Tiske,	kano	og	kajakk	etterfulgt	av		
	 	 ungdomskafé		

Møt	opp	i	Selvikvillaen	fredager	kl.14.30-17.30!	

Er	du	interessert	i	å	bidra	som	frivillig?		
Ta	gjerne	kontakt	med	Sanna	på	sanna@ivollen.no

AKSJON	VOLLEN-BÅTEN	

Noen	forutsetninger	må	oppfylles	for	at	det	
skal	bli	et	bedre	rutetilbud	i	Vollen.	

1:	Passasjerantallet	må	øke	kraftig.	
(Dagens	båter	har	gått	med	20-60	%	belegg.)	

2:	Det	må	komme	Jlere	(og	mindre)	
hurtigbåter	som	går	oftere	

(Må	tas	hensyn	til	når	nye	el-båter	bestilles.)	

3:	Regjeringen	må	forstå	logikken	bak		
og	satse	mer	på	bruk	av	Jjordveien.	

Det	opprettes	en	gruppe	med	en	FB-side	
som	kan	arbeide	ut	fra	to	temaer:	

«NEI	til	KØ	-	JA	til	BÅT!»	
(Rettes	mot	bilkøer	morgen	og	ettermiddag)	

«Fjordveien	-	det	grønne	kollektivfeltet»	
(Rettes	mot	alle,	inkludert	Ruter,		

politikere	og	regjering.)

http://www.vollen-marina.no
mailto:post@vollen-marina.no
mailto:sanna@ivollen.no
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Sankthans-minner… 		 foto:	Knut

Vindfullt,	men	ellers	Tint	vær,	
gjorde	at	det	strømmet	på	med	
folk	på	stranda,	på	knauser	og	
svaberg.	Uten	noen	form	for	
telling	anslår	vi	at	1000-1500	
mennesker	befant	seg	i	området.	
Salget	av	mat	og	drikke	gikk	
strålende,	og	publikum	så	ut	til	å	
trives.

Ekteparet	Cathrine	Gudesen	Torp	og	Steffen	Isaksen	ledet	kvelden	på	en	glitrende	
måte,	med	sang	og	musikk.

Barnestjernen	Amelia	er	blitt	voksen,	og	@ikk	med	seg	dansere	på	sitt	show.	På	
scenen	kom	også	dansere	fra	Dansesonen	med	to	numre,	men	fotografen	var	
opptatt	med	quizen	sin	-	og	@ikk	glipp	av	dansen	-	ikke	bra!

Kine	F	Ludvigsen

Folk	fant	plasser	over	alt.	Takk	til	alle	
for	at	det	var	nesten	søppelfritt	etterpå!

Cathrine	ordnet	også	med	to	intervjuer,	med	
interiørblogger	Anine	von	Krogh	og	med	
politiets	ungdomspatrulje.

Bålet	er	alltid	en	attraksjon	-	takk	til	Vollen	
Båtforening	-	og	til	vinden	som	skapte	
ekstra	liv	i	@lammene.
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Vollen-nissen	får	«makeover»
Kjempenissen	i	Vollen	ble	en	suksess	-	og	kommer	
selvfølgelig	tilbake	når	juletreet	igjen	skal	tennes	i	
Vollen	sentrum	første	søndag	i	advent.	

Men	vi	var	ikke	helt	fornøyde	med	tilstanden	til	frakken,	
vottene	og	«sokkene».	Dermed	
har	tre	frivillige	stilt	opp:	Ali	
Reza	Hassani	i	renseriet	på	
Rortunet	påtok	seg	å	rense	
frakken,	Dorthe	i	kassa	på	Meny	
på	Rortunet	strikket	sokker	og	
styremedlem	Stine	Oppegaard	
strikket	nye	votter.		

Tusen	takk	-	alle	tre!

Vollen	Autosuite	har	han	kalt	Tirmaet	sitt,	21-åringen	
som	med	friskt	mot	startet	med	bilpleie	her	i	Vollen	i	
Tjor.	

Imran	Bakijev,	født	og	oppvokst	i	Norge,	bor	og	jobber	
i	Øgårdsveien	-	og	elsker	Vollen.	Hans	onkel	drev	
Asker	Auto	i	nabolokalet	i	Tlere	år,	så	det	fristet	å	
prøve	seg	innen	noe	beslektet.	Men	Imran	driver	ikke	
et	vanlig	verksted,	det	er	ikke	dit	du	drar	for	å	ta	en	
service	eller	skifte	olje.		

Han	driver	bilpleie	på	høyt	nivå.	Vi	kan	jo	nevne	slike	
spesialiteter	som	keramisk	lakkforsegling	(etterpå	
kan	du	bare	spyle	bilen,	dropp	vaskehallen),	eller	
dyprensing	av	interiør	(borte	blir	Tlekkene	du	selv	
eller	«innvendig	vask»	ikke	Tikk	vekk),	Tikse	skinnet	
inne	i	bilen,	eller	få	bilen	til	å	skinne	utvendig	via	
skikkelig	polering.		

Dette	betyr	at	folk	som	meg,	med	en	9	år	gammel	
liten	Hyundai,	ikke	tilhører	den	potensielle	
kundegruppen	for	Imran.	Men	det	er	jo	rikelig	med	
folk	rundt	omkring	i	Asker	med	kjøretøyer	som	bør	
tas	bedre	hånd	om,	det	gjelder	bare	å	Tinne	dem!	

Delte	ut	3000	visittkort	
En	liten	nystartet	enmannsbedrift	har	ikke	budsjett	til	
store	annonser	og	Tlotte	brosjyrer.		
		-Hvordan	har	du	markedsført	deg?	
	-	Jeg	har	fått	lagd	dette	visittkortet	(han	viser	meg	et	
@iresidig,	smart	lite	kort	med	masse	info),	som	jeg	har	
delt	ut	i	ca.	3000	postkasser	rundt	omkring	i	
nærområdet.	Så	er	jeg	å	@inne	både	på	Facebook	og	
Instagram.	

Så	da	får	vi	se	da,	om	nok	en	nystartet	liten	bedrift	
Tinner	sin	plass	i	Vollen	-	velkommen	og	lykke	til!	

tekst	og	foto:	Knut	Førsund	

Frisk	satsing	på	high-end	bilpleie

Nytt	betalingssystem	for	parkering	kommer

Fra	medio	av	august	innføres	det	automatisk	
skiltgjenkjenning	på	eiendommene	
Arnestadveien	1A	(Rema),	2A	(Elea/apoteket)	
og	2B	(legekontoret).		
Enklest	og	kjappest	er	det	om	du	laster	ned	
APCOA	FLOW-appen	og	registrerer	deg,	da	skjer	

betaling	automatisk	for	den	tiden	du	bruker.	Du	
kan	også	betale	på	selve	automaten,	før	du	
forlater	parkeringsområdet.		
Bruken	av	appen	koster	2	kroner	pr	gang,	i	
tillegg	til	selve	parkeringsavgiften.
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foto:	Knut	Bjerke/Budstikka

DIN EKSPERT PÅ  
BOLIG I VOLLEN!

Ingen selger flere eiendommer i Vollen enn Fredrik von Krogh i Proaktiv.
Vollen har alltid vært hjertenært for Fredrik, som har !sket krabber på
slippen helt siden han var liten gutt. I voksen alder har han bosatt seg  
sentralt i Vollen med sin familie og er en ivrig ambassadør for stedet. 
Med sin unike lokalkunnskap og lidenskap for eiendomsmegling er Fredrik 
et soleklart valg når du skal selge eiendommen din.

De beste resultatene kommer ikke av seg selv – vi skaper dem for deg. 
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Et utvalg solgte boliger
Fredrik von Krogh holder høy kvalitet i arbeidet og oppnår gode priser  

for sine kunder. Det som virker dyrt for noen, er rimelig for andre. Fredrik jobber  
metodisk for å !nne den rette kjøperen til hver enkelt bolig. 

Skal du selge eller bare lurer på hva din eiendom er verdt,  
ta kontakt med Fredrik for en uforpliktende prat.

PROAKTIV.NO

FREDRIK VON KROGH Daglig leder / Partner / Eiendomsmegler  
Tlf.: 95 42 87 01 | E-post: vk@proaktiv.no
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MØTEPROGRAM FOR HØSTEN 2022 
 
   Vi ønsker velkommen til en ny sesong 

Lørdag	13.	og	søndag	14.	august:	Bringebærfes7valen	er	7lbake!	Gode	kre(er	i	Vollen	går	sammen	om	vår	
tradisjonelle	Bringebærfes9val.	Se	program	på:	bringebaerfes5valen.no	

Onsdag	7.	september	kl.	19.00:	«Oslogu=	på	Ishavet».		
Foredrag	ved	John	Giæver,	sønn	av	den	kjente	polarforskeren	med	samme	navn.	På	OsloAordmuseet 

Tirsdag	11.	oktober	kl.	19.00:	«Slektsgransking	–	hva	kan	en	finne	ut	om	sin	egen	slekt?»		

Liv	Birgit	Christensen	vil	veilede	oss	i	slektsgranskingens	labyrinter.	På	OsloAordmuseet. 

Tirsdag	8.	november	kl.	1900:	«Mi=	Vollen»,	ved	Bjørg	Enervold,	hvis	foreldre	drev	Myhres	kolonialbu9kk	
fra	1932.	Bjørg	var	en	idreMsutøver	på	toppnivå	på	50-tallet.	På	Selvikvillaen. 

Tirsdag	6.	desember	kl.	19.00:	Historielagets	tradisjonelle	julemøte.	For	medlemmer	og	ledsagere.		
I	år	markerer	vi	at	det	er	9	år	siden	historielaget	ble	dannet.	På	Vennely. 

Møtene	er	gra5s	og	åpne	for	alle,	bortseK	fra	julemøtet. 

Årskontingenten er kr. 250, inkludert lagets årbok. Familiemedlemskap kr. 400. Konto 1503.37.30087.  
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Byggherre: TANDBERG EIENDOM AS

Arkitekt:
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1373 Asker
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TA KONTAKT ELLER MELD DIN INTERESSE PÅ HEGGEDALTORG.NO

Anders Winther, prosjektmegler 
Telefon: 97 97 96 96

anders.winther@em1oav.no

Det karakteristiske boligprosjektet 
Heggedal Torg står ferdig  med nye 
og flotte leiligheter, midt i hjertet 
av Heggedal. Her er standardarden 
meget høy – du finner kvaliteter 
som bl.a. skyvedører, vannbåren 
gulvvarme, enstavs eikeparkett 
og elegant kjøkken fra Aubo. Alle 
leiligheter er innflytningsklare og 
med energiklasse A.

Her finner du også et nytt torg med 
butikker, ulike serveringssteder og 
service tjenester, i tillegg til et stort 
parkeringsanlegg. Alt dette ligger 
meget sentralt – kun 25 min. fra Oslo 
sentrum og rett ved buss/tog.

Noen ganger er det en bedre 
løsning å leie enn å eie bolig. 

Enkelte leiligheter i Heggedal Torg 
er nå gjort tilgjengelig for utleie.

For mer informasjon  
– ta kontakt med  

Tandberg Eiendom på 
post@tandbergeiendom.no

eller tlf. 66 90 76 00

Velkommen til vakre Heggedal – tett på naturen, men likevel sentralt og med kort vei til det meste. 

Plan 1 Plan 2

Leilighet B1A-404  •  BRA: 119 m!  •  5-roms over 2 plan  •  Takterrasse  •  kr. 9 036 344,- inkl. omk.

EIE ELLER 
LEIE?

Illustrasjon. Endringer vil forekomme.

Skyvedører, 
vannbåren gulv- 
varme, enstavs  
eikeparkett og  

kjøkken fra  
Aubo
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Produksjon:	Knut	Førsund														Trykk:	07	Media														Distribusjon:	Posten	Bring

foto: Morten Flaten


