
VINTERAKTIVITETER: Snart er vinteren her. 
Liten skøytebane ved skolen  brukes av mange.  

Lysløype ved Skotselv skole kjøres opp jevnlig. Lys til ca kl. 21.30.  

Skileikbakken i Skotselv åpner så snart vi kan produsere  snø. Åpent for 

store og små: Tirsdag / torsdag 18 - 20,  lørdag / søndag 11 - 15. Kr 50 pr 

dag, årskort  kr 400. Flere vakter trengs for å beholde åpenningstidene. 

Kontakt. Ronny H. Nordli, 91800141. Jo flere vi er, dess mindre på hver! 

Utgangspunkt for ski-turer: Mot Hoensvannet: Start ved P-

øverst i Harstadveien, Bakke kirke eller Gårdsysteri på Bermingrud.  

Holtefjell: Start ved Smedsrud, Vestbysetra, Midtstua eller Spiten. 

Øståsen: Nygårdshøgda eller Engersetra er gode startpunkter. Oppkjøring 

Åmot nord.  www.skisporet.no har opplysninger om siste preparering. 

 

Faste aktiviteter:                                                                  
Bakke IF – fotball: Se  http://www.bakke-if.no/   

Allidretten gruppe 4-6 år onsdager kl.17.45                                                           

Småbarnstreff på Solhaug  tirsdager kl. 10.00 - 13.00                           

Ungdomsklubb v/Cellulosen onsdager 18.30-22.00                                                           

Ungdomsklubb på Solhaug (10 år ►)  fredager 18.00 -21.00 

Motorhistorisk Senter, Burud, åpent onsdager 18 - 21  

REJOICE  Misjonskirkens ungdomskor  øver fre. 17.30 - 18.30 

Fjerdingstad Bridegklubb møtes torsdager kl. 18.30 i kulturhuset. 

Bakke Bygdekvinnelag møtes (stort sett) siste ons. i måneden. 

Bakke Sanitetsforening møtes (stort sett) første man. i måneden. 

Skomakerhuset har dugnad på tirsdager 9-15 

Skotselv Musikkorps øver på Solhaug tirsdager kl 18.30-21.00  

Skotselv skolekorps, torsdager kl. 16.45, kulturhuset 

 

Leie av hallen? Kontakt: Reidun.bollerud@ovre-eiker.kommune.no 

For all leie eller bruk av møterom i Kulturhuset: Kontakt: 

Andreas Sveaass tlf. 906 62 461, e-post: and-sve@online.no 

Andreas Sveaass  ble valgt til ny vararepresentant  i Grendeutvalget.  

Biblioteket har svært godt besøk og er åpent ons. kl. 14-19 

Skotselv informasjon gis ut av Skotselv  

grendeutvalg. Neste nr. kommer i  

februar / mars. Innspill sendes  

audstormoen@gmail.com før 23. 02. 13 

SKOTSELV INFORMASJON 
Nr. 4/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graving i Bygdegata, Skotselv 
 

Kommunen har som mål å få asfaltert veien gjennom Skotselv  

                  en runde før jul. Arbeidet med gang- / sykkelbane og  

sidearealene fortsetter utover våren, men vil ikke  

berøre trafikken på samme måte som i høst. Opplegg 

 til ny veibelysning, vann og avløp inngår  

også i dette arbeidet. 

 

 

 

Konsert med jentegruppa Seven,  

18.11 kl. 16 i Bakke kirke. 
 

              
 

Velkommen til forestillingen STJERNEUNDERET med den 

populære jentegruppa Seven og forteller Marit Anmarkrud. 

Gratis inngang, men mulighet til å gi en gave til barnearbeidet. 

 

Sang- og dramaverksted fra kl. 13. Påmelding til: Jan Morten 

Helgestad på: 990 06 414. 

 

Arrangør: Misjonskirken Skotselv og Bakke menighet 

http://www.bakke-if.no/
mailto:audstormoen@gmail.com


 

Lørdag 1. desember kl. 11.00-18.00 
Julemesse/Julegrantenning på Düvelgården 

 
Kafé og salgsboder er åpne fra 11.00-17.00 

Bakke Bygdekvinnelag selger julemiddag, kaffe og julekaker. 

Kontaktperson for salgsboder er: Birgit Midtgård, tlf. 32 75 61 03 

"Skotselv før i tida" legges ut for salg på Düvelgården, kr 100,- 

 

 Smie, Skomakerhus m/ Hasselovner: Åpent 11.00-16.00 

 

Fakkeltog 

Allidretten selger lodd ved Bunnpris. 

Kl. 16.15 stiller vi opp ved Bunnpris og går i fakkeltog til 

Düvelgården, 

Skotselv Musikkorps spiller. 

 

Julegrantenning 

Det blir Julegrantenning ved Düvelgården ca. kl. 17.00. 

Gang rundt juletreet med sang av kjente og kjære julesanger. 

Bunnpris sponser fakler og pakker i nissens sekk. 

. 

Velkommen! 

Arrangør: Düvelgårdens venner 

 

 

Julegavetips: «Skotselv før i tiden» kr 100,- 

En av de første dagene i desember kommer elever fra 9. klasse rundt i 

bygda  og selger «Skotselv før i tida». Heftet utgis av Skotselv 

grendeutvalg, og overskuddet går til elevenes toleransereise. 

Elevene er utstyrt med salgsbevis. Ta godt i mot dem! 
 

      

       Julekonsert i Skotselv kulturhus  

13.12 kl. 18.00 

Arr. Skotselv skolekorps 

 

  BENSIN, BUSS,   

  BOLIG  OG   

  ARBEIDSPLASSER  

  I SKOTSELV               
   Bensinstasjonen i Skotselv  

   skal selges igjen. Vi får håpe  

   den ikke forsvinner! Hva kan  

   vi gjøre?  

Vi må:   

          * Fylle bensin i hjembygda 

          * Handle varer i kiosken, (kanskje bidra til en større kiosk?)  

          * Bidra til at verkstedhallen kan utnyttes til service og 

             bilreparasjon.  

Finnes det noen fra Skotselv som kan drive service i verkstedhallen? 

Nedlagt bensinstasjon i Skotselv betyr økt bilkjøring for å fylle    

bensin andre steder. Dette kan igjen bety handelslekkasje - og 

dårligere grunnlag for  butikkutvidelse. Det er viktig å opprettholde 

arbeidsplasser, busstilbudet og satse på boligutbygging i Skotselv. Vi 

har  mange flotte tilbud til innbyggerne. Kulturhus, idrettsanlegg, 

skileik, kunst og kultur. Vi vil ikke sitte med tomme bensinkanner i 

fanget på bussen til Hokksund, selv om pendlerparkeringa i 

Knivedalen er utvidet! 

 
Budsjettforslag 2013 
I kommunens budsjettforslag for 2013 er det avsatt penger til ny SFO i 

Skotselv. Blir det også ny kultursal? 

 

 

 

Skotselv Skolens hjemmeside oppdateres ofte, Bruk den aktivt!  

Se http://www.ovre-eiker.kommune.no/skotselvskole/Default.aspx 

 

Skotselv Grendeutvalgs hjemmeside 
Skotselv Grendeutvalgs hjemmeside kan ikke lenger oppdateres.  

Ny hjemmeside er under utarbeidelse. Vi sender ut mail til lag og 

foreninger når den er klar. Du får også adressen  i neste nr. av Skotselv 

informasjon. 

http://www.ovre-eiker.kommune.no/skotselvskole/Default.aspx

