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Solberg Skole 150 år:
Invitasjon og program til lørdag 24. mai



Askerbørskogen Vel

Leder:
Kari Wie Skar
Solbergsvingen 5
Tlf: 416 29 642
kariwie@online.no

Nestleder:
Øygunn Hellum
Solbergsvingen 35
Tlf: 404 48 924
b-hellum@asker.kommune.no

Kasserer:
Torgar Rist
Skjellestadåsen 5
Tlf: 976 26 306
torgarrist@hotmail.com

Sekretær;
Astrid Førland
Heggedalsveien 236B
Tlf: 938 60 479
astfo59@gmail.com

Styremedlem:
Knut Ivar Edvardsen Nyfjell 
Eriksrudv. 28
Tlf: 66 98 83 74
 
Varamedlem:
Ted Yllemo
Villaveien 24
Tlf: 482 68 175
tedyllemo@gmail.com

Varamedlem: 
Kristin W Myhre 
Skjellestadhagen 38
Tlf: 959 21 802

Siden siste velnytt feb 2014;

Det var planlagt skirenn i mars, 
men dette måtte dessverre avlyses.
Vellet arrangerte årsmøte på Hauger gård 26 mars. 
Se eget referat i bladet.

I år feirer Solberg skole 150 år og i den forbindelse får 
Solberg skole gå først i 17. mai toget rundt Skaugum. 
Invitasjon til jubileumsfeiring i velnytt.

Vi oppfordrer alle innenfor vellets grenser til å bli medlem 
og å støtte opp om lokale tiltak.Flere medlemmer betyr større 
tyngde i våre uttalelser, og større mulighet til å støtte lokale 
initiativ. Vellet setter pris på bidrag og innspill fra medlemmene, 
og er det noe du er opptatt av kan vi kanskje bidra. Som 
medlem har du også stemmerett på årsmøte.

Her følger en oversikt over noen av aktivitetene vi er involvert i:
•  Reguleringsplaner for bygningsutvikling av 
    Dikemark sykehus. 
•  Etablering av asylmottak på Dikemark. 
•  Sikre trygg skolevei. 
•  Oppgradering og reparasjon av Jentebadet på Dikemark.
•  Sosiale arrangementer: høsttur, Quiz kvelder, 
    kanefart på Lille Julaften, juletrefest, skirenn. 
•  Drifting og islegging av lekeplassen i Gamle Heggedalsvei.
•  17. mai arrangementet på Solberg skole.

Velblad gis ut ca. 4 ganger i året og inneholder hyggelig 
lesestoff og informasjon om hva som skjer i nærmiljøet. 

Vellet er en høringsinstans for Kommunen i forbindelse med 
strategiplaner, utbygginger, veier, verning av grøntområder etc.

Vellet har tidligere hatt en mailadresse, men vi ser at det er like 
greit å bruke melding på facebook (søk på Askerbørskogen vel) 
eller send mail til en av oss i styret. Det er fremdeles fullt mulig 
å ta kontakt med oss på telefon. 

Har dere hyggelige bilder, gode turforslag eller annet fra 
velkretsen så del det gjerne på facebooksiden vår.
En del arrangementer/ innbydelser har kort frist, og vi får det 
ikke ut gjennom velnytt. Vi forsøker derfor å spre det gjennom 
facebook, så hjelp oss å dele interessante innspill om området 
vårt. Der legger vi også ut linker fra Budstikka. 

Om ikke lenge får også vellet egen hjemmeside 
hvor nyheter legges ut. 



Referat fra årsmøtet Askerbørskogen vel 26. mars 2014

Sted: Hauger gård, Heggedalsveien
Tilstede: 14 utenom styret, fra styret: Kari Wie Skar, Øygunn Hellum, 
Torgar Rist, Knut Ivar Edvadsen, Astrid Førland
Møteleder: Torgar Rist
Referent: Astrid Førland
Ingen kommentarer til innkallingen

1. Styrets årsberetning
Årsrapport 2013 Askerbørskogen Vel
Styret har dette året bestått av:
Kari Wie Skar – leder
Torgar Rist – kasserer
Øygunn Hellum – styremedlem
Astrid Førland – sekretær
Knut Ivar Edvardsen- styremedlem
Ted Yllemo – varamedlem
Kristin W Myhre – varamedlem

Valgkomiteen. Tone Wien

Det har blitt avholdt 3 styremøter og utgitt 3 nummer av velnytt.

Hovedmålsetting for styret:
Styret har som mål å jobbe videre med Vellets arbeid for å gjøre Askerbørskogen til et fortsatt godt 
sted å bo. Stikkordene er Trygghet, Trivsel og Tilhørighet. På den ene siden er det viktig å gi tilbud 
som skaper et godt sosialt nærmiljø. På den annen side består mye av vellets arbeid i å være talerør 
mellom kommunen og beboere.

Sosiale og andre sammenkomster:
Sørhellarennet ble avviklet 3. mars. Det var 40 barn som deltok. Premieutdeling på Solberg skole 
hvor det var ca. 80 frammøtte. 
Høsttur med rebusløp ble avholdt 13. oktober. Svært liten deltagelse, 12 stk. med arr. komiteen.
Lille julaften: Ble gjennomført med gløgg, pepperkaker hestekjøring. Stor oppslutning.
Juletrefesten ble i år arrangert av via FAU på Solberg skole og med støtte fra Vellet første helg 
etter nyttår. Ca 50 personer deltok. 

Asylmottaket;
-Ble åpnet 1. mai. Vellet var representert på et oppstartmøte 23 april som var initiert av Asker kom-
mune. Flere andre instanser var også representert bla Engelsrud vel. 
Det ble avholdt et samarbeidsmøte i august hvor  repr. fra vellet deltok. Mottaket er døgnbemannet 
og holder til i husene Bjerget og Furuli. Pr. aug. var det ca 98 asylsøkere (av disse 30 mindreårige 
mellom 15 og 18 år).



Dikemark.
Det har vært avholdt en arkitektkonkurranse om utviklingen av Dikemark. 
Forslagene ble utstilt i Hospitset på Dikemark 19 oktober. Bilder fra åpningen ved 
bla Lene Conradi og vinnerforslaget «Kaleidoscope»
21. oktober arrangerte Asker kommune åpent møte hvor kommuneplanen for 
Dikemark ble presentert.
Januar 2014 ble bla. vellet invitert til åpent møte / workshop med tema 
«Utviklingen av Dikemark». Representanter fra vellet har vært representert på alle møter.

Annet.
Det har kommet inn 2 forslag til reguleringsplaner.
Gml. Heggedalsvei 10. Her har vellet sendt inn en kommentar ang fotgjengerovergang 
krysset Gml. Heggedalsvei og Heggedalsveien. Heggedalsvn. 116, ingen kommentarer 
Representant fra vellet har deltatt på et fellesmøte med andre vel som sogner til Heggedal. 
Asker velforbund og Heggedal nærmiljøsentral sto for innkallingen og hensikten med møtet 
var bla å se på muligheter for å styrke vellene.

Velveier
Vi mottar fortsatt noe støtte til vintervedlikehold, og dette fordeles videre til velveibeboere.

Lekeplasser i Gamle Heggedalsvei.
Vellet plikter å vedlikeholde lekeplassen i Gamle Heggedalsvei. I år er løpende vedlikehold 
gjort, samt etter komme og utbedre påpakninger etter lekeplasskontroll. 

2.Facebook.
Det er stadig flere som liker siden, og vi forsøker å opprette velarrangementer på siden, 
og ellers legge ut linker til andre saker av interesse for området vårt.

Kommentarer til årsberetningen
Kommentarer til gjennomføring av Juletrefesten. Siden det for tiden ikke er en sosialkomite så 
ble det i år FAU ved skolen spurt om de sammen med styret kunne dra i gang juletrefest. Ingen 
fra styret kunne delta. Juletrefesten ble gjennomført av 2 klassetrinn med økonomisk støtte fra 
vellet. Ved innkjøp så kan det bes om penger på forskudd og deretter gjøre opp med økonomi-
ansvarlig. Så lenge det ikke eksisterer en sosialkomite i vellet så ser en for seg et samarbeid med 
FAU ved skolen om juletrefest.

Kommentarer til skirenn. Skirennet ble avlyst pga lite snø, ikke tele i bakken og tung løypemaskin. 
Mulig arrangere skirennet tidligere enn i mars. Torgar drar i gang skirennet, også neste år, og det 
var i år nok frivillige til å gjennomføre det.

Ang velveier / veier kom det fram enkelte forhold som vellet vil ta videre i en melding til 
kommunalteknisk i kommunen. Utkjøring fra Skjellestadjordet og over til gangvei, her var det 
tidligere måkt om vinteren slik at det var enkelt å komme til gangstien. De siste vintrene har det 
ikke blitt måkt. Ved utkjøring fra Solbersvingen til Heggedalsveien er det dårlig sikt. Ellers er det 
ved nedbør stor vannansamling ved Bråte bru, her ønskes det dreneringshull i brua.

Ellers ingen kommentarer til årsberetningen.



3. Regnskap ved Torgar Rist
Revidert regnskap, budsjett og kontingent ble gjennomgått.
Utgifter til trykking er store, skal se på billigere alternativer.
Det ble også ved dette årsmøtet gitt aksept for at styret kan bruke 
20 000kr ut over budsjett til reguleringsplanforhold.
Regnskap og budsjett ble godkjent uten endringer.

4. Valg.
Varamedlemmene som ble tatt opp underveis i året etter avtale på forrige årsmøte, 
ble klappet inn. Styret sitter videre slik det nå er. Muligheter for andre å stille hvis ønskelig, 
også i sosialkomiteen. Ingen som meldte seg på årsmøtet. 
Det ble også i år enighet om at styret selv kan bestemme hvem som skal være med 
videre i diverse  verv, om noen melder seg eller vi får motivert noen til å delta.

5. Evt leie av Dalgløtt.
Vellet har mottatt et tilbud fa Oslo kommune ved eiendomsavdelingen, om å leie huset. 
Vi kunne bruke det til aktiviteter i vellets regi eller fremleie. Deler av styret har vært på befaring 
og det krevdes betydelig oppussing som vellet måtte stå for. Leie og diverse utgifter blir for store. 
I tillegg så måtte det være noen som kunne administrer dette og en entusiasme blant flere for å få 
gjennomført et slikt prosjekt. Tilbudet er ikke aktuelt for vellet slik det er nå.

Det formelle møtet ble avsluttet og vi fortsatte med innlegg fra kommuneplansjefen:
Kommuneplansjefen i Asker kommune; Tor Arne Midtbøe var invitert til å fortelle om fremtids-
planene for nærområdet vårt. Det ble et nesten 2 timer langt, engasjerende og spennende innlegg 
med vekt på utviklingen av områdene Asker sentrum, Dikemark og Heggedal. Det satses på 
Dikemark, Heggedal og Asker som kommunesentre.
For Dikemarkområdet er det fremmet byggesøknad om 42 leiligheter i den gamle sykepleier-
skolen, ikke behandlet enda. Dikemark ligger ved det som defineres som en tung bussakse, dvs. 
buss-avganger på ca. 6 pr time i rushen. Kommunen ønsker å bygge i nærheten av kommunikajons-
linjer. Kommunen legger seg på et ønske om utbygging av 1500 boliger på Dikemark, men det er 
kommet innsigelser fra veivesenet pga. veinettet. De gamle sykehusbygningene på Dikemark er 
fredet, samt Stinaløkka barnehage og 3.avd. Det ble også på dette møtet vist bilder og informert om 
Europankonkurransen.
I Heggedal vil byggetillatelsen for Sentrumstomta i disse dager bli gitt, 
mulig oppstart senhøstes evt. neste år. Utbygging over 2 år.
For strekningen mellom Dikemark og Heggedal vil det ikke skje noe annet enn det som er regulert. 
Boligene ved Skjelladhagen i Gml Heggedalsvn og reguleringen av 5 boligtomter i Heggedalsvn.
Det ble vist store planer for Asker sentrum med utbygging langs Askerelva og ved Føyka. 
Ang innfartsparkering i kommunen. Det blir ingen nye p-plasser i Asker, det skal bygges 
innfartsparkering ved andre stasjoner. Det skal bli flere innfarts p-plasser i Heggedal enn 
det som har vært tidligere



Utsikt over Askerbørskogen fra Vårdåstoppen
  

Nyttig info 
Følg med i Budstikka, Heggedalsposten og Velnytt. Det er mye som skjer i området fra 
Heggedal til Dikemark. Heggedal og omegn historielag har fl ere hyggelige og interessante turer 
og arrangementer i nærmiljøet. Kjekstadmarkas venner er en relativt nystartet organisasjon. 
Se www.kjekstadmarkasvenner.no for fi ne bilder, kart og mye nyttig info. 
Asker turlag har også enkelte turer i vårt område. 
Informasjon; se Asker turlag DNT Oslo og omegn.
Småvannsbu ved Dikemark er en DNT hytte. 

Turorientering og Norgesmesterskap i orientering arr. 14 september på Dikemark.
Askeladden turorientering arrangeres av Asker Skiklubb i 2014 for 49. gang. 
Poster legges ut fl ere steder i Asker, også i vårt nærområde, Kjekstadmarka og Vardåsen.
Det legges ut 110 postene som er egnet for barn og voksne som ikke har trening i å bruke kart 
og kompass. Kartpakkene fås kjøpt i fl ere butikker i Asker, bla bokhandler og sportsbutikker.
Flere av postene har oppslag om historiske hendelser, husmannsplasser, setring, kølabrenning 
og andre kulturminner.
Det gjennomføres 2 arrangementer, FINN-FRAM-dagen på Hvalstrand 1.mai, 
og spesielt i år en “avslutningsdag” på Dikemark 14. september i forbindelse med at 
Asker SK arrangerer norgesmesterskap i orientering

  

Grasrotandelen fra Norsk tipping
Vellet har registrert seg som mottaker av grasrotandel 
fra Norsk tipping. Dersom du spiller eller tipper setter 
vi stor pris på om du legger til vellet som mottaker 
av grasrotmidler. Dette er en enkel og «gratis» måte å 
bidra til at vellet mottar økonomisk støtte. 
Registrering av Askerbørskogen vel som din 
grasrotandel mottaker kan gjøres på fl ere måter. 
For mer informasjon se http://www.grasrotandelen.no/.
Eller ta med strekkoden her for registrering.

Vi ser at det er fl ere som allerede har lagt oss til 
som mottaker av grasrotandelen, og vi takker 
for bidragene vi har fått.



PROGRAm 17. mAI 2014, SOLBERG SKOLE

Kl. 12.00  Avmarsj for barnetoget fra Dikemark til Solberg skole.
  Asker skolekorps spiller.
  7.trinn går først, deretter 1.trinn, korpset og 
  videre fra 2.trinn og oppover.
  Møt opp i god tid – toget går presis
  Barn fra Stinaløkka barnehage, 
  søsken til skolebarna og alle andre barn er hjertelig 
  velkommen til å gå bakerst i toget, 
  sammen med familie og alle som måtte ønske.

Ca. kl. 12.30 17. mai-komiteen ønsker velkommen.
  Overrekkelse av premie til vinner av tegnekonkurransen 2014.
  Asker skolekorps spiller – forsangere fra 3. og 5. trinn.
  Fellessang: “Det er Norge i rødt, hvitt og blått”.
              Tale for dagen ved 7. trinn 
  (Vilde Mamen-Lund og Youssef Azzaoui).
              Fellessang: “Ja, vi elsker dette landet”.

Ca. kl. 12.45 Leker og konkurranser.
  Loddsalg.
  Kafeteria med salg av kaffe, kake, pølser, hamburgere, 
  is og saft/brus.

Kl. 13.30  Underholdning.

Ca. kl. 14.30 Premieutdeling og trekning av hovedgevinster.

Husk kontanter, gjerne i mindre sedler/mynter. Vi har IKKE kortterminal

Ta med stol og bord. Vi fortsetter programmet så lenge det er stemning 
og vær for dette.Ved regnvær fl yttes arrangementet innendørs.

VELKOmmEN TIL SOLBERG SKOLE!!  

Hilsen 17. mai-komiteen Solberg skole



SOLBERG SKOLE 150 ÅR

 
INVITASJON

I 2014 er det 150 år siden Solberg skole ble åpnet. 
Mye har skjedd siden den gang – både på skolen, i klasserommet og i verden for øvrig.

 
Dette ønsker elevene på skolen å vise i en jubileumsforestilling, 

som skal spilles to ganger lørdag 24. mai 2014. 

Denne dagen skrur vi klokka tilbake til 1864, 
og omgjør skolen og skolegården til et marked fra 150 år tilbake, 

med alt det måtte innebære av leker, varer, dyr og mennesker. 

Skolens elever og ansatte får hjelp av kulturskolen til å sette opp selve 
jubileumsforestillingen, mens skolens FAU har ansvaret for å etablere 

et «gammeldags» marked.

Vi ønsker og håper at alle som føler en tilknytning til Solberg skole, 
vil komme lørdag 24.mai, for å feire vårt 150 års jubileum sammen med oss!

VELKOmmEN 

Vi har følgende info ang. jubileumsdagen så langt (med forbehold om endringer):
Markedet ute på skolens område starter kl. 10.00 og er ferdig kl. 15.00

Første Skoleforestilling kl. 11.00
Andre Skoleforestilling kl. 13.00


