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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
952 27 382
 
Varamedlem:
Ted Yllemo
Villaveien 24
Tlf: 482 68 175
tedyllemo@gmail.com

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

Siden forrige Velnytt;

Fra årsmøtet kom det fram noen punkter som ble videre-
formidlet kommunen, bla brøyting fra Skjellestadjordet 
over til gangvei (en liten asfaltert forbindelse). Dette tar 
kommunen videre til entreprenøren. Gi oss tilbakemelding 
hvis brøyting ikke blir utført til vinteren. 
Andre saker blir det befaring på.

Vellet har også hatt sommerferie, men nå er det 
sensommer og høst, og med det nye aktiviteter på gang.
Vi forsøker oss på en plantebyttedag (stauder) 
mandag 22 september.
Høsttur blir det i år også med rebus underveis. 
Årets tur går til Småvannsbu. 

For å opprettholde et aktivt og engasjert vel er det behov 
for medlemmer, og nå er det på tide å fornye medlems-
kontingenten eller bli nytt medlem. Vi oppfordrer alle 
innenfor vellets grenser til å bli medlem og å støtte opp 
om lokale tiltak. Har du mistet giroen så kan du betale kr 250, 
til kontonr. 1620 30 38899.
Husk navn og adresse slik at vi får registrert deg!

Ønsker du kontakt med vellet?
Ta kontakt via mail, vellets Facebookside eller hjemmesiden. 
Det er fremdeles mulig å ta kontakt med oss på telefon.

Har dere hyggelige bilder, gode turforslag eller annet 
fra velkretsen så del det gjerne på facebooksiden til vellet.

Siden sist har vi fått en hjemmeside hvor bla velnytt blir 
lagt ut og oversikt over arrangementer. Planen er også å 
legge ut litt mer historikk over vellet.
Adressen til hjemmesiden er: www.abskogen.no 

For tiden disponeres Veltomta av noen sauer, de spiser og 
koser seg, og forhåpentligvis holdes vegetasjonen litt nede. 
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BLI MEDLEM OG STØTT 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.

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 flere måter. 
For mer informasjon se http://www.grasrotandelen.no/ Eller ta med strekkoden her for registrering.

Vi ser at det er flere som allerede har lagt oss til som mottaker av grasrotandelen, 
og vi takker for bidragene vi har fått.
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EN HYGGELIG DAG PÅ SKOLEN VÅR
150 års markering av Solberg skole

I 2014 er det 150 år siden Solberg skole ble åpnet. I den forbindelse hadde lærere, elever og 
foreldre laget et hyggelig åpent arrangement lørdag 24. mai. Elevene deltok i en jubileums-
forestilling og de var kjempeflinke, både de som spilte og sang, og de som hadde andre oppgaver 
som kontroll på lys og lyd. Elevene spilte for fulle hus, både ordfører Lene Conradi og rådmann 
Lars Bjerke var tilstede. Rådmannen har selv vært elev ved Solberg. 

I skolegården hadde FAU fått i oppgaven med å etablere et «gammeldags» marked. Her var 
det smed, skopuss, salg av husflidsarbeider, spinning, melkespann kasting, kaste på stikka og noen 
fikk tatt fine fotografier av seg i gammel stil. Stylter fikk vi også prøve. Det var salg av kaker, 
sveler og forfriskninger og Asker leikarring viste bla gamle sangdanser.

Hyggelig å komme tilbake til gamleskolen for en 
skopuss.

For oss voksne ble det morsomt å 
prøve seg på kjente aktiviteter fra 
barndommen.  
 JA! gamle kunster er ikke glemt.
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STAUDEBYTTEKVELD

Mandag 22. sept. fra kl. 17:30
Heggedalsvn. 236B 
hos Astrid Førland

Har du ryddet i staudebedet og 
ønsker å dele / bytte med andre 
og kanskje få en ny plante selv.

Eller ønsker du en prat, 
kopp kaffe etter middagen 

og møte sambygdinger 
så kom innom.

 NOEN GODE TIPS
• Tommelfingerregel. Vårblomstrende stauder deles om høsten 
 og høstblomstrende blomster deles om våren
• Jorda bør være våt eller planten vannes før du tar den opp, 
 kan den ikke plantes med en gang jordslå den så lenge og la den ligge i skyggen.
• Ved deling av stauder; grav opp og del opp i mindre klumper. 
 Del gjerne med fingrene ved å rive røttene fra hverandre i de svake punktene. 
 Enkelte stauder kan deles litt mer brutalt. 
 Stauder med pælerot tåler dårlig omplanting og deling.
• For å forhindre sykdom og sniler (for de som ikke har dem) så kan røttene skylles  
 godt, jordslå med kjøpejord og ta med for bytting.
• Det er viktig for plantene å danne nye røtter, så pass på planten før frosten kommer. 
 Ved evt. tørke etter planting så vann den.

Kanskje du har lyst på en hosta/ bladlilje eller «kyss meg over gjerdet»?
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KOM DEG UT DAGEN SØNDAG 7. SEPTEMBER kl 11-15 
FRA STINALØKKA VED DIKEMARK

I vårt nærmiljø går det tur til Småvannsbu (med start på Stinaløkka) i regi av Asker Turlag. 
Alle på Askerbørskogen er selvfølgelig velkomne til å delta på dette arrangementet også.
NB! Ca 2,4 km å gå inn til Småvannsbu.

• Postløype med premier til barna
• Popcorn til de yngste
• Steking av pinnebrød på Småvannsbu
• Spennende turer fra Småvannsbu
• På Småvannsbu vil det bli merket spennende skogsti
• Det vil være fyr på bålpanne. Ta med egen mat/drikke
• Salg av turkart for Asker
• Bli kjent med Asker Turlag
• Infostand på Stinaløkka

Norgesmesterskap i orientering arrangeres i 
Kjekstadmarka 11 – 12 september.
Asker skiklubb fyller 125år og markerer jubileet med å arrangere NM i orientering i 2014 i 
Kjekstadmarka. Hovedarenaen for NM-uka er Stinaløkka på Dikemark.
Langdistansen, mellomdistanse fi nale og stafettene vil ha mål på Stinaløkka.
Det blir også arrangement for de lokale turorientererne. 

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. 

For informasjon; se Asker turlag DNT Oslo og omegn.

Og for de som ikke løper gjennom skogen etter poster,
så er det sopptid.

SIGURD FOSSLI A/S
BLIKKENSLAGERMESTER • INGENIØR

Strømnesveien 12, 1385 ASKER Tlf. 66 79 78 03 
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«DET STORE POTETLØPET» HAUGER GÅRD,
TORSDAG 16. OKTOBER kl. 10-14

Poteten som reiser land og strand 
rundt heter «Petra» og kommer til 
Hauger gård tordag 16. oktober.
 5. klassingene på Solberg og Vardåsen 
er invitert til å komme hit denne dagen, 
samt noen elever fra Hovedgården og 
noen fra Asker Bo- og omsorgssenter. 

Om noen fra nærmiljøet har lyst til å 
komme, så er det også veldig hyggelig.

Fra ve Akershus 4H v/ Gaute Gjein og Ingrid Alice Eriksen 
og fra Hauger 4H Heidi Baalerud og Astrid Lindstad

«DET STORE POTETLØPET»

Arrangeres i samarbeid med 4H-Akershus og det blir følgende program: 

•     Om potetdyrking i Asker v/ leder i Asker og Bærum Bondelag, Øivind Isachsen. 
•     Potettrykk og natursti v/ 4H-Akershus.
•     Lage potetlomper og urtesmør

Litt om «Det store potetløpet»
I forbindelse med 4H sitt satsningsområde “Fra jord til bord” arrangeres “Det store potetløpet” 
i 2014. Potetløpet kan sammenlignes med OL – fakkelen, men fakkelen er byttet ut med en 
mandelpotet!
Fra nord til sør, fra vest til øst skal poteten fraktes ved hjelp av fysisk aktivitet. Poteten skal 
synliggjøre hvor viktig riktig kosthold og fysisk aktivitet er for å ivareta en god helse. I løpet 
av sin ferd gjennom Norge vil poteten delta på små og store 4H arrangementer.
Poteten skal fraktes ved hjelp av fysisk aktivitet og miljøvennlig transport.

Målet og konseptet:
Målet med Det store potetløpet er å forbedre folkehelsen ved å gi barn og unge kunnskap 
om et sunt kosthold og fysisk aktivitet på en kreativ og morsom måte. Potetløpet skal bidra 
til økt kunnskap om sunne og gode matvaner, norske mattradisjoner, norsk landbruk og om 
hvor maten kommer ifra. I tillegg skal poteten sin reise gjennom Norge stimulere til økt fysisk 
aktivitet. Potetløpet skal gjennomføres som en stafett. Poteten skal fraktes gjennom alle landets 
fylker ved hjelp av fysisk aktivitet.
http://www.4h.no/aktuelt/satsingsomrader/fra-jord-til-bord/det-store-potetlpet.aspx

Vi håper også å kunne starte opp en 4H klubb igjen. 
Det blir info-møte for foreldre her torsdag 23/10, kl. 19.00.                                                                     
Mvh. Astrid Lindstad, Hauger gård

«DET STORE POTETLØPET» HAUGER GÅRD,



HØSTTUR TIL SMÅVANNSBU I KJEKSTADMARKA
Søndag 28. september kl. 11. 00

OBS! VÆRFORBEHOLD,  DET
BLIR IKKE TUR VED ØSPØS REGN.

Bildet er tatt 26. okt. i 2008, 
markeringen av Småvannsbu 
som DNT hytte

Håper flest mulig har anledning til å bli med 
på turen. Vi stiller med bålkaffe og pinnebrød.

Ta gjerne med enkel bålmat som pølser.

Turen starter fra 
parkeringen ovenfor 3. avd. kl. 11  
og følger vei / sti til Småvannsbu.

Rebus underveis.

Og etter alle disse aktivitetene trengs det dugnad på Småvannsbu. 
Asker turlag tar imot dugnadshjelp med takk 11. og 12. oktober. 

Ta kontakt med Knut Ivar Edvardsen tlf. 95227382




