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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

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

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

Hjemmeside:
www.abskogen.no

Siden forrige Velnytt;

Nå er vi inne i den mørkeste måneden, men det lyser så 
fi nt fra førjulsbelysning både ute og inne over Dikemark og 
Askerbørskauen. Enda mer julestemningen kan du få en 
smakbit av på lille julaften treff og juletrefesten i romjula.

I høst har vi hatt en staudebyttekveld. 
Høsttur til Småvannsbu ble dessverre avlyst.
Vi har brukt facebook og hjemmesiden til å etterlyse folk 
som kan delta i en sosialkomite, men har ikke fått napp enda.

En stund så det mørkt ut i forhold til å få arrangert juletrefest, 
men det ble en løsning. Også i år ble det enkeltforeldre ved 
Solberg FAU som stilte. Dette er fl ott gjort. 
da blir det  juletrefest mandag 29. des. kl. 18-20. 
det kommer nærmere info med bla. plakater og på 
hjemme-siden til vellet. Velrepresentanter var invitert til 
FAU møte og det kom fram ideer/tanker om hvordan 
samarbeide videre.

Ellers er velstyret invitert på samarbeidsmøte med 
asylmottaket, info derifra kommer senere. 

Og så over til en helt annen sak:
En god del av vellets medlemmer har private avløpsanlegg. 
Asker kommune har nylig vedtatt en ny forskrift som gjelder 
slike anlegg, og som kan føre til at det kommer pålegg om 
utbedring eller omlegging av anleggene. Formålet er å beskytte 
miljø, drikkevann og vassdrag mot uheldige virkninger av 
utslipp av avløpsvann. Forskriften kan lastes ned fra Asker 
kommunes hjemmeside eller lovdata, den heter: «Forskrift 
om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, 
bedrifter og andre virksomheter, Asker kommune, Akershus.» 
Paragraf 9 omhandler godkjente renseløsninger.

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 med-
lemmene. Som medlem har du også stemmerett på årsmøte.
Giro var sendt ut med forrige velnytt, men 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
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Sørhellalaget – hvem, hva og når?

Dette er en oppfordring til alle som husker noe, -eller har hørt om, Sørhellaget: Grav det 
fram fra minneboka, så vil historielaget bidra til at det blir nedtegna, før det er for seint. 
Under følger noen historier, som trenger både utfylling og rettelser.
Sørhellalaget var et lag for sportslige og sosiale sammenkomster på Askerbørskogen, 
som blei stifta like etter krigen. Det første styret besto av Leif Nyborg, Harry Kise, 
Bjørn Kise, Christian Wiencke og Jon Førland.

det sportslige:
Laget har navn etter Sørhellabakken øverst i Nyborgåsen. Her var det i glansdagene tre hopp. 
Hopperne tok fart fra furua, og unnarennet strakte seg over veien, som måtte fylles igjen når 
det skulle være renn. Sjøl om det ikke var all verdens trafi kk, var det en del organisering for å 
sørge for at ingen blei stengt inne. Minst én gang er det rapportert om bil som måtte løftes over. 
Det var stor deltakelse både fra fastboende og hyttefolk i Nyborgåsen. I 1951 var det 300 
mennesker tilstede, hvorav 98 var deltakere, og Heggedal musikkorps spilte i bakken. 
Kolbjørn Wang kom med hest og slede, og på denne var det pølsekjele og kaffe for salg. 
Rupert Støber var prøvehopper, og ett år gikk det galt. Han falt og brakk lårhalsen. I alle år 
etterpå var han en aktiv støttespiller, og gikk med hatten for diverse gode formål. Ett år var det 
«Sørhella til OL!» Og noen av deltakerne kom faktisk dit, som for eksempel Torbjørn Yggeseth. 
Ellers var det stort alvor, og fl otte premier, bl. a. Christensens vandrepokal. Hvem fi kk den til 
odel og eie? Flere vandrepokaler?
De første åra bar rennet navnet Dagilstu-rennet, etter Dagny og Egil Christensen, som velvillig 
stilte grunn til disposisjon, og bidro med premier og tok opp fi lm.
Langrennet gikk som regel av stabelen første helga i mars, på jordene til Johan Skjellestad, 
og med start og mål ved Granli/dagens leikeplass. Stor deltakelse av alle som kunne krype og gå 
fra hele Askerbørskogen, men med hovedtyngden fra nedre del. Etter noen år minka interessen 
for hopp, og det blei i stedet arrangert utfor, med friske løyper ned den bratte åsen. Når ungene 
var ferdige, var det de voksne sin tur. Ofte utkledd, og på lag, for å løse mer og mindre krevende 
utfordringer av mental og fysisk art. 
Ungene hadde sin premieutdeling dagen etter på Solberg skole, med stor oppslutning også fra de 
voksne. Det var fi nt og høytidelig, og mange fl otte pokaler. De voksnes premieutdeling fant sted 
på en påfølgende fest.

Fester og sammenkomster:
Lagets funksjon som møteplass var minst like viktig uten ski på beina, både for unger og 
voksne. Det var St.Hans-morro på toppen av Nyborgåsen for hele familien, med leiker for 
alle og dans etterpå-. Juletrefestene på skolen var også obligatoriske. Så lenge vi hadde butikk 
på Skjellestad, var Lilly Skotland fast leverandør av poser og fruktkurv. I seinere år er det 
etablert kanefart fra leikeplassen lille juleaften. Moro for ungene, og en fi n møteplass for å 
ønske hverandre god jul. Dalgløtt var fast møteplass for årsmøte i mars, med påfølgende fest 
og premieutdeling. Alltid med medbragt mat, og salg av halve kaffekopper -. Om høsten var 
det også en fest. Det blei også arrangert turer: Tyttebærtur til Sokna på åpen lastebil, til OL på 
Norefjell og turer med kulturelt tilsnitt i seinere år.
Etter hvert som det kom mer folk til Askerbørskogen, blei det paradoksalt nok vanskeligere 
både å trekke folk til fl ere av arrangementene, og personer til å påta seg verv.  Tanken om å slå 
sammen vellet og Sørhellalaget kom derfor opp igjen, og i 1998 (?) var dette et faktum.  
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Nina Gjellum var lagets siste leder.  Men Sørhellarennet lever! – og det meste av den sosiale 
aktiviteten, til glede for nye og gamle innbyggere.
Nå utfordres alle som husker, eller har gamle 
bilder og protokoller: Ta kontakt, så skal vi sam-
men tegne bildet av laget, før det er for seint. 
Til de som ønsker å lese en litt fyldigere 
artikkel: Kjøp årboka til Heggedal og omegn 
historielag! 
Ellen Yggeseth, 
e-post: e-karygg@online.no  tlf. 93038676 
Marit Fugleberg Flåto, 
e-post: maritff@hotmail.com   tlf.:  66 79 76 28

OG VELLET ETTERLYSER FOLK TIL SOSIALKOMITEEN

Som dere har lest i innlegget om Sørhellalaget så ble det etter hvert vanskelig å fylle vervene, til 
tross for flere beboere i området. Slik er situasjonen nå også, selv om vi har bare ett lag. Vellet har 
et styre, og skal også bestå av en sosialkomite. 
Nå er det kun styreverv som er besatt. Vervene 
i sosialkomiteen har stått ledige i to år. Sosial-
komiteen har arrangert hyggelige aktiviteter som 
er videreført fra Sørhellalaget; skirenn, natursti, 
sommerfest, lille julaften og juletrefest. 
Hyggelig å videreføre slike samlinger som 
skaper gode minner og tilhørighet. Samtidig er 
det en fin måte å bli kjent med sambygdinger, 
også på tvers av aldersgrupper og de gruppe-
ringer en til vanlig omgås. 
Vi trenger flere som kan delta i en sosialkomite. Desto flere som blir med, jo lettere er det å 
drive aktiviteter fremover og arrangementene blir ikke så sårbare. 

ANdRE AKTIVITETER VELLET ER ENGASjERT I:

•    Reguleringsplaner for bygningsutvikling av Dikemark sykehus. 
•    Etablering av asylmottak på Dikemark. 
•    Sikre trygg skolevei. 
•    Oppgradering og reparasjon av 
     Jentebadet på Dikemark.
•    Sosiale arrangementer: sommerfest, høsttur, 
     kanefart Lille Julaften, juletrefest og skirenn. 
•    Drifting og islegging av 
     lekeplassen i Gamle Heggedalsvei.
•    17. mai arrangementet på Solberg skole. 

Vellet er en høringsinstans for Kommunen i 
forbindelse med strategiplaner, utbygginger, 
veier, verning av grøntområder etc.
Ønsker du kontakt med vellet; 
Ta kontakt via tlf. mail, vellets Facebookside eller hjemmesiden www.abskogen.no

Vinnerprosjektet “Kaleidoscope” 
som vant Europan konkurransen om 

«Dikemarks fremtid»
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SOLBERGLIA

Det har i sommer blitt jobbet i Solberglia 
med å kappe masse småtrær og busker slik 
at den kan bli en akebakke til vinteren.
På sikt håper arbeidsgruppen på å få igangsatt 
prosjektet med å gjøre bakken til en 
helårsbakke med bla downhill sykling om 
sommeren. Dette er et samarbeid med DIF, 
Asker Sykkelklubb og Asker Snowboardklubb. 
Dette arbeidet er noe vellet støtter, men ikke er 
ansvarlig for. De som har stått i fronten for dette nå er Espen Rognlien og Ted Yllemo.
Er det andre som har lyst til være med på å hjelpe til med å få bakken i stand, 
så ta kontakt med Ted på Epost, tedyllemo@gmail.com

INNSPILL TIL NYE AKTIVITETER

Det er fi nt om vi kan få innspill om hva som 
kan være aktuelle, hyggelige tiltak i nærområdet.
Vi forsøkte noe nytt i høst med Staudebytte, 
mandag 22 september. Det var små og store 
stauder, jordbærstiklinger og bærbusker som 
fi kk nye vekstvilkår. Det var et hyggelig møte-
punkt, men vi savnet enda fl ere hageglade eller 
bare kaffetørste besøkende. Det var nok litt sent 
på året for det var kaldt og det ble tidlig mørkt. 
Dette er noe vi kan gjenta, mulig også både vår og høst. Nå hadde vi det på en hverdag, men en 
tidlig søndag ettermiddag hadde muligens vært bedre. Kom med innspill!

En av de som holder ut gjennom vinteren.«Jentebadet» en desemberdag, venter på 
sommeren og badende velbeboere.
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PRESENTASjON AV dIKEMARK STATLIGE MOTTAK FOR ASYLSØKERE

Dikemark Statlige mottak er ett av 9 asylmottak som, per i dag drives av Norsk folkehjelp. 
Mottaket er et ordinært mottak og et botilbud for personer som søker asyl i Norge. 
Dikemark mottak ble opprettet i mai 2013.  Mottaket har 120 faste plasser og 30 tilleggsplasser. 
Det er per i dag 137 beboere på mottaket med forskjellige sakstyper, nasjonalitet, etnisk og 
religiøse bakgrunn. Det er både folk som venter på å få svar på sin søknad, folk som har fått 
et positivt svar og venter på å få tildelt kommune, og folk som har fått både avslag og endelig 
avslag på søknaden. Av disse er 67 menn mellom alderen 18 til 69. Bofasen i mottaket er ofte 
lang grunnet vansker for kommunene å finne boliger og det er ikke uvanlig at beboere bor ett år 
i mottaket før de bosettes.
Asylsøkere som bor på norsk asylmottak har relativt lite kontakt med lokalsamfunnet pga. 
språkvansker, begrenset aktivitetstilbud og lite grad av tilknytning. Et inkluderende og 
integrerende aktivitetstiltak, sosial og hyggelig samvær han bidra til økt kontakt, deltagelse og 
samhold mellom beboerne på mottaket og lokalsamfunnet, samt, styrke mottakets samarbeid 
med lokalsamfunnet og lokallag i Asker.
På bakgrunn av dette, ønsker Dikemark Statlige Mottak å formidle, samt invitere alle våre 
naboer i Dikemark, Asker og området omkring til følgende aktivitet/samlinger på mottaket.

AKTIVITETER På dIKEMARK

Mandager 14:00- 15:00 dans for livet
Dans for livet er treningsaktivitet til kvinnelige beboere på Dikemark i samarbeid med Norsk 
folkehjelp som driftsoperatør og ExtraStiftelsen. Dansen ledes av en erfaren instruktør fra 
Tabanka African & Caribbean Peoples Dance Ensemble (www.tabankacrew.com/om-oss/). 
Målet er å, blant annet, øke kvinnenes opplevelse av livskvalitet og bedre deres fysisk og psykiske 
helse samt øke samhold mellom beboerne på mottaket og lokalbefolkningen. Bevegelsen til 
musikk, dans, har et universelt språk som ikke er avhengig av ord for at en kan delta- Språk ingen 
barriere, derfor streker vi tilbudet også til den kvinnelige delen av befolkningen. Vi har fått mange 
positive tilbakemeldinger fra deltakerne på mottaket og dette må absolutt prøves.

Onsdager 14:00- 15:00 Cafe dikemark
Cafe Dikemark har blitt den største møteplassen her på mottaket for både ansatte og beboerne. 
Her møtes kvinner, menn, barn og unge i alle aldre hver onsdag mellom kl. 14.00-15.00 til et 
sosialt og hyggelig samvær, kafe, vafler pizza og mer. Våre beboere og aktivitetsråd på mottaket 
har vært flinke til å komme med ideer og spennende opplegg hver uke og kanskje du også har 
lyst til å lage/spise lunsj sammen med oss på Dikemark, kommer med forslag til aktivitet eller 
bare ta en prat med noen og blir bedre kjent.

Fredager 12:00- 14:00 – Kvinnegruppe «Each One Teach One»
Kvinnene på mottaket ha hatt stor glede og nyttelse av «Each One Teach One». Gruppen er åpen 
for alle kvinnelige beboerne på mottaket, lokalbefolkningen og frivillige. Målet er å skape aktiv-
itet, hyggelig samvær og møtepunkt hvor kvinnene kan lære seg samt lære andre om ting som 
sying, strikking, hekling, tekstile behandling, matlaging og behandling osv. Slik få vi / de brukt 
den ressursen i gruppen. Her kan de også veksle ideer og erfaringer som handler om alt fra 
aktuelle hverdagslige familieliv til andre samfunnsspørsmål. Vi spiser lunsj sammen og avtaler 
om planer fremover. Vi er i startfasen og trenger bidrag i form av deltagelse, utstyr, ideer og 
innspill fra frivillige og enkelte. Kanskje du har lyst til å ta en tur til mottaket på en fredags-
formiddag og dele din erfaring og kunnskap med en så fantastisk gjeng også lære noe nytt i 
gjengjeld. Eller bare inviterer oss til aktivitet hos deg eller til noe spennende utenfor mottaket.
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ØNSKER OM HjELP TIL NORSK OG ENGELSK UNdERVISNING  

Selv om mange av beboerne på Dikemark har et sterkt ønske om å lære seg norsk, engelsk 
eller bare et språk de kan kommunisere på, er dette alltid ikke så enkelt. Tilbudet om skole 
og undervisning i norsk er avhengig av den type asylsaken til den enkelte og det er mange 
som dessverre ikke få dette tilbudet. Vi har mange menn og kvinner i alle alder som har 
dette behovet og som mottaket ikke kan dekke på grunn av manglende midler. Vi vil gjerne, 
med dette appellere til frivillige og enkelt personer som kunne ha muligheten til å hjelpe oss 
med denne utfordringen vi på mottaket står ovenfor. Ta gjerne kontakt med oss for å se hva 
vi kommer frem til.
Vennlig hilsen Maimuna Sey, Aktivitetsansvarlig

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 s
om mottaker av grasrotmidler.
Pr 1.des er det 15 spillere som har 
lagt til vellet som sin grasrotmottaker 
og det er hittil i 2014 mottatt kr 2372 

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

SIGURD FOSSLI A/S
BLIKKENSLAGERMESTER • INGENIØR

Strømnesveien 12, 1385 ASKER Tlf. 66 79 78 03 



Tradisjonen tro ønsker 
vi velkommen til 
gløgg og pepperkaker 
på lekeplassen ved 
Gamle Heggedalsvei 
lille julaften kl. 17. 00

LILLE jULAFTEN
Tradisjonen tro ønsker 
vi velkommen til 
gløgg og pepperkaker 
på lekeplassen ved 
Gamle Heggedalsvei 

LILLE jULAFTEN

VI ØNSKER ALLE 
EN RIKTIG GOd jUL

 OG ET GOdT NYTT åR 

Barna kan glede seg til tur med hest og vogn.
Velkommen skal dere være!


