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ÅRSMØTE 
Onsdag 25. Mars kl. 19.00 
på Hauger gård.

 
SØRHELLARENNET 
Søndag 1. Mars
Se plakat i bladet.
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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 Ringerike
Villaveien 24
Tlf: 482 68 175
tedringerike@gmail.com

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

Hjemmeside:
www.abskogen.no

Siden forrige Velnytt; 

Har vi deltatt på samarbeidsmøte med asylmottaket,
og det har vært arrangert lille julaftentreff og juletrefest.

Årets Sørhellarenn blir i år arrangert søndag 1. mars, 
premieutdeling blir på stedet, altså ikke på skolen slik 
det tidligere har vært.

Årsmøte avholdes 25. mars, se invitasjon i bladet.
Vi håper nye og gamle medlemmer kommer på møtet.
Bli medlem og støtt opp om lokale tiltak. Flere med-
lemmer 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 årsmøtet.

Her er 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 og skirenn. 
•       Drifting og islegging av lekeplassen i 
         Gamle Heggedalsvei.
•       17. mai arrangementet på Solberg skole.
•       Velblad gis ut ca. 4 ganger i året 
•       Vellet er en høringsinstans for kommunen i 
         forbindelse med strategiplaner, utbygginger, 
         veier, verning av grøntområder etc. 

En del arrangementer/innbydelser har korte frister, og vi 
får det ikke alltid med i Velnytt. Vi forsøker derfor å for-
midle det på vår facebookprofil og hjemmeside, så det 
er fint om dere hjelper oss med å spre nyhetene. Kom 
gjerne med innspill, linker og bilder fra området vårt.

Ønsker du å komme i kontakt med oss så kan det 
gjøres via telefon, mail, facebook eller hjemmesiden. 

Hilsen oss i styret.
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Lille julaften

Omlag 150 personer møtte opp og ønsket hverandre god jul. 

Juletrefesten i romjula

Mandag 29/12, 5. juledag ble det avholdt juletrefest på 
Solberg skole. Rundt 50 personer deltok. Til tross for litt 
kald gymsal ble det en fin fest med mat og drikke, 
loddsalg og det som ellers hører en juletrefest til. 
En stor takk til Linda Iren Lystfell med flere som påtok 
seg å arrangere festen i mangel av en sosialkomité! Skal 
det bli noe juletrefest neste jul har vi et stort ønske om 
at noen melder seg, så vi får denne komiteen opp og gå 
igjen! Ta kontakt med styret.

Og hesten fra Hauger gård holdt koken, frem og tilbake i Gamle Heggedalsvei.

Barna koste seg kjempemye på isen, 
både med og uten skøyter og spark.

Det ble servert gløgg og pepperkaker av 
en blid nissekone, styremedlem Kristin.
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Askerbørskogen vel ble stiftet 27. november 1935 
og fra «arkivet» har vi hentet denne artikkelen. 

«Askerbørskogen Vel 50 år- jubileumstidskrift 1935-1985» 

Vellet 1935-1985, 

I denne delen av Asker – den vakre Askerbør-
skogen – som i tidligere tider hadde betegnelsen 
Dikemark, var det en del av oppsittere og fast-
boende som hadde det for øyet at en stod 
sterkere i sine krav når en løftet i samlet flokk. 
Disse energirike beboere/oppsittere i bygda 
sammenkalte til et møte på Solberg skole 
den 27/11 1935, og formålet var å danne et vel i 
kretsen vår. Og vellet ble startet på dette møtet, 
den 27. november 1935 og fikk navnet 
«Askerbørskogen vel».

Vellets første styre besto av formann Thoralf Kise, 
nestformann Nils Hauger, kasserer lærer Miland, 
sekretær Ragnhild Holt (senere Røkenes) og 
styremedlem Åsmund Gjellum.

Jeg skulle tro at omtrent alle bygdas oppsittere og 
fastboende ble vervet til medlemmer av vellet i det 
disse samfunns interesserte personene gikk fra dør 
til dør og tegnet medlemmer. Dette i samsvar med 
paragraf 1 i Vellets lover: «Vellets formål er å samle eiendoms besittere og fastboende 
i distriktet til å arbeide for sams interesser». Men det må samtidig presiseres at en del 
av våre nåværende medlemmer, den gang var tilknyttet Heggedal Vel. Klare grenser 
mellom vellene ble det først i 1958.

Askerbørskogen vel dekker området mellom Eriksrud og Sætre, og som det framkom-
mer av nedenstående kart, er det et forholdsvis stort område, og en del av velområdet 
grenser til og ligger inneklemt i Oslo kommunes eiendom – Dikemark sykehus.

Jeg vil nå komme tilbake til Vellets opprinnelse og sette opp en kavalkade over Vellets 
formenn og nevne en del saker som de sammen med sine styrer har arbeidet med:
Thoralf Kise – som ble Vellets første formann hadde dette vervet fram til 1950 – i hele 
15 år. Noe av det første vellet arbeidet med var å få veilys langs Heggedalsveien, og 
etter forholdsvis kort tid var det reist 40 lyspunkt langs veien. En annen stor oppgave 
for Vellet var å få bedret postombringelsen – det var ikke en gang postombud som 
besøkte oss hver dag.

Videre var det en svært forurenset elv nedover i dalen som vellet arbeidet med å 
få satt bedre i stand. Denne forurensingen ble atskillig bedre – ja en kunne endog 
begynne å spise fisk fra elva igjen etter at Dikemark sykehus fikk et nytt renseanlegg i 
1952/1953. 
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Som nevnt var det mange store saker som Thoralf Kise og hans forskjellige styrer 
arbeidet med, men under krigsårene var det ikke mulig å fremme noen velsaker – og 
det var forbudt å holde store sammenkomster. Det ble derfor ikke holdt regelmessige 
styremøter. Etter krigen begynte vellet å arbeide med å få bussforbindelsen forlenget – 
i første omgang fra Dikemark til Hauger.

Ja det var et godt og grunnleggende arbeid som Kise i samarbeid med sine styrem-
edlemmer utførte for Askerbørskogen Vel sine innbyggere. Thoralf Kise ble seg som 
det hør og bør hedret for sin store innsats for Vellet. Han ble takket for sitt arbeid og 
overrakt en spaserstokk av en senere formann i vellet, Per Lunde.   
     
I årene 1950- 1954 var Charles Poverud formann i Vellet, og han og hans styre fort-
satte i samarbeid med Asker velforbund, arbeidet med å få forbedret bussforbindelsen 
fra Dikemark og videre nedover i bygda. Arbeidet med dette lyktes i det vi fikk et par 
busser i rushtiden som hadde endeholdeplass på Vinnulstad, og et par buss ruter som 
kjørte Asker/Dikemark/Heggedal/Asker eller omvendt. 

Det ble satt ut «velkrakker» ved noen av bussholdeplassene og oppslagstavler for 
plakater. Videre ble det gjennomført adgang til friluftsområdet på Vardåsen, og det 
ble satt opp trapper og stien opp Breilinna ble ryddet.

 I 1955 ble Kristian Sunde valgt til formann i Vellet, og han fikk i oppdrag å finne tomt 
til Vellet. Og «Veltomta» ble en realitet - målebrevet viser at det er en tomt på 3716 m2 
og innkjøpsprisen var kr. 5574.-

Kristian Sunde var meget opptatt av våre velveier, og det var han og hans styre som 
fikk til en omlegging av Sebjørnsrudveien, og begynte det grunnleggende arbeid for å 
få forbedret standarden på Eriksrud-, Fossnes- og Strømnesveien, i tillegg til de andre 
oppgavene i Vellet. I 1958 takket Sunde for tilliten og Per Lunde ble valgt til formann. 
– Og især Vellets kvinner bør hedre Per Lunde for han gikk inn for likestilling for 
kvinnene i Askerbørskogen Vel. Han fikk strøket en klausul i paragraf 7 i Vellets lover 
om at «Et medlems hustru ikke skal ha stemmerett».

Men i året 1958 kom det sterke krav fra beboerne i Gamle Heggedalsvei om å få 
bedret standarden på veien. Dette tok Vellet til følge ved å velge en oppsitter fra 
området, Otto Schaulund til formann i Vellet, på årsmøtet i 1959. Schaulund var 
formann i 3 år, og det ble i denne perioden utført flere dugnader på Gamle Hegge-
dalsvei, og det var atskillige henvendelser til Asker kommune om denne veien som 
nå er overtatt av kommunen.

En annen ting som må nevnes fra denne perioden er innkjøp av snøfreser. Det må 
heller ikke glemmes at mens Schaulund satt ved roret feiret Askerbørskogen Vel 
25 års jubileum på Dalgløtt med 80 deltagere.

Artikkelen fortsetter i neste Velnytt fra år 62 til 85.
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Samarbeidsmøte med Asylmottaket 9 desember.

Leder ved asylmottaket Arne Adolfsen inviterte til samarbeidsmøte. 
Representanter fra styret var Øygunn Hellum og Astrid Førland. 
Det var ingen andre nærliggende vel som var invitert. 

Asylmottaket har vært i drift siden 1. mai 2013. Mottaket holder til på husene 
Bjerget og Dagali. Norsk folkehjelp har avtale fram til 1.5. 2016, men endringer kan 
skje underveis. De ønsker å drive mottaket videre, og vil ha fokus på frivillighet og 
beboervelferd. De ønsker å høyne standarden for ventebeboere med bla flere enrom.

Vi ble informert om drift og aktiviteter ved mottaket. Mottaket er ikke bemannet 
etter kl. 16 eller på lørdag, søndag eller røde dager. Ut 2014 har det vært en 
hvilende nattevakt, egentlig en brannvakt.

Det er 140 plasser hvorav 30 barn fra 0-15 år. Barna er elever ved lokalskoler. Barna 
under 4 år har tilbud ved åpen barnehage ved Borgen, og for de over 4 år er det 
nesten full barnehagedekning. Det er flere eldre ved mottaket og noe sykdom. Det er 
tilknyttet en sykepleier. Kommunelegen har vært på tilsyn og rutiner er endret. Det er 
vanskelige forhold økonomisk for asylmottakerne. 

Det jobbes med å motivere til å delta på ulike aktiviteter. I forrige velnytt nr. 4 / 2014 
har aktivitetsleder ved mottaket presentert mottaket og de ulike aktivitetene. 
Velnytt ligger på hjemmesiden og kan lastes ned.

Et par av brannene på asylmottaket i mai og aug/sept som var omtalt i Budstikka, 
var påtent. Aktuelle beboere har fått besøksforbud. Beboerne ved asylmottaket er 
opptatt av hendelsen, bla er de redde for å bli stigmatisert. 

Det er utplassert elever fra Borgen og Vollen ungdomsskole med temaet «Innsats for 
andre» hvor de lærer å jobbe som frivillige.Norsk folkehjelp ser det viktig å knytte til 
seg flere frivillige.

DET ER bEHoV foR LEkER og kLæR TiL bEboERNE, MEN DET MÅ VæRE 
HELT, NyVASkET og oRDENTLig. RiNg TLf 90651657 foR SpØRSMÅL.

gRASRoTANDELEN fRA NoRSk TippiNg
Vellet har registrert seg som mottaker av grasrotan-
del fra Norsk tipping. Dersom du spiller eller tipper 
setter vi stor pris på om du legger til vellet som mot-
taker av grasrotmidler. Dette er en enkel og «gratis» 
måte å bidra til at vellet mottar økonomisk støtte. 
Registrering av Askerbørskogen vel som din gras-
rotandelmottaker 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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Til høsten er det altså 70 år siden 
Askerbørskogen Vel ble grunnlagt.

Det er fremdeles viktig å opprettholde 
deltagelsen i lokalsamfunnet. 

Styret stiller videre i nåværende verv, 
men vi er svært åpne for å knytte til oss flere personer.
Vellet trenger også en aktiv sosialkomite og valgkomite.

SAkSLiSTE
•  Godkjenning av innkalling

•  Valg av møteleder
•  Valg av referent

•  Styrets årsberetning
•  Revidert regnskap

•  Budsjett og kontingent
•  Valg etter §3

•  Innkomne saksforslag 
(leveres minst 2 uker før årsmøtet)

          

Askerbørskogen Vel avholder

ÅRSMØTE 
Onsdag 25. mars kl. 19.00

Sted: Hauger gård

VELkoMMEN
til årsmøte med kaffe, kake og en hyggelig prat. 

Vi sees 



SÅ BRAKER DET LØS IGJEN!

Premieutdeling etter skirenn og rebusløp på søndag.
I år blir det ikke premieutdeling på Solberg skole.

Salg av lodd - FINE premier. Medalje til alle barna som er med på skirennet.

Hvem vinner vandrepokalene i år?
Premier til de voksne vil det også være for de som stiller opp på årets rebusløp.

ALLE voksne må melde seg på til rebusløpet - DETTE BLIR MORSOMT!

Arrangementet er for alle, så møt opp!
Kontaktperson: Torgar Rist, Mob. 97626306 

Langrenn på jordet v/lekeplassen i Gml. Heggedalsvei.
Søndag 1. mars

Startskuddet går kl.12.00
 (Påmelding kl. 11.10 – 11.45, møt opp i god tid!)

Rebusløp for voksne og barn rett etter langrennet. ALLE DELTAR!
Skileik, ”hoppbakke” og diverse konkurranser for barn i alle aldre

Kiosk med rettigheter for alt som er godt!

Startkontingent: Kr 40,- for barn - Kr 50,- for voksne i rebusløpet (familie kr. 100)

- Under skolealder
- 1. - 2. klasse
- 3. - 4. klasse gutter
- 3. - 4. klasser jenter
- 5. - 7. klasse, 1 runde klassisk
- Åpen klasse for alle på barneskolen - 2 runder
- Åpen klasse for alle på ungdomsskolen – 2 runder

  Klasseinndeling:




