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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 sist: 

Ble Sørhellarennet arrangert 1. mars i skikkelig vinter-
vær. En stor takk til alle som dro det i gang og spesielt 
Torgar Rist som er primus motor.
Årsmøte ble avholdt 25. mars, de samme personene 
sitter fortsatt i styret, men med noe rokkeringer i verv.
I år kommer ikke regnskap/ budsjett i velbladet, 
men vi legger det ut på hjemmesiden til vellet.
Vi lovte å komme med fortsettelsen av artikkelen 
«Vellet 1935-1985» som var hentet fra heftet 
«Askerbørskogen Vel 50 år- jubileumstidskrift 1935-
1985». Det ble litt for liten plass i dette nummeret av 
velnytt, men vi tar det med i neste nr. over sommeren.

Ellers nok en oppfordring! Vi trenger folk i 
sosialkomiteen slik at gode tradisjoner kan 
videreføres. Ta kontakt med oss! 

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 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. 

Vi benytter oss av facebook og hjemmeside for å spre 
informasjon om vellet. Fint om dere hjelper oss med dette. 
Kom gjerne med innspill, linker og bilder fra området.
Ønsker du å komme i kontakt med oss så kan det 
gjøres via telefon, mail, facebook eller hjemmesiden.

Hilsen styret
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Sørhella rennet 2015 ble avholdt søndag 1. mars.

KLAR FERDIG GÅ!

I år skulle det blir Sørhellarenn uansett 
vær! Mange ble skuffet i fjor da mang-
lende tele i bakken og lite snø gjorde 
at vi avlyste rennet. En god dugnads-
gjeng stilte opp både før rennet og 
under selve rennet for å få alle praktiske 
detaljer på plass. Litt ekstra jobb måtte 
til for å lage provisoriske tak over høy-
taleranlegg og kafè når det brygget opp 
til ruskevær. En stor lavvo ble i tillegg 
satt opp for å holde ting tørt og huse 
kalde kropper. Være gjorde nok til at en 
del valgte sofaen i stede, men alle som 
tok turen ut hadde en bra dag. Unge 
skiløpere var tydelig preget av spenning 
i det de gikk ut fra start, liv og røre var 
det rundt kiosken og litt ekstra stas ble 
det for de som stakk av med noen av de 
flotte premiene fra lotteriet. Ungene fikk 
varm saft og varme seg på og det ble 
fyrt opp et godt bål. Kraftig snøfall 
akkurat da rennet startet gav en del av 
smørerne en del utfordringer. 
Varm saft og boller ved innkomst. 
Bollene var helt ferske fra det lokale 
bakeriet i Heggedal. Det var vafler, kaker 
og pølse i kiosken og loddsalg med 
mange fine premier.

Vi satser på sol og minst like mye snø til 
neste år, og håper å se alle tilbake da! 

Speaker og støtteapparatet jobbet 
under «ekstreme» forhold.
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Referat årsmøte 25. mars 2015 på Hauger gård

Tilstede. Styret unntatt kasserer Torgar Rist (meldt frafall) 
samt 6 personer utenom styret

Saksliste: 
• Innkalling godkjent
• Møteleder og Referent Astrid Førland
• Styrets årsberetning ble opplest

Årsrapport 2014 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) Ringerike– vara
Kristin W Myhre – vara

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.

Styremøter
Det har blitt avholdt 4 styremøter.

Ledige verv.
Verv i valgkomiteen og sosialkomiteen har ikke vært besatt. Det er vanskelig å fylle 
vervene til tross for flere beboere i området. Nå er det kun styreverv som er besatt. 
Vervene i sosialkomiteen og valgkomiteen har stått ledige i to år. Det har gjennom 
Velnytt og nettsidene blitt oppfordret til å delta / melde interesse.

Bladet «Nytt fra Askerbørskogen»/ Velnytt
Det er utgitt 4 nummer. Trykking av Velnytt har blitt betydelig billigere p.g.a. skifte av 
trykkeri samt frivillig hjelp til klargjøring av trykkfiler. Velnytt legges ut på hjemmesiden 
og deles ut i alle postkasser i velkretsen. Det trykkes opp 550 blader. 

Hjemmeside og facebook.
Det er nå opprettet hjemmeside for vellet. Adressen er: www.abskogen.no . 
Der legges Velnytt ut og andre aktuelle saker. Hjemmesiden er enkel i bruk og flere i 
styret er administratorer. Siden er knyttet opp mot Facebooksiden til vellet. 
Facebooksiden heter Askerbørskogen vel, og det er nå flere og flere som liker siden. 
Her forsøker vi å spre aktuelle nyheter fra velområdet.

Sammenkomster
Sørhellarennet ble planlagt helga 1. og 2. mars, men p.g.a. dårlige snø/ grunnforhold 
ble det avlyst.
Staudebyttekveld er en ny aktivitet ble arrangert 22.sept. Lite deltagelse, men en 
aktivitet som kan bli en hyggelig møteplass uten store forberedelser og ingen utgifter.
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Høsttur med rebusløp ble planlagt avholdt 28. sept., men pga. manglende interesse 
ble det avlyst. 
Lille julaften: Ble gjennomført med gløgg, pepperkaker hestekjøring. Stor oppslutning 
ca 150 personer møtte opp.
Juletrefesten ble i år arrangert ved hjelp av enkelt personer i FAU ved Solberg skole 
med økonomisk støtte fra vellet

Samarbeidsmøter:
Vellet har vært invitert på to samarbeidsmøter ved Dikemark statlige asylmottak, 
13.mai og 9.desemember. I begynnelsen av året har det vært branner ved mottaket og 
to av disse har vært påtent. Aktuelle beboere ved asylmottaket er ilagt besøksforbud. 
Vellet har ikke mottatt henvendelser fra beboere innen velkretsen ang mottaket. Invitert 
til møte i des. 2014 ved FAU Solberg skole ang juletrefest og evt. videre samarbeid.

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

Lekeplasser i Gamle Heggedalsvei: Behov for dugnad 

Saker fra årsmøtet 2014:
Det har vært kontakt med kommunen og fylket ang. manglende brøyting av overgang 
fra vei til gangvei ved Skjellestadjordet. Positiv tilbakemelding fra kommunen, denne 
overgangen skal brøytes. 
Også tatt opp utkjørsel fra Solbergsvingen, dårlig sikt samt vannsamling ved Bråte 
bru. Ikke fått tilbakemelding fra fylket / vegvesenet.

Kommentarer til årsberetningen:
Ønske om å følge opp tidligere henvendelse til fylket om vannansamling ved Bråte 
bru. Samtidig ta opp vintervedlikehold på fylkesveien Heggedalsveien som til tider er 
dårlig strødd / skrapet og er glatt.
Trafikksak: Beboer i Gml. Heggedalsvei tok opp trafikksak; Gml. Heggedalsvei mot 
Heggedal stasjon er svært smal. Bommen er oppsatt slik at det er mulig å komme 
forbi med bil. Usikkerhet om hvordan vei/ gangvei blir etter utbygging. Trafikkfarlig for 
fotgjengere, brukes også som skolevei til Hovedgården ungdomsskole. Forslag om å 
foreta en befaring, for å se på problemstillingen før evt. henvendelse Asker kommune. 
Ted Ringerike følger opp dette. 

Revidert regnskap, budsjett og kontingent.
Regnskap og budsjett ble gjennomgått av Kristin Myhre og godkjent.
Ingen endring av kontingent.
Det er kke kommet inn søknad om støtte til Asker musikk korps. Enighet om at en slik 
søknad godkjennes med samme beløp som tidligere år. 
Enighet om å se på muligheter for digitalisering av boka «Minneverdige steder og 
gamle boplasser på Askerbørskogen» som kom ut i 98, laget av kulturkomiteen i vellet 
og at utgifter som påløper til dette godkjennes.

Valg:
Ted Ringerike går inn som styremedlem og Knut Ivar Edvardsen som varastyre-
medlem. Ellers så fortsetter styret i sine respektive verv. Dette ble klappet inn. 

Ingen innkomne saksforslag.     
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Bli med Asker turlag ut på tur.

I år er dert friluftslivets år, 
og Asker Turlag vil gjerne 
ha deg med på tur enten 
du er medlem eller ikke. 
Turprogrammet for 2015 
har fl ere turer som foregår 
i vår nære «villmark», og er 
for alle som kan er i form 
til å gjennomføre i vanlig 
turtempo. Påmelding er 
normalt ikke påkrevet.

Vi nevner spesielt:
• Søndag 31. mai. Rundtur i Drammensmarka (Finnemarka). 
 Felleskjøring til Eiksetra fra Venskaben kl.09.30
• Torsdag 4. juni. Kveldstur fra Dikemark til Åstjern. 
 Møt opp ved utfartsparkeringen på Dikemark (Krokekra) kl. 18.00
• Torsdag 20. august. Kveldstur til Slåttebråtan. 
 Oppmøte ved utfartsparkeringen på Dikemark (Krokekra) kl. 18.00
• Torsdag 27. august. Kveldstur Heggedal, Vinnulstadåsen, Asker. 
 Oppmøte Heggedal stasjon kl. 18.00
• Søndag 6. september. «Kom deg ut» dagen. Kl. 11.00-15.00 på Hovdehytta
• Søndag 27. september. Krokekra, Vikervollen, fugletaket, 
 Torsbråtan, Krokekra. Oppmøte ved utfartsparkeringen på Dikemark kl. 10.00
• Lørdag/søndag 10-11. september er det dugnader på Småvannsbu. 
 Her er det alltid nyttig (og hyggelig) med fl ere hender. 
 Oppmøte ved Stinaløkka barnehage kl.10.00

Fullstendig turprogram kan lastes ned på www.dntoslo.no/asker. 

Sætredammen 

Like før Verkenselva renner ut i Gjellum-
vannet ligger Sætredammen. Denne ble 
anlagt for å skaff e kraft til Sætre Kjeks-
fabrikk. Demningen er laget av solid 
evigvarende Heggedals granitt. 
Kraften til Sætre ble overført fra Sætre-
dammen til fabrikken med wiretrekk.

Teksten er hentet fra boken 
«Minneverdige steder og gamle boplasser på Askerbørskauen»

I år er dert friluftslivets år, 
og Asker Turlag vil gjerne 
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Fundamentet til dette kan sees ennå. Senere ble det 
elektrisitetsverk: Skjellestad – Vinnulstad Vannanlegg. 
Ellers har Sætrefossen vært benyttet til mølledrift og 
sagbruk i gamle dager og omtalt allerede før 1630. 
I dag er demningen veldig redusert da mange av de 
fl otte steinene er havnet i Drammen, til den gang en 
ny Drammensbru.

Prosjekt i kunst og håndtverkstimene på Solberg skole
Elever fra 5., 6. og 7.trinn på skolen vår laget 
leireskulpturer, som ble delt ut som premier i 
en fi lmpremieutdeling i Sofi a, Bulgaria.
Dette skjedde tirsdag 3.mars som er nasjonal-
dagen til Bulgaria. Skulpturene ble laget i 
Kunst og Håndverk-timene. Vi designet dem, 
laget dem, brente i keramikkovn på skolen, 
og sendte dem til Sofi a.

Elevene som deltok i dette prosjektet er veldig stolt av 
arbeidet sitt, og skulpturene ble vist på bulgarsk tv og 
forskjellige nettsider.

Alle som deltok i prosjektet har fått diplom og en hånd-
laget liten gave fra Bulgaria, fra organisasjonskomiteen 
til fi lmpremiene, som heter Cinemouse.

 

Mvh 
Maria Finnanger, lærer 
Solberg skole



PROGRAM 17. MAI 2015, 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 2015.
  Asker skolekorps spiller – forsangere fra 3. og 5. trinn.
  Fellessang: “Det er Norge i rødt, hvitt og blått”.
  Tale for dagen ved 7. trinn ved 
  Sigurd Ekeli og Kaja Macnab
  Fellessang: “Ja, vi elsker dette landet”.
  Takk til korpset!
  Utdeling av boller og brus etter musikk, sang og taler.

Ca. kl. 12.45 Feiringen fortsetter med leker, 
  konkurranser og loddsalg.
  Det blir både grillbod og kafeteria med salg av 
  kaff e, kaker, pølser, hamburgere, is og brus.

Ca. kl. 14.30 Premieutdeling og trekning av hovedgevinster.

Ta med stol og bord. Vi fortsetter programmet så lenge det er stemning 
og vær for dette. Ved regnvær fl yttes arrangementet innendørs.
Husk kontanter, gjerne i mindre sedler/mynter. Vi har IKKE kortterminal. 
Eventuelt overskudd kommer elevene til gode..

VELKOMMEN TIL SOLBERG SKOLE!!  
Hilsen 17. mai-komiteen Solberg skole
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