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    innHOlD i Dette nUMMer:
•  Historisk tilbakeblikk: 
 «Askerbørskogen Vel 50 år - jubileumstidskrift 1935-1985» Del 2
•  Sletthellene
•  Info fra FAU Solberg skole 
•  Juletrefest på Solberg skole 2. januar kl. 17
•  Invitasjon til Lille julaften arrangement 
 på lekeplassen i Gml. Heggedalsvei

pÅ tiDe Å FOrnYe VelkOntinGenten.
Giro er lagt ved 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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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:
Ted Ringerike
Villaveien 24
Tlf: 482 68 175
tedringerike@gmail.com

Varamedlem:
Knut Ivar Edvardsen 
Nyfjell, Eriksrudv. 28
Tlf: 66 98 83 74

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

Hjemmeside:
www.abskogen.no

Siden forrige Velnytt; 

Har det vært arrangert plantebyttedag i Villaveien 
20 sept. Ikke så stort oppmøte, men de som kom fikk 
byttet stauder, servert kaffe og kaker.

FAU overtar gjennomføringen av juletrefsten.
Etter styremøte i Vellet i vår ble Fau og rektor ved 
Solberg skole orientert pr brev om at styret ikke vil klare 
å gjennomføre juletrefestarrangementet, men vi så det 
som positivt hvis noen andre kunne påta seg dette ans-
varet på fast basis med økonomisk støtte fra vellet (slik 
det for eksempel gjøres ved 17. mai arrangementet). I 
høst ble vellet invitert på møte med FAU. Her ble det 
enighet om at FAU arrangerer juletrefest fremover. Se 
informasjon fra FAU i bladet. 

Det er fremdeles behov for folk i vellet
Tidligere har vellet hatt en sosialkomite. Disse vervene 
har stått tomme i over 3 år. Foruten juletrefesten har 
det vært arrangert skirenn, natursti, sommerfest og lille 
julaften arrangement. Det er hyggelig å videreføre slike 
samlinger som skaper gode minner og tilhørighet. Sam-
tidig er det en fin måte å bli kjent med sambygdinger 
Vi trenger flere som kan delta i en sosialkomite. Det er 
ressurspersoner som fremdeles driver skirennet og lille 
julaften arrangementet, så om du har lyst til å bidra vil 
du ikke være alene om oppgaver. Så ta kontakt!

Og det er på tide å fornye velkontingenten

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» 
• Sosiale arrangementer: sommerfest, høsttur, 
 kanefart på Lille Julaften, juletrefest, skirenn. 
• Drifting og islegging av lekeplassen i 
 Gml. Heggedalsvei.
• 17. mai arrangementet på Solberg skole. 
• Vellet er en høringsinstans for Kommunen i 
 forbindelse med strategiplaner, utbygginger, veier,  
 verning av grøntområder etc.

Styret kan kontaktes via tlf. mail, vellets Facebookside 
eller hjemmesiden; www.abskogen.no
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Askerbørskogen vel ble stiftet 27. november 1935 
og fra «arkivet» har vi hentet denne artikkelen. 

Del 2 
 «Askerbørskogen Vel 50 år- jubileumstidskrift 
1935-1985» heftet. 
Vellet 1935-1985, del 1 ligger på hjemmesiden

I 1962 ble Charles Poverud gjenvalgt som formann, 
- og han ble etterfulgt av Odd Bjørnebo 1963.
Så kom det en 4 års periode med Eivind Buvald som 
formann, og han så som sin største oppgave å få realisert 
planene med Eriksrudveien og få en ny bru over elva. Og 
høsten 1967 etter at Vellet hadde foretatt atskillelige hen-
vendelser både til Dikemark sykehus og Asker kommune 
var ny bro en realitet. Det må også nevnes at Oslo kom-
mune bevilget kr. 50.000- til arbeidet.

En annen stor begivenhet var dagslyspæra som vi fikk til 
belysning av snuplassen for bussen ved Vinnulstad etter 
at den var blitt noe utvidet. Dette førte til at Eivind Buvald 
i flere kvelder gikk tur til holdeplassen for å se hvor lyst og 
fint det var blitt.

Videre fortsatte vellet i denne perioden å gjøre Asker 
kommune oppmerksom på standarden på Heggedals-
veien, men da det endelig var blitt satt av midler på bud-
sjettet til utbedring av veien ble Heggedalsveien fylkesvei. Av andre ting som det ble arbeidet 
med kan det nevnes forbedring av krysset Heggedalsveien/Gamle Heggedalsvei, utvidelse av 
bussrutene og velveiene for øvrig.

Vellets 30 års jubileum ble feiret på Dalgløtt med Eivind Buvald som vert, og en annen begivenhet 
i perioden var at 6.april 1968 ble Kristian Sunde oppnevnt til æresmedlem som takk for man-
geårig god innsats for vellet. 

Etter hvert ble det tyngre og tyngre å arbeide aktivt i Vellet. Vi fikk flere felles goder, en del av 
velveiene var blitt kommunale og oppslutningen om Vellet var minimal. Vellets årsmøter ble helt 
fra starten av holdt på Dalgløtt med påfølgende fest, og Margit Sunde forteller at menyen på 
disse festene som regel var «skinkestek med surkål». Men Vellets styre og festkomite klarte  et-
terhvert ikke å samle medlemmene til disse årsmøtene – konkurransen fra tv var nok en av årsak-
ene og det ble jo også en dyr fornøyelse å gå på disse møtene med påfølgende fest. Det ble der-
for slutt på de «store» festene i forbindelse med årsmøtene, -  og i disse tider sa vår nåværende 
nestformann, Olav Førland, ja til å være formann i Vellet. Førland hadde formannsvervet i årene 
1968 og 1969 og fra protokollene sakser vi at nå har søppeltømmingen som tidligere var blitt 
organisert gjennom vellet for en del oppsittere, blitt kommunal.

I årene 1970/1971 var Inge Svee formann i Vellet, og fra denne perioden kan det særskilt nevnes 
at etter atskillige søknader overtok kommunen brøytingen av en del velveier. Deretter var Emil 
Delphin formann i Vellet i årene 1972/74, og fra denne perioden kan det nevnes at brua over 
Sebjørnsrudveien ble sikra bedre for barn.

Men nå var interessen for Vellet blitt liten- og jeg vil særskilt nevne årsmøtet i 1974 hvor det bare 
var møtt opp noen ganske få personer. Det var plass til alle de fremmøtte rundt et lite langbord 
på Dalgløtt, -. Og blant de fremmøtte herrene var Kristian Sunde og Ingvald Bretten – som hadde 
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vært med i Vellet fra starten av. Dessuten var det så vidt jeg erindrer møtt opp tre damer hvorav 
den ene var sekretæren. På dette årsmøtet foreslo formannen, Emil Delphin, at til neste årsmøte 
måtte vi forsøke å få med flere deltagere. Alle som var tilstede fikk i oppdrag å arbeide aktivt for 
dette, og formannen foreslo videre at Vellet skulle servere kaffe til medbragte smørbrød. Dette 
ble et prosjekt som falt forholdsvis heldig ut, for på årsmøtet i 1975 hvor Jan Lystfell ble valgt til 
formann, var det flere medlemmer tilstede enn på lenge. Men det lyktes ikke for Jan Lystfell og 
hans styre og festkomite og få til en fest på for å feire Vellets 40 års jubileum. Denne festen ble 
avlyst på grunn av liten deltagelse.

I 1976 sa Ingvald Bretten, som har vært styremedlem og nestformann i vellet i en årrekke, ja til å 
være formann på en periode på 1 år. Bretten var meget opptatt av å få en bedre brøyteordning 
for de eldre beboerne i bygda, og på årsmøtet i 1977 ble følgende vedtak fattet: «Alle medlem-
mer i Vellet skal få sine gårdsveier brøytet gratis. Dersom det enkelte vintre blir ekstraordinære 
brøyteutgifter, må det vurderes om oppsitterne ved veier som ikke er velveier skal betale en 
forholdsvis andel av brøyteutgiftene beregnet på grunnlag av veilengden». Men dette ble et 
vedtak som fikk kort varighet på grunn av omlegging av utbetaling av stønad til vintervedlikehold 
fra Asker kommune. Stønaden blir ikke lenger utbetalt pr. meter vei, men etter anbud. Videre kom 
det i denne perioden sterke krav fra en del oppsittere om det var mulig å få til en barnepark på 
«Veltomta», og det ble nedsatt en komite til å utrede dette. 

Deretter overtok Olav Furdal i 1977 som Vellets formann, og han hans styre var meget opptatt 
av å få større oppslutning om vellet. Dette ble startet opp med et rundskriv til alle husstandene 
på Askerbørskogen – noe som etter hvert utviklet seg til heftet «Nytt fra Askerbørskogen Vel». 
Vignetten med Vardåsens karakteristiske bakside på dette heftet er tegnet av Olav Førland. 
I dette heftet ble det oppsummert hva Vellet arbeider med og hvem som inneha de forskjel-
lige tillitsvervene i Vellet. Det kan ellers nevnes at i denne perioden ble Vellets lover revidert og 
bygdekveldene innført.

Arbeidet med å få en barnepark / lekeplass på Veltomta ble påbegynt, men dette viste seg å bli 
en meget vanskelig oppgave. Det ble stilt store krav til sikkerheten – tomta måtte sikres mot elva 
og det ville bli meget vanskelig med utkjørselen til Heggedals-veien. Det ble holdt en dugnad på 
tomta og den ble ryddet og har siden blitt grov-planert. Men prosjektet ble ikke ferdig og barna i 
området har etter hvert blitt så store at det ikke er realistisk å fortsette med dette arbeidet nå. 

Det ble også forsøkt å få sikret især tre utkjørsler til Heggedalsveien som vi anså som trafikkfeller. 
Etter atskillige henvendelser til Akershus fylke lykkes det oss å få tillatelse til de endringer som 
ble foreslått, - men økonomisk støtte ville ikke bli gitt. Asker kommune hadde heller ikke anledn-
ing til å støtte Vellet økonomisk, men kunne når de hadde kapasitet låne oss redskap og folk. 
Det hele ble så usikkert, og beregningene som ble foretatt av Knut Førland viste at det ville bli et 
stort økonomisk løft. Prosjektet ble derfor nedlagt, men ved Eriksrudveien som vel er den mest 
belastede veien trafikkmessig, har Oslo kommune på grunn av «Enga kollektivet» måttet foreta 
utbedring av veikrysset. Videre må det fra denne perioden nevnes den bormassen som ble kjørt 
på veiene, og sandkassene som ble utsatt. Og det ble innledet et samarbeid med trafikkutvalget 
ved Solberg skole for å få sikret skoleveien med gang og sykkelsti.

Deretter fulgte en periode på 2 år, 1980 og 1981, hvor Knut Colling var Vellets formann. Han 
fortsatte arbeidet med å sikre skoleveien i samarbeid med trafikkutvalget ved Solberg skole, og 
hadde en utpreget sosial profil. Det bør nevnes at han etter henvendelse fra Asker Velforbund om 
å få en sosialkontakt i Vellet påtok seg dette vervet. Han var også opptatt av å få et grendehus på 
Askerbørskogen. Videre ble det arbeidet med å få til en bedre bussforbindelse Asker/Dikemark/
Heggedal/Asker eller omvendt.

I denne perioden ble også «Enga-kollektivet» en vanskelig sak å håndtere med delte meninger 
hos Vellets medlemmer, men kollektivet har kommet og fra «Vår avis» sakses det: «Enga gård er 
et kollektivlignende behandlingssted for stoffmisbrukere, folk med lang fortid som misbrukere» 



5

Kollektivet ble tatt i bruk 8/11.83 og det er normert for 6 klienter. Det kan også nevnes at de som 
bor i nærheten av kollektivet merker lite til det, - og de problemene som en del trodde ville opp-
stå på grunn av fleinsoppen i området har ikke kommet. 

I perioden 1982-1983 var Knut Edvardsen formann i Vellet, og det mest essensielle fra denne 
tiden er arbeidet med gang og sykkelsti. Men her gjorde også Knut Førland en stor innsats med 
å utarbeide et alternativt forslag til gang og sykkelsti hvor interessen til Vellets medlemmer ble 
ivaretatt på best mulig måte.

Men jeg vil også trekke fram den bygdekvelden hvor en av Vellets egne oppsittere, Otto Schau-
lund, kåserte og viste lysbilder om steinhuggingen i området.

I 1984 sa vår nåværende formann, Ivar Schaulund, ja til formannsvervet, og fra saker fra denne 
tiden vil jeg trekke fram det åpne møtet i forbindelse med reguleringsplanen for Gamle Hegged-
alsvei / Skjellestadåsen. Vellet hadde en del bemerkninger til forslaget, men dette ble det tatt lite 
hensyn til ved stadfestingen av planen. Arbeid med tiltak for barn og unge har kommet godt i 
gang med Anne Lise Fossli som primus motor.

Det arbeides med å få satt i hevd turveier, og det er i denne forbindelse innhentet tillatelse av 
grunneierne til rydding av gammel vei fra Sebjørnsrud mot Bretten til turvei.

Jeg har nå kommet fram til det herrens år 1985 i denne kavalkaden over Vellets dyktige formenn 
og styremedlemmer, - og det er mange vanskelige saker som Ivar Schaulund og hans styre får 
arbeide med. Jeg vil bare nevne fra årsmøtet: Veltomta, hvordan ønsker vi beboerne på 
Askerbørskogen å ha bygda vår? turveier o. a. «Men til slutt etter denne kavalkaden over Vellets 
ledere –alle menn – må jeg få bekjentgjøre at det helt fra starten av har vært med dyktige kvinner 
i Vellets styrer og komiteer- jeg vil kort nevne Ragnhild Røkenes – som i mange år var lærer på 
Solberg skole, var vellets første sekretær. Margit Sundes innsats i festkomiteen må heller ikke 
glemmes, og i de senere år har Gunda Kvarme, som også var sekretær i en del år, hatt en sentral 
plass i festkomiteen. I disse dager er vel Anne Lise Fossli, tidligere styremedlem og sekretær, et 
av Vellets mest aktive medlemmer med sitt engasjement for ungdommen på stedet.

Jeg er fullt klar over at ikke alle av Vellets medlemmer som har gjort en utmerket jobb i de 
forskjellige styrer og komiteer, er nevnt med navn - noe som ville føre for langt, men vil gjerne få 
takke hvert enkelt medlem i vellet for det arbeid de har nedlagt til felles beste for bygda vår og 
vellet vårt.»

GrASrOtAnDelen FrA nOrSk tippinG
Vellet har registrert seg som mottaker av grasrot-
andel fra Norsk tipping. Dersom du spiller eller 
tipper setter vi stor pris på om du legger til vellet 
som mottaker av grasrotmidler.

Pr.10.nov er det 15 spillere som har lagt til vellet som 
sin grasrotmottaker og det er hittil i 2015 mottatt kr 
3138. Tusen takk for bidraget.

For mer informasjon se 
http://www.grasrotandelen.no/
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SlettHellene
I 1998 ble boka «Minneverdige steder og gamle boplasser på Askerbørskogen» utgitt.
Den ble utgitt i forbindelse med et prosjekt hvor stedsnavn av kulturhistorisk interesse 
ble plassert på kart. Det ble satt opp informasjonstavler på enkelte av stedene for å 
gjøre stedet og stedets historie lettere tilgjengelig. På Sletthellene sto en av tavlene 
som nå er borte.

For å komme til Sletthellene så kan man starte fra Skjellestad, gå opp Turveien (navn 
på veistubb) og øverst i veien gå ut på stien (ve side) og fortsette videre til høyre. 

Vi har sakset fra boka: Ovenfor Buvald med anleggsvei fra Stokker og Kjenner ligger 
Sletthellene; en stor, hellende og blankskurt granittflate. Nederst her er det blitt tatt ut 
flotte syrefaste steoinhelller. Mange har gått til syretårn i Tyskland. I anleggstiden var det 
trallebane og heiseutstyr. I dag kan man ennå se steinheller og rester etter heiseutstyr»

Sikkert mange som har brukt denne 
furua som ryggstø og rasteplass, kjent 
sola varme, om vinteren brent bål og 
grillet pølser. 

Her er det kjempefint å bygge demning, 
mye byggmatrialer, steiner og mose til 
tetting. Og så morsomt å se hvor stor 
demningen blir, for så å åpne å se vannet 
strømme nedover. Mange unger 
(og voksne) har kost seg her. 



7

Det jobbes fl ittig i FAU om dagen og vi har mange saker på agendaen. Skolen fi kk i 
fjor ny rektor, han heter Nicklas Fronth. Han har tidligere jobbet i barne-, ungdom- og 
videregående skoler. 

Et av våre store satsingsområder om dagen å skape et levende miljø og et samlings-
punkt på skolen også etter skoletid. Vi ser at vi bor i en relativt liten og langstrakt dal 
uten noe naturlig sentrum og ønsker derfor at skolen blir et sted hvor folk kan treffes 
både i skoletid og på kveldene. Gymsalen er stort sett utleid i ukedagene, men øvrige 
lokaler er tilgjengelige. Disse er mulig å låne gratis med den hensikt og skape noe 
positivt for nærmiljøet. Det være seg bursdager, hobbykveld, spillekveld eller liknene. 
Ved spørsmål kontakt administrasjonen ved skolen. 

Videre arbeider vi med å oppgradere uteområdene i form av nye lekeapparater på 
skolen. Dette er noe vi må fi nansiere på egenhånd. Vi har arrangert dugnader og hatt 
et arrangement på skolens refl ekskveld hvor vi har samlet inn penger. Dette vil kreve 
mer innsats og midler fremover før vi er i mål, så dette vil vi arbeide mer med fremover.

Siste FAU-møte hadde vi invitert vellet for en uformell prat om hvordan vi best kan 
samarbeide fremover. Det ble et hyggelig møte hvor vi ble enig om noen fordelinger 
samt noen saker som vi kan samarbeide om fremover. Vi har representanter i FAU som 
også sitter i styret i vellet, dette vil være et naturlig bindeledd mellom FAU og vellet i 
fremtiden. Vellets sosialkomite har i fl ere år manglet noen ildsjeler, vi ble derfor enig 
om at skolen tar ansvar for juletrefesten fremover, med økonomisk drahjelp fra Vellet. 
Vi ble også enige om samarbeid rundt sikring av skolevei. Heggedalsveien har i fl ere 
år vært svært glatt på vinterstid i mangel av salting. Dette har ført til svært mange ut-
forkjøringer i Vestengdumpa hvor biler har endt opp på gang og sykkelveien. Dette har 
skjedd fl ere ganger i tidsperioden hvor det har ferdes mange skolebarn der, og det er 
bare tilfeldigheter at biler ikke har tatt med seg en gruppe barn. Vi ønsker å få etablert 
autovern på denne strekningen slik at biler blir forhindret i og nå gang og sykkelveien 
under en utforkjøring.

FAU er åpne for innspill så nøl ikke med og ta kontakt (fau.solbergskole@gmail.com) 
dersom det skulle være noe, slik at vi sammen kan skape et godt nærmiljø.  

Med vennlig hilsen FAU ved Solberg Skole      

info fra FAU ved Solberg Skole

JUletreFeSt pÅ SOlBerG SkOle
lØrDAG 2. JAnUAr kl 17.oo

Nærmere info kommer senere 
ved oppslag og på sosiale medier.

Men det vi helt sikkert vet er at 
niSSen kOMMer!



tradisjonen tro ønsker vi velkommen til 
gløgg og pepperkaker på lekeplassen 
ved Gamle Heggedalsvei lille julaften kl.17.00

VelkOMMen til 
lille JUlAFten treFF

tradisjonen tro ønsker vi velkommen til 

lille JUlAFten treFF

Vi ØnSker Alle 
en riktiG GOD JUl

 OG et GODt nYtt År 

Barna kan glede seg til 
tur med hest og vogn.

ASkerBØrSkOGen Vel

Velkommen skal dere være!

tradisjonen tro ønsker vi velkommen til 




