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innHOLd i deTTe nUmmer:

Småklipp fra arrangementer i velkretsen
Turforslag til skitur Kjekstadmarka
Utbygging Gamle Heggedalsvei
Sørhellarennet Lørdag 5. mars

innkALLinG TiL ÅrSmøTe

Torsdag 17 mars kl 19 på Hauger gård, se siste side
Innbetalingsgiro for velkontingent 2015 kom sammen med Velnytt i desember, men
den manglet i enkelte blad. Du kan fortsatt betale kontingenten, kr 250, til kontonr.
1620 30 38899. Husk merk innbetalingen med navn og adresse så vi får registrert deg.

Askerbørskogen Vel

Siden forrige Velnytt;

Leder:
Kari Wie Skar
Solbergsvingen 5
Tlf: 416 29 642
kariwie@online.no

Har det vært arrangert lille julaften treff.
FAU har arrangert juletrefest i velkretsen.
Representanter fra vellet har vært i møte med
Dikemarks statlige mottak. Referat ligger på hjemmesiden til vellet.
Ted Ringerike har trekt seg fra styrevervet og
Nestleder:
Kristin W. Myhre har gått inn som styremedlem.
Øygunn Hellum
Det er behov for flere som kan være med som vara eller
Solbergsvingen 35
styremedlemmer. Har du lyst til å delta så ta kontakt
Tlf: 404 48 924
med en av oss i styret . Det er en hyggelig måte å bli
b-hellum@asker.kommune.no kjent med sambygdinger.
Kasserer:
Torgar Rist
Skjellestadåsen 5
Tlf: 976 26 306
torgarrist@hotmail.com

Årsmøte arrangeres 17 mars,
se invitasjon i bladet.

Sekretær;
Astrid Førland
Heggedalsveien 236B
Tlf: 938 60 479
astfo59@gmail.com

Bli medlem og støtt opp om lokale tiltak.

Styremedlem:
Kristin W. Myhre
Skjellestadhagen 38
Tlf: 959 21 802
Varamedlem:
Knut Ivar Edvardsen
Nyfjell, Eriksrudv. 28
Tlf: 66 98 83 74

Hjemmeside:
www.abskogen.no

Vi håper nye og gamle medlemmer kommer på møtet.

Og det er på tide å fornye velkontingenten
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»
• 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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Tradisjonen holdes i hevd.
Vellet arrangerte Lillejulaften treff på lekeplassen i Gml Heggedalsvei

Ca 110 møtte opp på lekeplassen for å ønske hverandre god jul.

Gløgg og pepperkaker ble
det i år også, servert at
blide «nissekoner»

Barna fikk en hyggelig tur med Haugerhuldra og kusken
Helge fra Hauger gård.

Kulda kom i januar og lekeplassen
i Gml Heggedalsvei ble islagt.

Fint med skøytelek og det er også
mulig for voksne å prøve seg.
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fau ved Solberg skole arrangerte juletrefest for velkretsen
Det var gratis inngang, loddsalg og gjestene ble oppfordret til å ta med en matrett hver
eller kake og en kanne kaffe eller te. Det ble en fin juletrefest med god stemning for de
27 barna samt en god del voksne som deltok

Barna fikk boller og brus og selvsagt kom
nissen i år og. Her hilser Nikolaj Andreas
Lystfell (snart 6 år) på julenissen. Jentene i
bakgrunnen er Amanda Gjellum Rustad og
Mathilde Bakke.

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.
I 2015 kom det inn kr kr 3680.
Tusen takk for bidraget.
For mer informasjon se
http://www.grasrotandelen.no/
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fOrSLAG TiL rUndTUr pÅ Ski
Turen ble tatt i midten
av januar og da var det
fine forhold, men vi får
satse på mer snø igjen
etter denne mildværsperioden.
Fra Skjellestad starter
oppkjørt løype 5 meter
opp i Gml. Heggedalsvei.
Løypa går mot Sletthellene, men før du kommer dit svinger løypa
mot høyre og går på oversiden av Buvald og Buttingsrud,
videre på nedsiden av gårdene Solberg, Sebjørnsrud og
Strømnes. Noen hundre meter følger løypa Fossnesveien og
Eriksrudveien før den går over jordene til p plassen ved 3. avd.
Derfra kan en gå til Dikemark
småvanna opp til Breimåsan (mye
motbakker). Der tar du løype til
Skjellestad over Sletthellene. Siste
biten er ikke oppkjørt, men brøytet
på gamlemåten og kan være litt
utfordrende nedover fordi det er
vanskelig å ploge. Eller du kan gå
motsatt, uansett en god rundtur.
For å se løypetrasser i Kjekstadmarka og annen info gå inn på
www.skiforeningen.no

Er du først på Breimåsan kan du stikke nedom
Blåfjellhytta for en forfriskning.
Åpen hver søndag 12-16 fram til skjærtorsdag.
Sjekk nærmere på www.blaafjellhytta.no
5

Breimåsan i høstdrakt.
Breimåsan eller Verkensmåsan er en
stor myr som ligger på det høyeste
punktet i skogstrekningen mellom
Dikemark, Røyken og Lier. I 20 årene ble
det fra Røykensiden tatt ut torv her. I 30
åra sto det fremdeles et falleferdig skur
som ble brukt til å tørke torv i. I en av de
store tørkeperiodene i 1947 ble det
bygget et branntårn på Brennåsen, nord
for myra. Dette er det høyeste punktet i
Kjekstadmarka, 361 m.o.h.
Byggene som en gang sto her er nå
tatt av tiden.
(kilde: Minneverdige steder og gamle boplasser på Askerbørskogen)

Utbygging av nye boliger i Gml Heggedalsvei
I sommer startet byggingen av nye boliger i Gml Heggedalsvei
der hvor deler av Wienckes gartner tidligere lå. Utbyggingen
har gått raskt og vi som bor i nærområdet syns det er forandringer hver gang vi passerer. Eiendomsmegler Fredrik Von
Krogh i Proaktiv bolig og prosjektmegling opplyser at nå er
første salgstrinn avsluttet. Det er solgt 6 av 11 boliger,
4 eneboliger og 2 halvparter av tomannsboliger. Disse er planlagt innflyttningsklare i juni. Det har vært økende interesse og
bra med henvendelser. I juni når alle boligene er ferdig, starter
salgstrinn 2. Da starter salget av resterende 5 boliger, 3 eneboliger og 2 halvparter av tomannsbolig.
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SÅ BRAKER DET LØS IGJEN!

Langrenn på jordet v/lekeplassen i Gml. Heggedalsvei.

Lørdag 5. mars
Startskuddet går kl.12.00

(Påmelding kl. 11.10 – 11.40, møt opp i god tid!)
Rebusløp for voksne og barn rett etter langrennet. ALLE DELTAR!
Skileik, diverse for barn i alle aldre
Kiosk med rettigheter for alt som er godt!
Følg med på Askerbørskogen Vel sin Facebook side for oppdateringer.

Premieutdeling etter skirennet og rebusløpet

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

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

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

ÅrSmøTe

Torsdag 17. mars kl. 19.00
Sted: Hauger gård
SAkSLiSTe

• Godkjenning av innkalling
• Valg av møteleder
• Valg av referent
• Styrets årsberetning
• Regnskap/budsjett
• Valg etter §3
• Innkomne saksforslag
(må leveres minst 2 uker før årsmøtet)
Leder: Kari Wie, på valg
Kasserer: Torgar Rist, ikke på valg
Sekretær: Astrid Førland, ikke på valg
Styremedlem: Kristin W Myhre, på valg
Styremedlem: Øygunn Hellum, på valg
Vara styremedlem: Knut Ivar Edvardsen, ikke på valg
Vervene innehas for 2 år av gangen
Hvis noen ønsker å stille ønsker vi det velkommen.
Vellet har behov for et vara eller styremedlem til.

VeLkOmmen

til årsmøte med kaffe, kake og en hyggelig prat.
Vi sees

