
Nr 2/2016

iNNHoLd i dette NUMMeR:
Glimt fra Sørhellarennet 
Årsberetning
Referat fra årsmøtet
Invitasjon til dugnad og grillkos 
på Volleyballbanen 
17. mai program for Solberg skole

VoLLeYBALLBANeN pÅ diKeMARK tReNGeR eN ANSiKtSLØftiNG.
Når bladet kommer i postkassen din så ser det antagelig litt bedre ut, 
men det gjenstår å kjøre på sand. Siste fi npussen blir 22 mai kl 13.
Vi avslutter med grill, kaffe og kaker og kanskje litt ballspill…….
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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 Arne Letterud
Skjellestadhagen 55
1389 Heggedal
Knut.letterud@gmail.com

Vara medlem: 
Kristin W Myhre 
Skjellestadhagen 38
Tlf: 959 21 802

Varamedlem:
Solveig Lystad
Fossnesvn 16
tlf 905 10 208
solveig@lystadregnskap.no

Hjemmeside:
www.abskogen.no

Siden sist: 

Har det vært arrangert Sørhellarenn.
Det har vært avholdt årsmøte og 2 nye medlemmer har 
kommet inn i styret. Velkommen til Knut Arne Letterud 
som styremedlem og Solveig Lystad som varamedlem.

Vi har planer om å pynte på området rundt volleyball-
banen på Dikemark og nødvendig tillatelse er innvilget. 
Første dugnad har vært avholdt når dette har gått i 
trykken. Søndag 22.mai kl 13 følger vi opp med siste 
finpuss og sosialt arrangement. Håper at mange vil 
delta akkurat denne dagen og ser muligheten det gir 
for en fin aktivitet for hele familien.

17. mai er rett rundt hjørnet og 17.mai komiteen ved 
Solberg skole står på for å få til et hyggelig arrange-
ment for hele skolekretsen, og sikkert for mange 
tidligere elever som søker tilbake for å treffe gamle 
kjente. Vellet bidrar som vanlig med økonomisk støtte.
.
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» 
• 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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Sørhella rennet 2016

Lørdag 5. mars var det igjen 
klart for det tradisjonsrike 
Sørhellarennet på Skjellestad.
30 glade barn sto på start-
streken og alle fullførte med 
glans! I år var vi heldige med 
stort snøfall siste uka, været 
på renndagen var det heller 
ikke noe å si på! Det ble fyrt 
bål man kunne varme seg på 
og det var både varme pølser 
og vafler i kiosken, samt 
kaker, sjokolade, kaffe osv.

Stor loddbod var det også i år hvor mange stakk av med flotte premier.
Minste deltager som fullførte Ekornløypa var i år Lionel på 2 ½ år, så fulgte barn opp 
til 7. klasse i Hareløypa og Elgeløypa. Innsatsen var det ikke noe å si på og alle fikk 
velfortjent bolle, varm saft og en valgfri premie når de kom i mål.
Dagen ble avsluttet med rebusløp for hele familien og to lag sto igjen på toppen med 
11 av 12 riktige. Etter et siste avgjørende spørsmål sto Linda og Tone Lystfell igjen 
på toppen av pallen med en stor fruktkurv fra Kiwi, konfekt , drikke og gavekort fra 
Bauhaus på 500 kr!

Vi vil takke alle som hjalp til under rennet og ikke minst alle fremmøtte som gjorde 
dagen kjempefin! Samt sponsorer (Statkraft, Bauhaus, Kiwi i Heggedal, Rema 1000 
Gullhella, Vita, apoteket i Heggedal, Bakkal, Apotek 1 på Trekanten, Ark og Nordli).
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Årsrapport 2015 Askerbørskogen Vel

Styret har dette året bestått av:
Kari Wie Skar – leder
Torgar Rist – kasserer
Øygunn Hellum – styremedlem
Astrid Førland – sekretær
Ted Ringerike–  styremedlem 
Knut Ivar Edvardsen- varamedlem
Kristin W Myhre – varamedlem
Ted Ringerike har i høst trukket seg fra vervet, og Kristin W Myhre har gått inn 
som styremedlem.
Hovedmålsetting for styret:
Styret har som mål å jobbe videre med Vellets arbeid for å gjøre Askerbørsko-
gen til et fortsatt godt sted å bo. Stikkordene er Trygghet, Trivsel og Til-
hørighet. 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 på 3 år. Det er 
fortsatt vanskelig å fylle vervene. 
Bladet «Nytt fra Askerbørskogen»/ Velnytt:
Det er utgitt 3 nummer av Velnytt som legges ut på hjemmesiden og deles ut i 
alle postkasser i velkretsen. Det trykkes opp 550 blader. 
Hjemmeside og facebook:
Vellet har en hjemmeside, adressen er: www.abskogen.no. Velnytt og andre 
aktuelle saker legges ut der. Hjemmesiden er enkel i bruk og flere i styret er 
administratorer. Siden er knyttet opp mot Facebooksiden til vellet. 
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Sammenkomster:
• Sørhellarennet ble gjennomført lørdag 1. mars 2015 i kraftig snøvær.  

Denne gangen ble rennet avholdt i løpet av en dag med premie-
utdeling rett etter rennet.

• Plantebyttedag ble arrangert 20 september i Villaveien. 
Ikke mange fremmøtte.

• Lille julaften: Ble gjennomført med gløgg, pepperkaker og
 hestekjøring. Stor oppslutning, ca 110 personer.

• Juletrefesten ble arrangert 2. januar av FAU ved Solberg skole 
med økonomisk støtte av Vellet.

Samarbeidsmøter:
• Vellet har vært invitert på samarbeidsmøte ved Dikemark statlige  

asylmottak 19 november. Referat er lagt ut på hjemmesiden til Vellet.  
Det er ikke mottatt henvendelser fra velkretsen ang mottaket.

• Det ble gjort et styrevedtak om at vellet ikke vil gjennomføre 
juletrefest. Siden dette primært er et arrangement for barna så ble et
orienteringsbrev sendt til rektor og FAU ved Solberg skole. Det ble 
opplyst om at styret i Vellet så det som positivt hvis arrangementet 
kan tas over av andre med støtte fra Vellet, slik det for eksempel 
gjøres ved 17. mai arr. På bakgrunn av dette ble Vellet invitert til 
samarbeidsmøte med FAU ved Solberg skole november 2015. Her 
ble det enighet om at FAU/skolen tar ansvar for juletrefesten fremover
med økonomisk drahjelp fra Vellet. Det er også ønskelig med et 
samarbeid om sikring av skolevei.

Velveier: 
Vellet mottar fortsatt noe støtte til vintervedlikehold, og dette fordeles videre 
til beboerne i velveiene, Heggedalsveien (Skjellestad veilag) og Eriksrud vei-
lag. Det mottas tilskudd til vinterbrøyting av disse veiene, men dette tilskud-
det har gått ned. For å motta tilskudd må vellet administrere dette, noe vellet 
fortsetter med under forutsetning av at beboerne i velveiene dekker under-
skuddet og er medlemmer av vellet (vedtak fra årsmøte 2009).
Lekeplassen i Gamle Heggedalsvei: Behov for dugnad, islegges vinterstid. 
Saker fra årsmøtet 2015:
Kontakt med Erik Skiaker Lykseth i Statens vegvesen ang. glatt /dårlig strødd 
Heggedalsveien vinteren 2014/2015. Han svarer at han beklager dette, og det 
var utfordringer på Heggedalsveien (fv. 204) denne vinteren, og da spesielt i 
første del. På grunn av flere forhold ved vinterdriften på vegene som driftes av 
Statens vegvesen i Asker og Bærum, jobber entreprenøren med nytt opplegg 
for kommende sesong (2015/16). Statens vegvesen håper at dette også vil 
bedre situasjonen på Heggedalsveien.
Ang vannansamling Bråte bru opplyste Skiaseter at det skal gjøres asfaltar-
beider på denne strekningen i sommer og at de håpet å utbedre problemet 
da. Asfaltarbeidene er utført.
Budsjett og regnskap vil legges ut på hjemmesiden, www.abskogen.no
Hvis noen av medlemmene ikke har tilgang til denne så henvend dere til en av 
oss i styret så sender vi dokumentasjon.
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Referat årsmøte 17. mars 2016 kl.19 på Hauger gård
Tilstede leder Kari Wie Skar, varamedlem Kristin Wittusen Myhre, 
kasserer Torgar Rist, sekretær Astrid Førland, nestleder Øygunn Hellum.
Tilstede utenom styret 3 stk.

1. Godkjenning av innkalling og valg av styreleder samt referent

2. Styrets årsberetning utdelt og gjennomgått, godkjent. 
Enighet om behov for autovern mellom vei og sykkelsti i utsatt område 
ved Vestengbakken / dumpa. Det har vært flere utforkjøringer der.

3. Regnskap og budsjett gjennomgått og godkjent

4. Valg
2 nye har ønske om å delta. Solveig Lystad stiller som varamedlem og 
Knut Arne Letterud som styremedlem. Kari Wie Skar fortsetter som leder 
og de andre vervene fordeles av styret. Vi tar kontakt med Knut Ivar 
Edvardsen om han ønsker å fortsette videre eller om han kan være en 
ressursperson som vi kan kontakte ved behov.

5. Eventuelt
Lys fra 3 avd. til ny utbygging i Dyringveien. Lys er fjernet i forbindelse med 
utbygging. Ser det er behov for lys på denne strekningen. Kari sjekker dette 
videre.
Sak fra forrige årsmøte ble tatt opp påny fra velmedlem. 
Etter forrige årsmøte var representant fra vel styret og melder på 
befaring  nederst i Gamle Heggedalsvei ang bom og usikker vei, spesielt  
vinterstid. Usikkert om det fra vellets side er tatt kontakt med kommunen.  
Ønske fra beboer i Gml. Heggedalsvei om støtte til denne saken da den har  
pågått over flere år. Enighet om at det er en risiko for myke trafikanter når  
det også er biltrafikk på veien. Enighet om å forfatte et brev til kommunen  
hvor vellet ønsker svar på risikovudering av forholdene. 
Torgar forfatter brevet.

       referent Astrid Førland

Kommentarer til referatet
Styret har fordelt vervene slik: 
Leder: Kari Wie Skar 
Nestleder: Berit Øygunn Hellum
Kasserer: Torgar Rist 
Sekretær: Astrid Førland
Styremedlem: Knut Arne Letterud (ny)
Varastyremedlem: Kristin Wittusen Myhre
Varastyremedlem: Solveig Lystad (ny).

Sak ang trafikkfarlig gangvei /bom nederst i Gml. Heggedalsvei .
Brev er sendt kommunen hvor den farlige veistrekningen påpekes 
og med forslag til tiltak.
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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/

Styret har det siste året jobbet med muligheter for å gjøre noe mer ut av jentebadet 
samt oppgradere volleyballbanen.

På Jentebadet hadde vi i utgangspunktet ønsket å fylle på sand og sette opp mu-
ligheter for fast grill, men grillønske ble ikke imøtekommet og søknad om å fylle på 
sand er kostbart og vil høyst sannsynlig ikke gå igjennom pga miljøvern hensyn. Har 
fått tillatelse til dugnad med fjerning av småbusker.

Volleyballbanen på dikemark, dugnad med grilling, kaffe og kaker, 
søndag 22. mai kl 13.

Vi har også fått tillatelse til å oppgradere volleyballbanen, fylle på sand, sette opp nytt 
nett og kviste litt der det er grodd til. Forhåpentligvis er vi godt i gang siden første 
dugnadsgjeng allerede har vært i aksjon. Vi møtes til siste finishen 22. mai kl 13, 
jobber litt først og tenner opp grillen etterhvert. Ta med spade og rive.
Vi håper på at det som står igjen er å fylle på sand.
Følg med på facebok eller hjemmesiden for å se utviklingen og behov.

ta med med grillmat og drikke. Vi stiller med kaffe og kaker.
og kanskje det kan bli litt volleyballspill også.



pRoGRAM 17. MAi 2016, 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.

kl. 12.30  17. mai-komiteen ønsker velkommen.
  Overrekkelse av premie til vinner av 
  tegnekonkurransen 2016.
  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 
  Elise Mølnvik Øye og Kristoffer Mamen-Lund.  
  Fellessang: “Ja, vi elsker dette landet”.
  Utdeling av boller og brus etter musikk, sang og taler.

kl. 12.45  Leker og konkurranser (fi skedam, bokskasting, 
  luftgeværskyting, m.m.). Loddsalg.
  Kafeteria  og grillbod

kl. 14.30  Premieutdeling og trekning av hovedgevinster.

Husk kontanter, gjerne i mindre sedler/mynter.     
Mulighet for enkelt kontantuttak.Vi fortsetter 
programmet så lenge det er stemning og vær for dette.    
Ved regnvær fl yttes arrangementet innendørs.

kl. 12.45  Leker og konkurranser (fi skedam, bokskasting, 

kl. 14.30  Premieutdeling og trekning av hovedgevinster.

Husk kontanter, gjerne i mindre sedler/mynter.     

programmet så lenge det er stemning og vær for dette.    

VeLKoMMeN tiL SoLBeRG SKoLe!!  
Hilsen 17. mai-komiteen Solberg skole

kl. 06:45  Bussavgang fra Skjellestad, og over Dikemark for alle  
  som skal delta i det store barnetoget. Det starter ved   
  Sem, går forbi Skaugum, og videre til Asker sentrum.
  Solberg skole går som nummer 22. NB! Solberg skole  
  fortsetter med toget til sentrumstorget og går deretter ut  
  av toget og mot bussene som venter på Føyka.
kl. 10.00  Bussene returnerer til Dikemark og Skjellestad fra Føyka.




