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InnHolD I Dette nUMMer:
Glimt fra Lille julaften treﬀ
Våren i anmarsj
Vi sakser fra boka Minneverdige steder og
gamle boplasser på Askerbørskogen
InnKAllInG tIl ÅrSMØte
Mandag 3. april kl 19 i kantina på Dikemark, se siste side

Askerbørskogen Vel

Siden sist:

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

Det har ikke vært utgitt velnytt siden høsten 16, men i
tradisjonens tro har det vært arrangert lille julaften treff
og Fau ved Solberg har arrangert juletrefest.
Sørhellarennet er planlagt avholdt lørdag 5. mars og
innbydelsen er lagt ut på facebook.

Nestleder:
Øygunn Hellum
Solbergsvingen 35
Tlf 404 48 924
b-hellum@asker.kommune.no

Årsmøte vil i år bli avholdt mandag 3. april kl 19
i kantina, Dikemark sykehus.

Kasserer:
Torgar Rist
Skjellestadåsen 5
Tlf: 976 26 306
torgarrist@hotmail.com

Vellet har behov for flere som kan stille i verv.

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

Vi forsøkte i år også å få noen som kunne komme
med et aktuelt innslag, men dessverre så klaffet det
ikke. Håper allikevel vi ser deg på årsmøtet.
- jo flere som stiller desto lettere er det å
inneha vervene.

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

Hjemmeside:
www.abskogen.no
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lille julaften
Vellet arrangerte Lille julaften treff på lekeplassen øverst i Gml. Heggedalsvei.
Ca 120 møtte opp til et hyggelig treff og ønsket hverandre god jul.

Jammen var de samme nissekonene her i
år også. Viktig med tradisjoner.

Også i år stilte Hauger gård opp med stødig kusk og flott hest.
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Våren i anmarsj
Enda trenger småfuglene litt stell slik at de kan
klare siste innspurten av vinteren, sette i gang
med kurtise og hekking.
Litt ulike meninger om når en skal slutte å mate.
Et av innleggene jeg har sett er at det kan være
naturlig å avslutte mating i april da fuglene trekker
seg til egne territorier for å hekke, men har de
oppdaget foringsplasser og tenker det er kjekt å
ha rede i nærheten av matfatet kan de få seg en
overraskelse når foringen opphører. Det er ikke
feil å mate hele året, da kan du få flere hyggelige
fugleopplevelser.
På www.fuglevennen.no kan du finne mange
nyttige opplysninger, og det er anledning til å
«spørre en ornitolog»
Har du lyst til å ha litt liv i hagen så kan du bygge eller kjøpe fuglekasse.
Vi satte opp kjøpte fuglekasser og ventet spent for å se hvem som flyttet inn.
Det så nesten ut som de forskjellige småfuglene var på visning.
Leieboeren ble en svart hvit fluesnapper
Vi har hatt stor glede av både se å
høre på hektisk kurtise, de synger
intenst og nydelig. Stor aktivitet når
de hentet materialer. Senere ble det
ruging og etter hvert hektisk mating.
Morsomt å se hvor vaktsomme og
raske de er når de skal inn i kassa.

Svart hvit fluesnapper er trekkfugl og kommer hit i
april / mai fra Vest Afrika. Hannen kommer først og
etter et en uke kommer hunnen. Hunnen er brun og
hvit og ikke så iøynefallende som hannen. Hunnen
legger ca 6-7 lyseblå egg og ruger i 13-15 dager.
Hannen mater hunnen under rugingen, mens begge
to deltar i matingen av ungene. De spiser hovedsakelig insekter, mygg og fluer.
Allerede i august starter de på den lange veien til
Syden.
Disse småfuglene er helt vanlige i hagen,
men vi ble først oppmerksomme på dem da de
ble leieboere hos oss.
Astrid
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Fuglekasser
Det er ofte manko på gamle trær som gir
naturlige hulrom å bygge rede i for mange
av fuglene. Her kan du hjelpe fuglene ved
å henge opp kasser, disse kan du lage
selv eller kjøpe ferdige.
Sjekk nettet for å finne gode forklaringer
og hvor stort inngangshullet skal være,
alt ettersom hvilken fugl du ønsker å
bygge til.
Kjøttmeis, svart hvit fluesnapper vil ha
et hull på 3,2 cm og blåmeis et på 2.8 cm.
Stær trenger et hull på 5 cm.
Kassene henges opp i mars/april.
Meiser begynner allerede i mars å sjekke
kassene og kan starte egglegging i april.
Kassen kan henges opp i et tre med for
eksempel ståltråd, tau eller strikk.

Henges opp på skyggefullt sted (ikke direkte sol) og i ly for vinden. Det er fint med
en gren i nærheten slik at fuglen kan mellomlande før den flyr inn. Men ikke la det bli
for enkelt for andre som er på jakt for eksempel- katter.
Meisekassen kan henge 1,5 -2 meter over bakken og stærkassen minst 2 meter
høyt.
Setter du opp flere kasser så la det være ca 30-40 meter mellom dem.
La fuglene få ro i hekkeperioden.
Kassene trenger ettersyn og rengjøring en gang i året. Ta ut gammelt reirmateriale.
Det kan rengjøres høst eller vinter. Gjør du det om vinteren så er det ikke aktive
parasitter.
Hvis du ikke får leieboer i løpet av 2-3 år så forsøk å flytte kassen til et annet sted og
sjekk om du har tatt rengjøring.
Lykke til!
5

Minneverdige steder og gamle boplasser på Askerbørskogen.
I forbindelse med kulturminneåret 1997 utga vellet i 1998 boka
«Minneverdige steder og gamle boplasser på Askerbørskogen”.
Det var en egen kulturkomite som sto for prosjektet. De plasserte stedsnavn av kulturhistorisk interesse på kartet og satte
opp informasjonstavler på enkelte av stedene. Dessverre er disse
tatt av tidens tann flere steder. De ønsket at boken kunne bidra
til å belyse og levendegjøre nær fortid og vekke interesse for å
verne kulturminner.

Fra boka sakser vi en liten bit om
Stinaløkka
Stinaløkka lå i den opprinnelige Eriksrudmarka og den grenset til gammel Poverud
grunn. Her har det bodd jernverksarbeidere
og løkka ble allerede i jernverkstiden (16981810) tillagt Dikemark- (Anna Krefting,
en av eierne av Dikemark jernverk, eide
Eriksrud gård i perioden 1751.1758)
I 1875 bodde Stina Pedersdtr. f. 1820 i
Varmland, der sammen med sin datter,
Sida Olsdtr. f. 1846 i Sverige, og sønnen
Karl Johan Magnussen f 1862 i Røyken.
På Torsbråten bodde i 1865 Magnus Olsson .f ca. 1825 i Sverige med sin kone
Olivia og sønnene Erik f 1859 og Carl
Johan f 1862.
Noen få år senere ﬁnner vi disse to guttene
innskrevet på Solberg skole med boplass
på «Dikemarkseie» og der bor Stina Persdatter- Det er sannsynligvis denne gutten;
Carl Johan, som i 1875 er blitt oppført som
Stinas sønn. med bopel «Stinaløkka»
Både Stina, som denne plassen sannsynligvis er blitt oppkalt etter, og hennes datter Sida var veversker og sypiker, og de
ernærte seg antageligvis ved dette arbeidet. I tillegg hadde familien ku og kalv på
boplassen sin, og de dyrket bygg og havre og poteter der.
Stina og hennes familie er nok de siste som var bofaste på Stinaløkka,
men vi kjenner ikke til tidspunktet for når de ﬂyttet derfra.
Stinaløkka er /var et populært utfartssted for turvandrere, og det er mange som har
spist turmaten sin ved eller i hustuftene her. Orienteringsløpere har også startet herfra.
Så lenge de hadde dyr på gårdsbruket på Dikemark ble Stinaløkka brukt som
beiteområde, og er i den senere tid utleid til havnehage for hester.
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Videre beskrives området ved Stinaløkka slik;
Det er fortsatt tufter igjen etter gamle boplasser i nærheten av Stinaløkka etter jernverkets tid (1698-1810). Det var først og fremst på gammel Poverudgrunn det var mange
boplasser for jern-verksarbeidere, og Eriksrudmarka grenset til Poverudmarka her.
Vi vet ikke noe om disse boplassene, men husene til jernverksarbeiderne var små med
bare en stue og kjøkken. Gulvet i kjøkkenet var av stampet leire med nedlagte heller rundt
peisen. Husene var oppført i tømmer på lav grunnmur, og noen av dem på slaggstensmur fra verkets masovn.
Nå går det ikke dyr på beite her, men det er fremdeles en flott plass å ta en kort tur for
en nistebit og kaffe. Det er utfartsparkering ved 3. avd. Også mulighet for parkering
ved barnehagen men ikke i åpningstiden. Se skilting på områdene.

Stinaløkka sett fra skogkanten hvor stien går videre opp mot Slåttebråtan eller Småvannsbu.

GrASrotAnDelen

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 2016 kom det inn kr 5208,95.
Tusen takk for bidraget.
For mer informasjon se
http://www.grasrotandelen.no/
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Askerbørskogen Vel avholder

ÅrSMØte

Mandag 3. april kl. 19.00
Sted: Kantina på Dikemark sykehus,

(den runde bygningen rett ved adm. bygget på Dikemark)
•
•
•
•
•
•
•
•

SAKSlISte

Godkjenning av innkalling
Valg av møteleder
Valg av referent
Styrets årsberetning
Revidert regnskap
Budsjett og kontingent
Valg etter §3
Innkomne saksforslag (levert minst 2 uker før årsmøtet)

Vi serverer kaffe og kake og så blir det tid for litt småprat.

VelKoMMen

Foto Magnus Førland Ekse

