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     INNHOLD I DETTE NUMMER:
•   Dugnad volleyballbanen på Dikemark
•   Plantebyttedag

Nå er det på tide å fornye kontingenten for 2016, se vedlagte giro i bladet.
Hvis du ikke har giroen kan du betale kr. 250,- til konto 1620 30 38899.
Husk å merke betalingen med navn og adresse.
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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: 

I våres avholdt vi flere dugnader på volleyballbanen  
ved Dikemark og det ble en stor forbedring.
Det har også i høst blitt arrangert plantebyttedag til 
glede for hageentusiaster.

I september har det vært stor aktivitet på Dikemark. 
Kunst rett vest har hatt utstilling i Lien bygningen og 
flere atelierer har holdt åpent. Museet ved Dikemark  
har også holdt åpent med mye spennende historie. 
Søndag 11 sept. arrangerte Asker kommune sammen 
med arkitektene i Kaleidoscope (vinner av arkitekt-
konkurransen) til idemyldring, ca. 100 stk. møtte frem. 
Forslagene ble skrevet ned på postkort og skal senere 
oppsummeres av arkitektfirmaet for så å legges fram 
for kommunen.
Det ble i ettertid lagt ut en link på facebooksiden vår 
«Hvordan ønsker dere Dikemark skal utvikles?» dette 
var en spørreundersøkelse som lå på Asker kommunes 
hjemmeside fram til 1. okt. 

Nå er det på tide å fornye  
medlemskontingenten for 2016.
Bli medlem og støtt opp om lokale tiltak. Flere med-
lemmer 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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Volleyballbanen  på Dikemark har fått «nytt liv». 

I vår startet vellet med å fikse opp om-
rådet rundt volleyballbanen på Dikemark. 
Et par dugnader senere ble området  
igjen et sted til felles bruk for lokal- 
samfunnet. 

En bra dugnadsgjeng møtte opp og harvet banen, la på 15 tonn ny sand, 
og sagde kratt og småtrær langs vannkanten. 

Bra utsikt er det også ut over vannet etter 
at vi fikk tatt bort kratt og noen trær.

I sommer satte vi ut en benk og den egner 
seg like godt for turgåere som volleyball-
spillere. 

Før vi startet var det ikke et veldig hyg- 
gelig syn og ikke akkurat fristende å  
spille volleyball. 



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.

For mer informasjon se 
http://www.grasrotandelen.no/

Også i år ble det arrangert plantebyttedag, denne gang i Skjellestadåsen 5 med kaff e og 
myntete fra hagen. Oppmøtet var ikke så stort, men for de som stilte ble det et koselig 
treff  og alle dro hjem med nye planter til hagen. Det ble byttet ulike frø samt planter som 
jordbær, akeleie, oregano, primula, stikkelsbær, mynte, diverse stauder og busker.  

Plantebyttedag 21.sept 2016

Alle var enige om gode bytter og at det 
er ønske om et tilsvarende arrangement 
neste år – samt kanskje en byttedag på 
vårparten for å bytte frø og småplanter 
for utplanting?




