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Referat fra årsmøte mandag 3. april 
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Plantebyttedag onsdag 10. mai, 
se invitasjon i bladet

17. mai program Solberg skole
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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

Varamedlem:
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

Siden sist: 

Sørhellarennet ble planlagt avholdt lørdag 3. mars, 
men pga. lite snø lot det seg ikke gjennomføre i år.

Årsmøte ble avholdt 3. april, utenom styret møtte 3 stk. 
og vi gjentar igjen oppfordringen om å stille til verv. 
- jo fl ere 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 
         Gamle Heggedalsvei.
•       17. mai arrangementet på Solberg skole.
•       Vellet er en høringsinstans for kommunen i 
         forbindelse med strategiplaner, utbygginger, 
         veier, verning av grøntområder etc. 

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 mot-
taker av grasrotmidler. 
I 2016 kom det inn kr 5208,95. 
Tusen takk for bidraget.
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Plantebyttedag

Meld dere gjerne på arrangementet på vellets Facebookside, 
for informasjon eller bare møt opp!

Vi prøver oss på en vårlig plantebyttedag! 

Onsdag 10. mai kl 17.30-18.30 i hagen i Skjellestadåsen 5.

Har du småplanter sådd nå i år, blomster, grønnsaker, busker, stauder, løker, 
stiklinger, frø eller noe annet du kan tenke deg å bytte så ta det med! 
Og er du nysgjerrig og bare vil komme å ta en kaffekopp så er det lov det og!
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Referat fra årsmøte samt årsrapport for 2016

Årsmøte ble avholdt 3. april på kantina Dikemark sykehus. I år valgte vi kantina siden 
den var tilgjengelig og vi tidligere har fått spørsmål om å avholde det på Dikemark.

Fra styret møtte leder Kari Wie Skar, Nestleder Øygunn Hellum, 
kasserer Torgar Rist, sekretær Astrid Førland og styremedlem Knut Arne Letterud.
Utenom styret møtte 3 personer.

Saksliste

1. Innkalling godkjent, velnytt med innkalling 3 uker før møte delt ut, 
samt bekjentgjort på hjemmeside og facebook.

2. Valg av møteleder.

3. Valg av referent. Astrid på punkt 2 og 3

4. Styrets årsberetning vist på skjerm med flere bilder fra arrangementer. 
Årsberetningen godkjent. Se nedenfor.

5. Regnskap og budsjett gjennomgått og godkjent. 
Dette legges ut på hjemmesiden www.abskogen.no 

6. Valg:
Styret fortsetter slik det har bestått i 2016, 
men Solveig Lystad er midlertidig forhindret fra å inneha vervet. 
Knut Ivar Edvardsen stiller som varamedlem og ble enstemmig valgt inn.

7. Ingen saker er kommet til styret innen fristen på 2 uker.

Ellers ble det diskutert veisikkerhet. bla, Gml. Heggedalsvei- fartsdumper,  
Bråte bru og Heggedalsveien nær Solberg skole hvor det har vært flere 
utforkjøringer og lyktestolpe har vært kjørt ned flere ganger. 
Disse sakene tar styret opp på neste styremøte.
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Årsrapport 2016 for Askerbørskogen Vel

Styret har dette året bestått av:
Kari Wie Skar – leder
Torgar Rist – kasserer
Øygunn Hellum – styremedlem
Knut Arne Letterud -styremedlem
Astrid Førland – sekretær
Kristin W Myhre – varamedlem
Solveig Lystad – varamedlem

Hovedmålsetting for styret:
Styret har som mål å jobbe videre med Vellets arbeid for å gjøre Askerbørskogen til 
et fortsatt godt sted å bo. Stikkordene er Trygghet, Trivsel og Tilhørighet. 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 3 styremøter.

Ledige verv.
Verv i valgkomiteen og sosialkomiteen har ikke vært besatt på 4 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. 

-      Sørhellarennet ble gjennomført lørdag 5. mars, 30 barn deltok. 

Sammenkomster:
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-      Plantebyttedag ble avholdt 21. sept i Skjellestadåsen 5 med kaffe 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.

-      Dugnad 28 april og 22.mai på volleyballbanen Dikemark.
En bra dugnadsgjeng møtte opp, la på 15 tonn ny sand, sagde kratt og småtrær langs 
vannkanten. Det ble satt ut benk og vi planlegger innkjøp av en volleyball som kan 
oppbevares ved banen. Banen fungerte fint, og utsikten over vannet ble bra etter at 
kratt og noen trær ble fjernet. 
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Velveier: 
Vellet mottar fortsatt noe støtte til vintervedlikehold, og dette fordeles videre til be-
boerne i velveiene, Heggedalsveien (Skjellestad veilag) og Eriksrud veilag. For å 
motta tilskudd må vellet administrere dette, noe vellet fortsetter med under for-
utsetning av at beboerne i velveiene dekker underskuddet og er medlemmer av 
vellet (vedtak fra årsmøte 2009).

Lekeplassen i Gamle Heggedalsvei: Det har vært gjennomført inspeksjon og 
enkelte punkter må rettes opp.

Samarbeid / Post
Søndag 11 sept. arrangerte Asker kommune sammen med arkitektene i Kaleidoscope 
(vinner av arkitektkonkurransen) 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.
Høringsuttalelse ang velveier og overtagelse av kommunen. Ikke aktuelt for vår del da 
vellets veier ikke hører inn under de vilkår og prioriteringer som var fastsatt.
Brev til kommunen ang trafikksikkerhet nederst i Gml. Heggedalsvei. Svar er mottatt 
og følges ikke videre opp fra vellets side.

-      Det gis økonomisk støtte til Fau ved Solberg skole for 
         gjennomføring av 17 mai arrangement og for juletrefest i 2016. 
          Se regnskap.

-      Lille julaften: Ble gjennomført med gløgg, pepperkaker og hestekjøring 
           og stor oppslutning
.



PROGRAM 17. MAI 2017, SOLBERG SKOLE

kl. 12.00  Avmarsj for barnetoget fra Dikemark til Solberg skole.
  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 små barn er hjertelig velkommen til å gå  
  bakerst i toget, sammen med familie og alle andre som  
  måtte ønske det.

kl. 12.30  17. mai-komiteen ønsker velkommen.
  Overrekkelse av premie til vinner av 
  tegnekonkurransen 2017.
  Korpset spiller – forsangere fra 3. og 5. trinn.
  Fellessang: “Det er Norge i rødt, hvitt og blått”
  Tale for dagen ved 7. trinn.
   Fellessang: “Ja, vi elsker dette landet”.
  Utdeling av boller og brus etter musikk, sang og taler.

kl. 12.45  Leker og konkurranser (fi skedam, boksekasting, 
  luftgeværskyting, m.m.). Loddsalg. 
  Kafeteria og grillutsalg.

kl. 14.30  Premieutdeling og trekning av hovedgevinster.

Betaling: Husk kontanter, gjerne i mindre sedler/ mynter. 
Mulighet for enkelt kontantuttak. Det oppfordres til å betale
med Vipps.Vi fortsetter programmet så lenge det er stemning 
og vær for dette. Ved regnvær fl yttes arrangementet innendørs.

kl. 14.30  Premieutdeling og trekning av hovedgevinster.

: Husk kontanter, gjerne i mindre sedler/ mynter. 
Mulighet for enkelt kontantuttak. Det oppfordres til å betale
med Vipps.Vi fortsetter programmet så lenge det er stemning 
og vær for dette. Ved regnvær fl yttes arrangementet innendørs.

VELKOMMEN TIL SOLBERG SKOLE!!  
Hilsen 17. mai-komiteen Solberg skole

kl. 07:00   Bussavgang fra Skjellestad, og over Dikemark for alle  
  som skal delta i det store barnetoget i Asker.  Det starter  
  ved Sem, går forbi Skaugum, og videre til Asker sentrum.  
  Solberg skole går som nummer 28.
  NB! Solberg skole fortsetter med toget til sentrums-  
  torget og går deretter ut av toget og mot bussene som  
  venter på Føyka.

kl. 10.00  Bussene returnerer til Dikemark og Skjellestad fra Føyka.




