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INNHOLD I DETTE NUMMER:
Skjellestadmarkedet
Rundtur Underlandsåsen
Dugnad lekeplassen
Invitasjon juletrefest Solberg skole
Invitasjon til Lille Julaftensamling
På tide å fornye kontingenten for 2017, 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.

Askerbørskogen Vel

Siden sist:

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

Nå er det lenge siden Velnytt har kommet i postkassa
di. Det har allikevel vært aktivitet som vi har annonsert
på facebooksiden til Askerbørskogen vel, og som også
er synlig på hjemmesiden vår: www.abskogen.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
Knut Ivar Edvardsen
Nyfjell
Eriksrudv. 28
Tlf: 66 98 83 74
Hjemmeside:
www.abskogen.no

Plantebyttedag har nå blitt en tradisjon, og ble i år
gjennomført 10. mai. Det ble byttet planter og frø.
Volleyballbanen og området ble også oppgradert med
luking og opprydding over to økter, 30.mai og 14.juni-.
Siste dagen grillet vi og stilte med gratis pølsemiddag
for deltagerne. Det var vel stort sett styret som fikk
spise seg mette. Nye benker ble satt ut og det ble
innkjøpt volleyball som ligger i kasse ved banen.
Banen kan alle bruke.
Høsttur med ny rundtur i Underlandsåsen,
dugnad på lekeplassen i Gml. Heggedalsvei og
Skjellestadmarkedet er arrangert i høst.
I dette bladet følger kontingenten for 2017, og
det kjempefint om dere blir medlem og støtter 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.
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Volleyballbanen ligger flott til på
Dikemark og på forsommeren ble det
gjort en god dugnadsjobb. Nye benker
og ball slik at banen blir lett å ta i bruk.
Kjempefint å se anlegget i bruk.

Skjellestadmarkedet
Søndag 24. september ble det arrangert marked på lekeplassen i Gamle Heggedalsvei.
En rekke selgere fra nærområdet stilte med nytt, brukt, kjøpt, hjemmelaget og hjemmedyrket. Her var alt fra brukte leker, klær og bøker til nye treprodukter, saueskinn, frø,
strikk, søm, kort og interiør. For ikke å snakke om kortreist mat som lokale grønnsaker,
honning, knekkebrød, syltetøy, makroner, eplejuice og mye mer. Mange la søndagsturen innom og mange gjorde gode kjøp og slo av en prat – masse god mat og drikke
var det også å få kjøpt.
En spennende og sosial markedsdag – kanskje gjør vi dette igjen?
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Rundtur Underlandsåsen
Søndag 3 september arrangerte
vellet fellestur med Knut Ivar Edvardsen
som turleder En liten gruppe på 3 gikk
rundturen.
Den offisielle åpningen foregikk noe
senere, 23 sept. og ble åpnet av Lene
Conradi. Turen over Underlandsåsen
er den 14. rundturen Asker turlag / Dnt
Oslo og omegn, åpner i samarbeid med
Asker kommune. Dette for å fremme
folkehelsen. Alle i Asker skal ha kort
avstand til en tilgjengelig rundtur.
Turen er merket fra Heggedal stasjon
og går opp Gml. Heggedalsvei til øverst
i Kleiva hvor det går sti til venstre. Stien
er jevnlig merket underveis med rundtur
og blåmerket. Rundturen følger kanten
av Underlandsåsen med fin utsikt mot
Heggedal og Rødsåsen. Stien går
videre bratt over svaberg og svinger
mot venstre og videre opp øverste delen
av Rugdedalen. Her kommer stien inn
på den blåmerkede stien mellom Lier og
Heggedal. Stien går videre tilbake mot
utgangspunktet øverst i Kleiva, men før
det kan en ta en liten avstikker til Bekkestua, hytte som ble brukt av motstandsbevegelsen. Avstikkeren ligger rett før
Trongkleiv og er merket.

Utsikt mot Rødsåsen og Hallenskog og
Røyken

Når en kommer opp på den blåmerkede
stien fra Lier til Heggedal ligger det en fin
rastplass på venstre side
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Vi gikk innom Bekkestua som var åpen
for kaffe og kake. Hyggelig treff med
representanter fra Heggdal og omegn
historielag som drifter hytta. De har også
stått for rehabiliteringen av den.
Samme dag arrangerte Asker turlag
fellestur fra Dikemark til Heggedal
med besøk på Bekkestua.
Fin utsikt fra hytteveggen

Her går stien ned mot utgangspunktet
for turen øverst i Kleiva. I slutten av
Trongkleiv kan du også ta sti ned til
lekeplassen i Gml. Heggedalsvei.

Trongkleiv
Spennende og litt skummel.
Bli med på tur neste gang. Hyggelig med turfølge.
Asker turlag arrangerer også mange fellesturer og melder du deg inn i turlaget / Dnt
Oslo og omegn så kan du laste ned en app på mobilen som gir mye nyttig info om
hytter i marka og turforslag.
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Dugnad lekeplassen i Gamle Heggedalsvei
Lørdag 23. september arrangerte vellet dugnad på lekeplassen i Gamle Heggedalsvei.
Rutinekontrolløren hadde bemerket noen forhold som burde forbedres og vellet ønsket
å få på plass nye lekeapparater.
En bra dugnadsgjeng holdt
på i over 6 timer med å ta
bort kratt, renske rundt kanter,
grave, støpe fundamenter og
en rekke mindre vedlikeholdsoppgaver. Både store og små
fikk passende oppgaver etter
alder og kompetanse.
Grillen ble fyrt opp slik at
arbeidsfolket fikk seg litt mat,
kaffe og kake.

I ettertid har en mindre
dugnadsgjeng hatt tre
dugnader for å fortsette
jobben og enda gjenstår
det et par kveldsøkter før vi
er ferdig med det vi ønsket å
få gjort i år. Grunneier har også
hugd en del trær rundt området
slik at det er blitt mer åpent.

Ny dumpehuske er på plass
og et par klatretau. Snart er vi
også ferdig med en klatrevegg
med to ulike «hindringer».

De som ikke fikk anledning til å møte på dugnad i år får sikkert en ny sjanse til neste år.
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JULETREFEST
28. DESEMBER
SOLBERG SKOLE

Velkommen til juletrefest i gymsalen på Solberg skole
torsdag 28. desember kl. 17-19.
Det er gratis inngang.
Alle tar med matrett til felles matbord og egen drikke etter ønske.
Ta gjerne med en kanne kaffe eller te til felles serveringsbord.
Ta gjerne med penger til å kjøpe lodd!
Ryktet går om at selveste nissen kommer innom!
Påmelding i kommentarfeltet til
Facebook arrangementet til «Solberg Skole».
Spesifiser hvor mange voksne og barn slik at nissen har kontroll på
antall gaver. Påmeldingsfrist: 26.12.2017
Mvh
FAU Solberg skole
V/ Nina Kristin Solvi
Tlf: 99536014

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.
Hittil i år (11. nov) har det kommet inn kr 5136,Tusen takk for bidraget.
For mer informasjon se
http://www.grasrotandelen.no/
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LILLE JULAFTEN

Tradisjonen tro
ønsker vi velkommen
til gløgg og pepperkaker
på lekeplassen ved
Gamle Heggedalsvei
lille julaften kl. 17.00

Barna kan glede seg til tur med hest og vogn.

Velkommen skal dere være!

VI ØNSKER ALLE
EN RIKTIG GOD JUL
OG ET GODT NYTT ÅR

