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INNHOLD I DETTE NUMMER:
Referat fra årsmøte
Årsberetning
Humlevennlig hage
Plantebyttedag
17. mai Solberg skole

Askerbørskogen Vel

Siden sist:

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

21 mars ble årsmøtet for vellet avholdt på Hauger gård.
To utenom styret møtte noe som er skuffende. Men de
samme som sitter i styret ble gjenvalgt. Vi er veldig klar
for flere som kan bli med for å videreføre arbeidet, også
i formelle verv. Det er heldigvis flere som bidrar på ulike
vis, noe Askerbørskogen vel er svært takknemlig for.

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
Styret kan kontaktes via tlf.
mail, vellets Facebookside
eller hjemmesiden:
www.abskogen.no

Takk til hjelpere: Henrik Rasmussen som gjør en stor
jobb med islegging av lekeplassen i Gml Heggedalsvei.
Lille julaften, sørhellarennet og dugnad lekeplassen
gjennomføres av representanter fra styret, men i tillegg
avhengig av de som stiller som hjelpere på disse
arrangementene.
Trond Buttingsrud som er matrialforvalter og som hver
vår setter ut krakkene på enkelte bussholdeplasser og
som tar de inn igjen om høsten.
Gunn Kvarme som sluttfører velnytt/ lager filer som er
leservennlige på nett og trykkfiler før det sendes til et
trykkeri i Oslo.
Hauger gård som stiller med lokaler til årsmøte.
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.
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Referat fra årsmøte Askerbørskogen vel 2018
Årsmøte ble avholdt på Hauger gård 21.mars 2018
Tilstede fra styret:
Nestleder Øygunn Hellum, kasserer Torgar Rist, sekretær Astrid Førland,
styremedlem Knut Arne Letterud og vara styremedlem Knut Ivar Edvardsen
Meldt frafall: Leder Kari Wie Skar, vara styremedlem Kristin Wittusen
Utenom styret møtte 2 personer.

Saksliste
1.

Innkalling godkjent.
Årsmøte gjort kjent i velnytt som er delt ut i alle
postkasser og bekjentgjort i andre sosiale medier.

2.

Valg av møteleder. Torgar Rist

3.

Valg av referent Astrid Førland

4.

Styrets årsberetning. Årsberetning for 2017 godkjent.
Årsberetning, se neste side

5.

Regnskap og budsjett gjennomgått og godkjent
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

6.

Valg:
Styret fortsetter slik det har bestått i 2017,
Kari Wie Skar – leder
Torgar Rist – kasserer
Øygunn Hellum – styremedlem
Knut Arne Letterud -styremedlem
Astrid Førland – sekretær
Kristin W Myhre – varamedlem
Knut Ivar Edvardsen – varamedlem

7.

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

Evt

Småprat om ideer til andre arrangementer vellet kan delta på.
Det er flere i området som avholder turer og arrangementer,
historielaget, turlaget og 4h klubben på Hauger gård.
Tips om stiftelser hvor det kan søkes midler som er til
gode for aktiviteter for barn
Ang veivedlikehold på fylkesveien. Godt fornøyd med autovernet som
er satt opp i Vestengdumpa. Veistikker kom for sent opp. Stort sett for
dårlig skrapt og strødd. Ikke aktuelt å oppfordre fylket om salting på veien.
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Årsrapport 2017 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
Knut Ivar Edvardsen – 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 2017:

Det har blitt avholdt 4 styremøter.

Ledige verv.

Verv i valgkomiteen og sosialkomiteen har ikke vært besatt på 5 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.
De sammenkomstene vi ikke får inn i velnytt,
formidles her. Samt årsmøte referat og regnskap/
budsjett ligger på hjemmesiden.

Sammenkomster 2017:
•

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

•

Plantebyttedag ble avholdt onsdag 10. mai

•

Dugnad på volleyballbanen Dikemark 30 mai og 14 juni hvor det ble satt opp grill 		
og det ble servert pølsemiddag til de fremmøtte. Dårlig oppslutning, men det
ble gjort oppgraderinger og den har vært noe i bruk.

4

•

Rundtur i ny trase Underlandsåsen med turleder Knut Ivar Edvardsen,
søndag 3 september. Kun en som møtte.

•

Dugnad lekeplassen Gml. Heggedalsvei 23 september.

•

«Skjellestadmarkedet» ble avholdt for
første gang 24 sept., arrangert på lekeplassen Gml. Heggedalsvei. Selgere fra
nærområdet stilte med nytt og brukt og
ulike ting fra hjemmeproduksjon

•

Det gis økonomisk støtte til Fau ved
Solberg skole for gjennomføring av
17 mai arrangement og juletrefest
som er åpne arrangementer.
Se regnskap.

•

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

Velveier:
Vellet mottar fortsatt noe støtte til vintervedlikehold, og dette fordeles videre til beboerne i velveiene, Heggedalsveien 230 tom 240 (Skjellestad veilag) og Eriksrud
veilag. For å motta tilskudd må vellet administrere dette, noe vellet fortsetter med
under forutsetning av at beboerne i velveiene dekker underskuddet og er medlemmer
av vellet (vedtak fra årsmøte 2009).
Lekeplassen i Gamle Heggedalsvei:
Etter inspeksjon i 2016 hvor det ble påpekt punkter som måtte forbedres har det blitt
avholdt dugnad og en liten gruppe har jobbet videre med dette.
Skjellestad 12 mars 2018
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Vil du ha en humle og bie vennlig hage/balkong
Ville bier og humler er i tilbakegang
over hele verden, mange humler i
Norge står i fare for å forsvinne.
Humler er særlig viktige her i nord,
det er humla vi må takke for at vi har
blåbær i skogen, at høyfjellsplantene
våre blir bestøvet, og at vi har norsk
eple-, agurk- og tomatproduksjon.
Hvordan kan vi hjelpe humlene?
Plant blomster som humler liker
Humla elsker lyng, lavendel, prestekrager, blomkarse og urteplanter.
Disse egner seg like godt på balkongen som i hagen.I hagen kan du
også plante solsikker, solhatt, løvemunn, prydbønner, bondepeoner,
kløver og revebjeller. Humlene er
spesielt glade i busker og trær som
selje, rosespirea og klokkebusker.
På bildet er det agurkurt som er en
spiselig urt, både bier og humler
elsker den. Den er ettårig og selvsår
seg.
Ikke sprøyt gift i hagen.
Mange sprøytemidler inneholder stoffer som påvirker humlene negativt, og kan enten
drepe de eller svekke retningssansen til humlene. Sprøytemidler er også ofte skadelig
for andre dyr, som fugler, små pattedyr, amfibier.
La hagen vokse vilt – eller ha et vilt hjørne
Det er mange ville planter som vokser naturlig i norsk natur, som humlene er avhengige
av. La gressklipper være gressklipper og la hagen gro vilt med løvetann og kløver
på sommeren når du er på ferie. Selje, som blomstrer tidlig på våren, er viktig for
bestøvende insekter. Kløver, blåklokker og mange andre ville engplanter er yndet
av humlene.
Lag en humlekasse/humlehotell
Info er sakset fra Naturvernforbundet som har mange gode tips og mye info
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Velkommen til plantebyttedag
Tirsdag 15 mai kl 17.30-18.30 i hagen i Gml Heggedalsvei nr 8
Også i år blir det en vårlig plantebyttedag for alle i Askerbørskogen vel!
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 og!

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.
Tusen takk for bidraget.
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PROGRAM 17. MAI 2018, SOLBERG SKOLE
kl. 12.00

Avmarsj for barnetoget fra Dikemark til Solberg skole.
Musikkorps spiller. Møt opp i god tid (ved klokketårnet)–
toget går presis.
Rekkefølge i toget:
7.trinn / 1.trinn / korpset / 2.trinn og oppover.
Barn fra Stinaløkka barnehage, søsken til skolebarna
og alle andre små følger bakerst i toget, sammen
med familie og alle andre som måtte ønske det.

kl. 12.30

Velkomsttale ved Linda Iren Lystfell
(lederen for 17. mai-komiteen).
Overrekkelse av premie til vinnerne av tegnekonkurransen.
Asker Musikkorps spiller med forsangere fra 3. og
5. trinn. Fellessang: “Det er Norge i rødt, hvitt og blått”.
Tale for dagen ved Joakim Engen Dahl og Ronja Wang
Olsen (7. trinn). Fellessang: “Ja, vi elsker dette landet”.
Takk til Asker Musikkorps.
Utdeling av boller og brus til barna fra toget

kl. 12.45

Leker og konkurranser (fiskedam, bokskasting,
luftgeværskyting, m.m.).
Kafé og pølsebod.
Det blir lynlotteri gjennom hele arrangementet.
Husk å kjøpe lodd!

Betaling: Det er mulighet for betaling
med Vipps eller kontanter.
Vi fortsetter programmet så lenge
det er stemning og vær for dette.
Ved regnvær flyttes arrangementet innendørs.

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

