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INNHOLD I DETTE NUMMER:
Siden sist
Dugnad lekeplassen Gml. Heggedalsvei
Invitasjon til Lille Julaftensamling

På tide å fornye kontingenten for 2018, 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
Knut Ivar Edvardsen
Nyfjell
Eriksrudv. 28
Tlf: 66 98 83 74

Hjemmeside:
www.abskogen.no

Siden sist: 

Det er en stund siden Velnytt har kommet i postkassa 
di. Det har allikevel vært aktivitet som vi har annonsert 
på facebooksiden vår. Det har vært plantebyttedag, 
dugnad lekeplassen og Skjellestadmarkedet har blitt 
arr. for 2. gang

I dette bladet følger kontingenten for 2018, 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.

Vi har i høst hatt kontakt med statens vegvesen ang. 
brøytestikker siden vi har fjorårets utforkjøringer friskt i 
minne.	Vi	fikk	svar	fra	vegvesenet	om	at	brøytestikk	på	
fv. 204 skal gjøres før vintersesongen starter. Disse kom 
opp i god tid. Ang vintervedlikehold skal veien driftes 
etter kravene for driftsklasse DkD, lurer du eksakt på 
hva det er sjekk vegvesenet, men det er snødekke, 
sandstrøing og kun salt ved tynt islag/rim. Vegvesenet 
opplyser om at de jobber aktivt med å følge opp entre-
prenørenes leveranser iht. dette
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Er det noen som kunne tenke seg å  
bli med i styret for Vellet?

Det er ikke mer jobb enn en gjør det  
til selv.

En veldig god mulighet til å fremme  
saker, bli kjent med det som rører seg 
i bygda og gjøre en forskjell.

Ta kontakt for mer informasjon 
eller meld interesse.

Noen hyggelige møter med litt 
servering har vi og!

I løpet av 4 helger ble det i høsten gjort oppgraderinger og 
vedlikehold på lekeplassen. Torgar og Knut fra styret samt 
noen andre fra nærområdet bidro til dette. Det har blitt 
støpt og sveiset for å stabilisere og ferdigstille klatreveggen. 
Sandkassen har blitt utvidet til å dekke rundt dumphusken, 
lyktestolper ble kappet til og det ble fylt på med 12 tonn 
sand. 

Dugnad lekeplassen innerst i Gml. Heggedalsvei.

En	ny	og	fin	bålplass	har	også	blitt	bygd.	

Vi trenger nye medlemmer til styret

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. 
20 personer har lagt oss til.
Hittil i år har det kommet inn, kr 8294
Tusen takk for bidraget.

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



Tradisjonen tro 
ønsker vi velkommen 

til gløgg og pepperkaker 
på lekeplassen ved 

Gamle Heggedalsvei 
lille julaften kl. 17.00

LILLE JULAFTEN

VI ØNSKER ALLE 
EN RIKTIG GOD JUL

 OG ET GODT NYTT ÅR 

Barna kan glede seg til tur med hest og vogn.
Velkommen skal dere være!

Arr Askerbørskogen Vel




