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INNHOLD I DETTE NUMMER:
SØRHELLARENNET 
Arrangeres lørdag 9. mars for alle barn i velkretsen (Solberg skolekrets) 
til Askerbørskogen vel ved lekeplassen i Gamle Heggedalsvei. 
De som må kjøre anbefales å avtale med kjente i nabolaget eller 
parkere på togstasjonen og gå opp. 
Om vær og føreforhold gjøre det umulig å arrangere vil også 
avlysningen bli annonsert på facebook og hjemmesiden. 

ÅRSMØTE I ASKERBØRSKOGEN VEL.
Onsdag 3. april kl.19.00.
Sted: Hauger gård, Heggedalsvn. 146
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Siden sist: 

Lille julaften arrangementet i Gml Heggedalsvei ble 
gjennomført med ca 120 fremmøtte: Det ble tur med 
hest og kjerre, siden lekeplassen var islagt fikk noen 
testet skøytene.. 

 

   Vi trenger nye medlemmer til styret så er det noen 
   som kunne tenke seg å bli med i styret for Vellet?

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.

Askerbørskogen Vel

Leder:
Kari Wie Skar
Solbergsvingen 5
Tlf: 416 29 642
kwieska@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

Styret kan kontaktes via tlf. 
mail, vellets Facebookside 
eller hjemmesiden; 

www.abskogen.no

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!

Årsmøte vil i år bli avholdt 
onsdag 3. april kl. 19 på Hauger gård.
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SÅ BRAKER DET LØS IGJEN!

Premieutdeling etter skirennet og rebusløpet
Medalje til alle barna som er med på skirennet.

Hvem vinner vandrepokalene i år?
Premier til de voksne vil det også være for de som stiller opp på årets rebusløp.

ALLE voksne må melde seg på til rebusløpet - DETTE BLIR MORSOMT!

Startkontingent: Kr 50,- for barn - Kr 50,- for voksne i rebusløpet (familie kr. 100)

Arrangementet er for alle, så møt opp!
Kontaktperson: Torgar Rist, Mob. 97626306 

Langrenn på jordet v/lekeplassen i Gml. Heggedalsvei.
Lørdag 9. mars

Startskuddet går kl.13.00
 (Påmelding kl. 12.10 – 12.40, møt opp i god tid!)

Rebusløp for voksne og barn rett etter langrennet. ALLE DELTAR!
Skileik, diverse for barn i alle aldre

Kiosk med rettigheter for alt som er godt!
Følg med på Askerbørskogen Vel sin Facebookside for mer info og oppdateringer.

- Under skolealder
- 1. - 2. klasse
- 3. - 4. klasse gutter
- 3. - 4. klasser jenter
- 5. - 7. klasse, 1 runde klassisk
- Åpen klasse for alle på barneskolen - 2 runder

  Klasseinndeling:



SAKSLISTE

Askerbørskogen Vel avholder

ÅRSMØTE 
Onsdag 3. april kl. 19.00

Sted: Låven på Hauger gård, 
Heggedalsvn. 146

VELKOMMEN

•  Godkjenning av innkalling
•  Valg av møteleder
•  Valg av referent
•  Styrets årsberetning
•  Revidert regnskap
•  Budsjett og kontingent
•  Valg etter paragraf 3
•  Evt. Diskusjon rundt utfartsparkering ved Vardåsen
•  Innkomne saksforslag (levert minst 2 uker før årsmøtet)

Vi serverer kaffe og kake

Foto Magnus Førland Ekse  

Innbetalingsgiro for velkontingent 2018 kom sammen med Velnytt i desember. 
Har du ikke fått betalt, kan du betale kr 250, på kontonr. 1620 30 38899. HUSK!

Husk å merke innbetalingen med navn og adresse så vi får registrert deg.




