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Askerbørskogen Vel

Leder:
Kari Wie Skar
Solbergsvingen 5
1385 Asker
Tlf: 416 29 642
kwieska@online.no

Nestleder:
Knut Arne Letterud
Skjellestadhagen 55
1389 Heggedal
Tlf: 454 56 684
knut.letterud@gmail.com

Kasserer:
Torgar Rist
Skjellestadåsen 5
1389 Heggedal
Tlf: 976 26 306
torgarrist@hotmail.com

Sekretær:
Torstein Nilsen
Heggedalsvn 205
1389 Heggedal
Tlf: 986 63 366
torstein_nilsen@hotmail.com

Styremedlem:
Therese Gruehagen
Heggedalsvn. 201 B 
1389 Heggedal
Tlf: 992 74 891
t.gruehagen@gmail.com

Varamedlem:
Øygunn Hellum
Solbergsvingen 35
1385 Asker
Tlf: 404 48 924
b-hellum@asker.kommune.no

Varamedlem: 
Knut Ivar Edvardsen
Nyfjell
Eriksrudv. 28
1385 Asker
Tlf: 66 98 83 74

Siden sist: 

Årsmøtet ble avholdt på Hauger gård og to nye 
sambygdinger stilte som kandidater til verv. Vi ønsker 
velkommen Torstein Nilsen og Therese Gruehagen. 
Årsmøtet bestemte at styret konstituerte seg selv på 
første styremøtet og vervene er nå fordelt.
Leder: Kari Wie Skar
Nestleder: Knut Arne Letterud ny rolle
Kasserer: Torgar Rist
Sekretær: Torstein Nilsen ny
Styremedlem: Therese Gruehagen ny
Varastyremedlem: Berit Øygunn Hellum ny rolle
Varastyremedlem: Knut Ivar Edvardsen

I 2016 hadde vi 2 dugnader ved volleyballbanen på 
Dikemark. Det ble veldig fint, men nå er det på tide 
med litt vedlikehold. Det blir ny dugnad med gratis 
pølsemiddag. 

17. mai er rett rundt hjørnet, og 17. maikomiteen ved 
Solberg skole står på for å få til et hyggelig arrangement 
for hele skolekretsen, og sikkert for mange tidligere 
elever som søker tilbake for å treffe gamle kjente. 
Vellet bidrar som vanlig med økonomisk støtte.

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. 
•       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. 

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



3

Sørhellarennet 2019

Lørdag 9. mars var det igjen klart for det 
tradisjonsrike Sørhellarennet. Perfekte løyper 
ble kjørt opp dagen før og nattefrosten 
sørget for “trikkeskinner”. I formiddagstimene 
før rennet kom det en del snø og “brøyte-
mannskap” måtte ut å gå opp løypene 
samt måke runden for de minste barna. 

Tradisjonen startet allerede i 1946 og bestod 
en periode av både langrenn, hopp og slalåm. 
De siste årene har det være barneskirenn og 
rebusløp som hele familien kan delta på som 
har vært hovedaktivitetene. Det er også god 
mulighet for skileik og akebakken blir flittig 
brukt denne dagen. Bålplasser med sitte-
plasser rundt fungerer fint til å varme seg 
eller slappe av mens en fyller magen med 
bakevarene som selges i kiosken.

Årets barneskirenn hadde i underkant av 40 
barn som stilte klare og fulle av forventning på 
startstreken. For mange var dette første skirenn 
og kanskje er det noen vordende skistjerner 
som tok sine første ivrige stavtak akkurat her!?

Rebusløpet aktiviserer hele famillien og her var 
det spørsmål som nok favoriserte de lagene 
som hadde alt fra de yngste til besteforeldre 
med. Flotte premier til de tre beste lagene gjorde 
at en fikk god valuta for startkontingenten.

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 har det kommet inn kr. 2923.
Tusen takk for bidraget.

Vellet har som målsetting å gå i null med de inntektene som kommer inn i løpet av dagen 
og de utgiftene som går med til kiosk, anlegg, medaljer og løypekjøring. Tilgjengjeld får 
vi en hyggelig familedag og en dag de minste nok ser fram til også neste år.

Til slutt vil vi takke alle som bidrar med å arrangere rennet, bake kake osv. og sørger for 
at arrangementet lar seg gjøre. Uten alle de som stiller opp og hjelper til hadde det ikke 
blitt noe Sørhellarenn!
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Referat årsmøte i Askerbørskogen vel 3. april 2019
Årsmøte ble avholdt på Hauger gård.
Tilstede fra styret leder Kari Wie Skar, kasserer Torgar Rist, sekretær Astrid Førland, 
styremedlemmer Øygunn Hellum og Knut Arne Letterud, varamedlem Knut Ivar 
Edvardsen, varamedlem Kristin Wittusen meldt forfall.
Tilstede utenom styret 7 stk

Saksliste
1. Innkalling godkjent, 3 ukers frist før møtet. Ingen saker er meldt inn 
 til styret før møtet

2. Møteleder Torgar Rist, referent Astrid Førland

3. Styrets årsberetning lest opp, godkjent

4. Regnskap og budsjett er gjennomgått. Regnskapet er godkjent av 
 revisor Margrethe Engzelius som fortsetter ett år til. 
 Budsjett for 2019 godkjennes av årsmøtet. 
 Regnskap og budsjett legges ut på hjemmesiden til Askerbørskogen vel

5. Valg: varamedlem Kristin Wittusen og sekretær Astrid Førland går ut. 
 Torstein Nilsen og Therese Gruehagen stiller som kandidater til styret.
 Enighet om at styret (gamle og nye) konstituerer seg selv på neste styremøte.
 
6. Evt: Diskusjon rundt utfartsparkering ved Vårdåsen: 
 Mange farlige situasjoner med mye trafikk, også tungtrafikk og trangt når  
 mange parkerer langs veien. Diskusjon rundt alternative parkering som for  
 eksempel å parkere på Solberg skole. Klatreklubben har blitt oppfordret til  
 dette. Ingen muligheter for p plasser og p plasser vil kunne utløse mer behov.  
 Enighet om å følge opp ved evt å ta bilder av farlige parkeringer. Mulighet å ta  
 dette opp med med ansvarlig for fylkesveien.

Videre diskusjon om ulike temaer knyttet til vellets arbeid:
Videre jobbing med jentebadet, flytebryggen, volleyballbanen 
og evt ønske om flere benker langs vannet. 

Hva blir det til med Dikemarkområdet videre?

Forslag fra Hauger gård om å slå sammen deres / 4H arrangement «Gøy på landet 
dagen» med vellet, hva med også å ha «Skjellestadmarkedet» samtidig. Styret 
diskuterer dette forslaget videre og samarbeider med Hauger gård.

Spm. «Hvorfor er ikke vellet med i Heggedalsposten?» Styret har diskutert dette 
tidligere. Velnytt er målrettet, skal romme også Dikemarkområdet. Velmedlem gjør 
klar trykkfiler som gjør det rimeligere og trykkeriet ligger i Oslo. Korte frister og rask 
levering.
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Årsrapport 2018 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 2018:
Det har blitt avholdt 3 styremøter.
Årsmøte 2018:
Årsmøte i 2018 ble avholdt 21. mars på Hauger gård. Utenom styret møtte 2 personer.
Ledige verv.
Verv i valgkomiteen og sosialkomiteen har ikke vært besatt på 6 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 2018:
• Sørhellarennet ble avholdt 3 mars, 34 barn deltok og 
 mange familier var med på rebusløp
• Plantebyttedag ble avholdt tirsdag 15. mai 
• Dugnad lekeplassen Gml. Heggedalsvei 22. september, 
 samt enkelte helger høsten 2018 
• «Skjellestadmarkedet» ble avholdt for 2. gang, 22. september 
 på lekeplassen i Gml. Heggedalsvei. Selgere fra nærområdet stilte 
 med nytt og brukt og ulike ting fra hjemmeproduksjon.
• Lille julaften: Ble gjennomført med gløgg, pepperkaker og hestekjøring. 
 Stor oppslutning
• Det ble gitt økonomisk støtte til Fau ved Solberg skole for 
 gjennomføring av 17. mai arrangement, se regnskap.
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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:
Dugnad lekeplassen innerst i Gml. Heggedalsveien. I løpet av 4 helger ble det 
høsten 2018 gjort oppgraderinger og vedlikehold på lekeplassen. Torgar Rist 
og Knut Letterud 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. 
En ny og fin bålplass har også blitt bygd. 

Ikke ta snarveien over jordet

Det er fristende, men det er ikke lov å ta snarveien over jordet i dyrkningssesongen.
Det er skadelig for avlingene og gir økonomisk tap for de som driver jorda.

Det er i hovedregel lov til å ferdes over dyrket mark når den er 
snødekt eller frossen i perioden 15 okt til 30.4

Plantebyttedag 15. mai

Hold av datoen - vi inviterer også i 
år til vårlig plantebyttedag for alle i 
Askerbørskogen vel! 

Onsdag 15. mai kl 17.30-18.30 i 
Skjellestadhagen 2. 

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! 
Meld dere gjerne på arrangementet 
på Facebook for mer informasjon 
eller bare møt opp.
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Sprøytefrie grønnsaker fra Solberg Andelsgård

Visste du at det finnes et andelslandbruk ved siden av Solberg skole? 
Dette er tredje sesongen over 100 medlemmer dyrker økologiske grønnsaker i 
fellesskap på Solberg andelsgård. Samarbeidet ivaretar miljøet og norsk matjord, 
gir sunn mat, sosialt samvær, frisk luft og mindre arbeidsinnsats enn om man skulle 
dyrket i egen hage. Over 50 ulike grønnsakssorter blir å høste i løpet av sommeren 
og høsten. Andelsgården har fortsatt 10 ledige plasser om du og familien skulle 
være interessert. Innmelding skjer gjennom nettsiden deres. – Dette er en utrolig 
fin måte for barn og voksne å lære hvor maten de spiser kommer fra, sier Helene 
Jakobsen, eier av Solberg gård.

Foto: Per Jacobsen

Velkommen til dugnad og pølsegrilling på Dikemark 22. mai kl. 17.00

Velkommen til en enkel dugnad hvor vellet stiller med grill og pølser. 
Vi starter med middagen.
Oppgaver: rake, renskjære kanter, fjerne ugress fra banen, fjerne kratt, 
rydde søppel langs vannet ved banen og mot «bålplassen»
Aktuelle redskap å ta med kan være; hansker, spade, rive, hagegreip, 
grensaks, trillebår, motorsag og noe å fjerne ugress med. 
Det skal settes ut en benk, vellet ordner utstyr til det. 
Veldig hyggelig om flere stiller på dugnaden og en pølsemiddag for deg og familien. 
Kanskje vi tester volleyballbanen og.

Slik så det ut i april 2016 før vi startet og etter 2 kvelder så ble det så bra!



PROGRAM 17. MAI 2019, SOLBERG SKOLE

kl. 07.00  Bussavgang fra Skjellestad og over Dikemark for alle 
   som skal delta i barnetoget rundt Skaugum. Solberg 
  skole fortsetter med toget til sentrumstorget og går deretter  
  ut av toget og mot bussene som venter på Takeda.

kl. 10.00  Bussene returnerer til Dikemark og Skjellestad

kl. 12.00  Avmarsj for barnetoget fra Dikemark til Solberg skole.  
  Asker Musikkorps spiller. Møt opp ved klokketårnet i god  
  tid for toget går presis. Rekkefølge i toget: 7. trinn / 
  1. trinn /korpset / 2. trinn og oppover. Barn fra Stinaløkka  
  barnehage, familie og alle andre som måtte ønske det  
  følger bakerst i toget.

kl. 12.30  Velkomsttale ved Janne Stubban (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 Lala Adib og Viktorija Vysockaja (7. trinn).   
  Fellessang: “Ja, vi elsker dette landet”. Takk til Asker   
  Musikkorps! Utdeling av boller og brus til barna fra toget.

         Etter taler og sang blir det leker og konkurranser (fiskedam, 
         bokskasting, luftgeværskyting, m.m.). Det vil bli anledning til å        
         kjøpe mat og drikke i FAU sine boder. Det blir salg av lodd 
         gjennom hele arrangementet. Vi oppfordrer til bruk av VIPPS.

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

Vi fortsetter programmet så lenge det er stemning 
og vær for dette. Ved regnvær flyttes arrangementet innendørs. 


