
Desember 2020

KONTIGENT 2020
På tide å fornye kontingenten for 2020, 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:
Knut Arne Letterud
Skjellestadhagen 55
1389 Heggedal
Tlf: 454 56 684
Knut.letterud@gmail.com

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

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

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

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 facebook siden vår. Det har vært lite aktivitet, pga 
koronapandemien, men vi i styret har hatt kontakt via 
styremøte og mailkorrespondanse.

I dette bladet følger kontingenten for 2020, 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. 
•	 Sikre	trygg	skolevei.	
•	 Oppgradering	og	vedlikehold	av	«Jentebadet»	
 og volleyballbanen på Dikemark
•	 Sosiale	arrangementer:	sommerfest,	høsttur,		
	 kanefart	på	Lille	Julaften	og	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.

I	høst	har	vi	sendt	brev	til	Lene	Conradi	ang,	økt	trafikk	
og hastighet langs Heggedalsveien, som hun skal ta 
videre med fylke.
Vinterdrift	er	viktig	for	fremkommelighet	og	trafikk-
sikkerhet på veiene, så det er allerde satt opp brøyte-
stikkere langs Fylkesvei 1439. 
Fra	1.	Januar	2020	overtok	Viken	fylkeskommune	
ansvaret for å brøyte, salte, strø og vedlikeholde 
fylkesveiene i Viken.

Meld fra om forhold på veiene
Melding om forhold på veiene gir du til 
vegtrafikksentralen	på	tlf.175.
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Vellet har de siste årene arrangert ulike dugnader for å holde vedlike en del 
sentrale	friluftsområder	i	bygda	vår,	eksempelvis	lekeplassen	i	Gamle	Heggedalsvei,	
Jentebadet	og	volleyballbanen	på	Dikemark.	

I	år	har	Koronapandemien	satt	en	effektiv	stopper	for	hva	vi	har	ønsket	å	
dra	i	gang	grunnet	smittevern.	Vi	har	derfor	utsatt	de	aller	fleste	aktivitetene	vi	
opprinnelig hadde planer om. 

En av tingene som er blitt gjort er å legge ut ny badebrygge på jentebadet. 
Gjennom	gode	kontakter	klarte	noen	i	styret	å	sikre	oss	denne	gratis,	slik	at	vi	
fikk	erstattet	den	gamle.	De	som	har	brukt	jentebadet	jevnlig	har	sikkert	fått	
med seg at den gamle badebryggen har blitt snudd rundt et par ganger av litt 
overivrige badegjester. Det er ikke en enkel jobb å snu brygga og den tålte ikke 
siste snuforsøk. Den nye badebrygga er designet litt annerledes og foreløpig har 
vi ikke satt opp stupebrett, og er usikker på om vi kommer til å montere dette 
da det bidrar til at brygga blir lettere å velte rundt. 

Vi ser at det begynner å gro til på en del av friluftsområdene. 
Forhåpentligvis avtar pandemien slik at vi kan få til noen gode dugnader 
til	neste	år.	Vi	håper	da	selvsagt	at	enda	flere	melder	seg	til	en	frivillig
innsats for bygdas friluftsområder. 

Koronapandemien har satt sitt preg på dugnadsaktiviteten i år 

Askerbørskogen vel er en forening som arbeider for at bygda vår skal være et 
inkluderende og hyggelig sted å bo. Samtidig jobber vi aktivt med å sikre bygdas 
interesser i en rekke sammenhenger. 

Vi håper du ønsker å fornye ditt medlemskap/bli medlem og støtte opp om lokale 
tiltak. Flere medlemmer betyr større tyngde i våre uttalelser i kommunen, og 
større mulighet til å støtte lokale initiativ. Vellet setter pris på bidrag og innspill fra 
medlemmene. Har du noe du er opptatt av kan vi kanskje bidra. Som medlem har du 
også stemmerett på årsmøte. 

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. Dette er en enkel og ”gratis” måte å bidra til at vellet mottar økonomisk 
støtte. For mer informasjon se velbladet og  http://www.grasrotandelen.no/
På forhånd takk for ditt bidrag! 

Husk å merke kontingentbetalingen med navn og adresse slik at vi får registrert 
deg som medlem. 

Med vennlig hilsen 
Styret

Medlemskontingent Askerbørskogen vel 2020



Tradisjonen må 
vike for Korona

LILLE JULAFTEN

VI ØNSKER ALLE 
EN RIKTIG GOD JUL

 OG ET GODT NYTT ÅR 

Grunnet Koronapandemien har Vellet 
vurdert det uforsvarlig å samle folk til 

den tradisjonsrike samlingen på 
lekeplassen i Gamle Heggedalsvei. 

Det er trist å måtte avlyse dette 
arrangementet, men vi er opptatt av 
smittevern og vårt kollektive ansvar 

i tider som dette. 


