
Desember 2021

KONTIGENT 2021
På tide å fornye kontingenten for 2021, 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
1385 Asker
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
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:
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

Knut Sveinung Holdt Rekaa
Solbergfjellet 30
1385 Asker
Tlf: 952 02 995
knut.rekaa@gmail.com 

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 2021, 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»	
•	 Sosiale	arrangementer:	sommerfest,	høsttur,			
	 kanefart	på	Lille	Julaften,	juletrefest	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.

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.

Vellet har så smått begynt å møtes igjen etter lang tid 
med nedstengning. I tiden som har gått har vi hatt god 
kontakt via skype og mail. Håper at vi nå kan åpne opp 
og samles igjen. Litt nytt har vi fått samlet inn, både 
fra Stinaløkka barnehage og Solberg Skole. Vi er også 
så heldige at vi har fått sporsetter som skal brukes til 
skiløypene i bygda vår.
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En hilsen fra Stinaløkka barnehage

Stinaløkka - barnehagen i hjertet av Dikemark.

Stinaløkka Kanvas-barnehage har sin opprinnelse som barnehage for barna til 
de	ansatte	på	Oslo	Universitetssykehus	avd.	Dikemark.	I	dag	er	den	eid	av	
barnehagestiftelsen Kanvas. Fordelen med en stiftelse i ryggen er at alt overskudd 
sprøytes tilbake til barnehagene til ulike formål. Etter å ha vært en barnehage med  
fire	avdelinger	over	en	lengre	periode,	har	vi	fra	barnehageåret	2021/2022	–	på	grunn	
av stor pågang av søkere - utvidet til fem avdelinger. Vi er i dag 66 barn og 20 ansatte 
(16	kvinner/fire	menn).	Det	har	betydd	oppgradering	og	utvidelse	av	det	fysiske	
rommet i barnehagen. Som verneverdig bygningsmasse har det skapt en god del 
utfordringer underveis. Til og med plenen rundt barnehagen er fredet…

«Det	har	vært	noen	intense	måneder	fra	vi	tok	avgjørelsen	om	å	utvide	med	en	ekstra	
småbarnsavdeling	fram	til	i	dag»	sier	daglig	leder	Astri	Sødal.	Uten	å	nevne	en	veldig	
krevende periode med Korona-pandemien og et veldig annerledes barnehageår 
tilbakelagt.	«Men	det	har	også	vært	veldig	spennende	og	motiverende!	I	tillegg	måtte	
bemanningen styrkes, og med Kanvas sin satsing 50% fagfolk i møte med barn, er vi 
nå	8	barnehagelærere,	resten	er	fagarbeidere	og	assistenter.»

Stinaløkka Kanvas-barnehage har stort fokus på å bruke det fantastiske nærområdet 
vårt.	Med	alt	fra	skogsturer	med	matlaging	på	bålet,	tur	med	båten	vår	«Stina»	som	
ligger fortøyd ved Verkensvannet sommerhalvåret og tur ut i nærmiljøet med trening 
på	å	mestre	trafikkbildet	og	generell	trafikksikkerhet.	Tur	til	Jentebadet	både	sommer	
og vinter er et annet høydepunkt. I tillegg til båten har vi to lavvoer som vi bruker 
hyppig,	flere	gapahuker	og	11	hengekøyer	vi	bruker	ved	hvilestund	for	de	minste	
på tur. Beliggende midt i et naturområde, er selvfølgelig friluftsliv og et trygt og godt 
psykososialt barnehagemiljø satsingsområder for Stinaløkka Kanvas-barnehage.

Vi føler sterkt eierskap til nærområdet vårt, og har i den forbindelse vår egen Rusken-
aksjon	fra	barnehagen	og	bort	til	Lien.	Dessverre	med	til	tider	veldig	stor	«fangst»!	
Med	ivrig	bistand	fra	barna.	Reflekterte	barn	lurer	på	hvorfor	folk	skader	naturen	på	
den måten. Mange av barna blir oppriktig sinte og lei seg, og det er i alle fall godt 
at den ferskeste generasjonen fra tidlig alder er bevisst og undrende til det store 
søppelproblemet.

Vi i Stinaløkka 
Kanvas-barnehage 

ønsker dere alle 
en fin jul og 

et godt nyttår! 
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Sammen mot ensomhet – på gården

Hauger gård i Asker   
               

www.innpatunet.no

Nå	åpner	stadig	flere	gårder,	i	samarbeid	med	kommuner,	over	hele	landet	opp	
tunet for å gi sosialt samvær og aktiviteter for unge og eldre besøkende. Dette er 
et prosjekt som er en del av myndighetenes og Helsedirektoratets satsing for å 
forebygge ensomhet. Flere enn før er i dag utsatt for å oppleve ensomhet. Dette 
ble også forsterket under Covid19. Våren 2021 åpnet de første gårdene tilknyttet et 
pilotprosjekt, og nå har myndighetene valgt å forsterke satsingen på Inn på tunet 
innenfor dette området. Vi nærmer oss nå raskt et 40- tall gårder på landsbasis med 
åpne tilbud mot ensomhet. 

Gårder	i	Norge	har	alltid	vært	naturlige	arenaer	for	sosialt	felleskap,	meningsfylte	
oppgaver	og	gode	samtaler.	Ofte	uten	at	man	har	trengt	å	varsle	sin	ankomst	eller	
gjøre en avtale. Vi mennesker har behov for både hverandre, kontakt med dyr og natur 
for	å	ha	det	bra.	Effekten	av	samspill	med	dyr	for	økt	mestring	og	livskvalitet	er	studert	
og	dokumentert	i	flere	forskningsprosjekt	og	studier.	
Gjennom	et	åpent,	lavterskel	tilbud	med	åpne	rom,	men	innenfor	trygge	rammer	er	Inn	
på tunet- gårder gode arenaer for økt mestring, utvikling og trivsel. 
Mobilisering mot ensomhet ble av myndighetene etablert som en tilskuddsordning i 
2020 og forvaltes av Helsedirektoratet. Målet med ordningen er å utvikle og iverksette 
tiltak for å forebygge og redusere ensomhet og bidra til bedre helse og livskvalitet i 
befolkningen. Målgruppen er unge og eldre mennesker som er ensomme eller særlig 
utsatt for å oppleve ensomhet. 

Vi på Hauger gård er en av Inn på tunet-gårdene som er så heldige å få ta del i dette 
prosjektet i samarbeid med Asker kommune.

I stallen bor det foruten tre hester: kaniner, høns, ender, katter, geiter, sauer og et 
par	griser.	Vi	bruker	alltid	tid	i	stallen	under	gårdstreffene.	Noen	dyr	skal	ha	mat,	
noen trenger tørr halm og noen synes bare det er godt med litt kos. Vi gjør litt ulike 
aktiviteter fra gang til gang. En torsdag  klipper vii en sau, den neste kanskje vi lager 
oss hvert vårt sitteunderlag. Vi har høstet grønnsaker fra kjøkkenhagen: løk henger til 
tørk på låven. Vi har høstet og syltet rødbeter og gresskar. Disse er gode å smake på 
til	medbragt	lunsj	som	vi	spiser	i	tolv/ett-tiden.	Noen	ganger	klyves	det	ved.	Og	ellers	
følger vi årstiden i forhold til hva vi driver med.
Helge og Astrid Lindstad eier og driver Hauger gård som ligger innunder Vardåsen 
mellom Heggedal og Dikemark.
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Påmelding og spørsmål kan rettes til: 
Astrid Lindstad, tlf:  911 92 316   Mail: post@hauger-gard.no

Hauger gård er åpen på torsdager kl 10.00 – 14.00. 
Det er påmelding til hver torsdag. 

Kom og delta på 
aktiviteter,	få	en	kaffekopp	
og god prat sammen med 
andre her på gården.  

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester 
på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel.
Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller 
hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, 
livet og arbeidet der.
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Høsten -21 på Solberg skole.

Endelig har vi kunnet være 
sammen	alle	sammen!		Vi	har	hatt	
stort fokus på å kunne gi elevene 
gode opplevelser og skape sosial 
samhørighet.	Vi	tror	at	«et	godt

Denne høsten har vi også hatt et 
samarbeid	med	Asker	modellflyklubb.	
Elevene på 5.trinn har under  kyndig 
veiledning	bygd	egne	modellfly.	Elevene	
har syns det har vært et morsomt prosjekt.

Elevene vår er også ukentlig på Hauger 
gård. Der får elevene våre delta i de ulike 
årstider på en gård. De planter og høster 
grønnsaker som de senere tilbereder på 
skolen.

Noen av de opplevelsene vi har 
hatt i høst er:
•			Elevene	på	2.trinn	har	hatt	en	teater-
				oppsetning	på	«Folk	og	røvere	i
				Kardemomme	by».	Den	viste	de	for	
    et engasjert publikum.
•			Hver	3.tredje	uke	har	vi	sangsamlinger
    med alle elevene på skolen. Da synger
    vi sanger som vi har øvd på i forkant.
•			Vi	har	også	hatt	kanonballturnering
    med alle klassene nå i høst.
•			Uteskole	

sted	å	være	er	et	godt	sted	å	lære».	Skolen	har	bl.a.	investert	i	et	nytt	lyd	og	lysanlegg,	
så nå blir gymsalen vår brukt som et fellesrom for både fysiske aktiviteter og som vår 
kulturarena.
Denne høsten har det vært spesielt viktig for oss å legge til rette for fellesopplevelser 
på Solberg skole.

Grasrotandelen fra Norsk tipping
Vellet er registrert 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 8294. Tusen takk for bidraget.



Sporsetter til bygda vår

Vellet søkte for en tid tilbake Sparebankstiftelsen DNB om midler til å gjøre innkjøp av 
sporsetter	for	kjøring	av	løyper	med	scooter/ATV.	Søknaden	på	17	000kr	ble	innvilget	
og vi har gått til innkjøp av en sporsetter. 
Søknad	og	innkjøpet	er	gjort	med	utgangspunkt	i	at	Kjetil	Skjellestad	(Skjellestad	gård)	
vil	stå	for	oppbevaring	og	oppkjøring	av	løyper	på	jordene	langs	Gamle	Heggedalsvei	
der	Sørhellarennet	(årlig	barneskirenn)	arrangeres.		
Løypene som blir kjørt med denne typen sporsetter blir ikke så holdbare som med 
store tråkkemaskiner og vi oppfordrer derfor til å ikke gå i løypene uten ski på beina. 
Det er heller ikke så hyggelig å få hundeskit i sporsetteren eller i løypene vi håper 
mange av barna i nærmiljøet vil benytte seg av. 
Sporsetteren er montert og klar til bruk, vi venter bare på snøen. 
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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


