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Referat årsmøte og årsrapport
Dugnad på Dikemark 9. mai
Rolling Stones museet 
17. mai program Solberg skole
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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:
Knut Sveinung Holdt Rekaa
Solbergfjellet 30
1385 Asker
Tlf: 952 02 995
knut.rekaa@gmail.com

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

Varamedlem:
Oluf S Nielsen
Skjellestadhagen 58
1389 Heggedal
Tlf: 906 66 817
danoni@danoni.eu 

Siden sist: 

Årsmøtet ble avholdt på Hauger gård 16.03.22 og en 
ny sambygding stilte som kandidat til verv. Vi ønsker
velkommen til Oluf Nielsen.
Årsmøtet bestemte at styret konstituerte seg selv på
første styremøtet og vervene er nå fordelt.
Leder: Kari Wie Skar
Nestleder: Knut Arne Letterud ny
Kasserer: Torgar Rist
Sekretær: Torstein Nilsen ny
Styremedlem: Knut Sveinung Reka
Varastyremedlem: Berit Øygunn Hellum 
Varastyremedlem: Oluf Nielsen ny

I 2018 hadde vi dugnad ved volleyballbanen på
Dikemark. Det ble veldig fint, men nå er det på tide
med litt vedlikehold. Det blir ny dugnad mandag 9 mai.
 
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
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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. Tusen takk for bidraget.

Dugnad på volleyballbanen Dikemark 

Det blir ny dugnad på volleyballbanen 
Dikemark, mandag 9. mai kl. 17.00. 
Vi møtes ved Tårnbygget.

En enkel dugnad hvor vellet stiller opp. 
Håper du vil være med også.

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.

Veldig hyggelig om flere 
stiller på dugnaden
Kanskje vi tester 
volleyballbanen og.

Håper vi sees
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Referat årsmøte i Askerbørskogen vel 16. mars 2022

Årsmøte ble avholdt på Hauger gård.

Til stede: Knut Arne Letterud (nestleder)
  Torgar Rist (kasserer)
  Torstein Nilsen (sekretær)
  Øygunn Hellum (styremedlem)
  Astrid Lindstad 
  Helge Lindstad 
  Oluf Nielsen 
  Edel Nielsen

Saksliste

1. Innkallingen ble godkjent. Ingen saker var meldt inn 
 til styret før møtet

2. Torgar Rist ble valgt som møteleder og Torstein Nilsen ble valgt som referent.

3. Styrets årsberetning lest opp, godkjent

4. Regnskap og budsjett ble gjennomgått ved Torgar Rist. 
 Regnskapet er godkjent av revisor. 
 Budsjett for 2022 godkjennes av årsmøtet. 
 Regnskap og budsjett legges ut på hjemmesiden.

5. Valg: Det nåværende styret fortsetter. 
 Knut Sveinung Rekaa blir styremedlem og Øygunn Hellum varamedlem. 
 Oluf Nielsen blir nytt varamedlem. 

Skjellestad, 16.03 2022
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Årsrapport 2021 for Askerbørskogen Vel
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 2021:
På grunn av liten aktivitet som en følge av koronaviruset har det i år bare blitt 
avholdt ett styremøte (4. november).

Ledige verv
Verv i valgkomiteen har ikke vært besatt på mange år. 
Det er fortsatt vanskelig å fylle vervene.

Årsmøte 2021:
Årsmøtet i 2021 ble gjennomført digitalt på Teams 24. mars. 
Det var bare medlemmene i styret som deltok. 

Valg av nytt styre, følgende personer ble valgt:
Kari Wie Skar – leder
Knut Arne Letterud, nestleder
Torstein Nilsen, sekretær
Øygunn Hellum – styremedlem
Torgar Rist – kasserer
Knut Sveinung Rekaa, varamedlem
Guy Turner, varamedlem

Bladet «Nytt fra Askerbørskogen» / Velnytt
Det er utgitt ett nummer av Velnytt som legges ut på hjemmesiden 
og deles ut i alle postkasser i velkretsen. Det trykkes opp 550 blader.

Hjemmeside og facebook:
Vellets hjemmeside: 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 vår. De sammenkomstene vi ikke får inn i velnytt, formidles her. 
Årsmøtereferat og regnskap/ budsjett ligger også på hjemmesiden.

Aktivitet i 2021:
Alle sammenkomster og arrangementer har utgått pga restriksjoner knyttet til korona-
viruset. Det har derfor ikke blitt arrangert noe Sørhellarenn i år heller, og arrangementet 
på lille julaften i Gamle Heggedalsvei måtte også dessverre avlyses i siste liten.

Velveier:
Vellet mottar fortsatt noe støtte til vintervedlikehold, og dette fordeles videre til 
beboerne i velveiene, Heggedalsveien 230 til og med 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 årsmøtet 2009).

Skjellestad, 07.03.2022
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Rock’n 
roll 
på 

Dikemark

Har du besøkt 
Stones museet 
til Knut Berg 
i Bygg 10,
Kurhus 2, 
Sykehusv. 26
på Dikemark?

Det er verd et besøk!

Her er det Stones- 
effekter i alle  varianter,
LP’er, singler, CD’er, 
turnèskjorter, bøker, 
konsertplakater mm.
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Oppslag fra 
Heggedalsposten

Her ser vi Knut med noe av samlinga. 
Har samla i mange år, så det ble litt mye å ha hjemme. 
Hyggelig å kunne dele det med flere.  
Kom gjerne innom for en titt og en prat sier Knut.



   
PROGRAM 17. MAI 2022 SOLBERG SKOLE

kl. 06.30  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. 09.30  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  17. maitale ved 7. klasse. 
  Asker Musikkorps spiller til allsang; 
  «Ja, vi elsker dette landet» og 
  «Det er Norge i rødt, hvitt og blått». 
  En stor takk til Asker Musikkorps! 
  Utdeling av boller og brus til barna.

         Etter taler og sang blir det leker og konkurranser.
         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

Arrangementet fortsetter så lenge 
det er stemning og vær for dette. 




