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Borgenposten er finansiert og initiert av
Borgen vel og blir gitt ut til samtlige husstander på
Borgen uansett medlemskap i vellet eller ikke.
Vi håper du får en fin lesestund!

Lederen har ordet
Julen 2018
Så er eit nytt år på trappene, og det er tid for å
gjere ei oppsummering av året som gjekk.
I Borgen vel har mykje fokus gått til å ferdigstille byggetrinn 1 av Borgen Friluftspark.
Etter den formidable gåva vi fekk i fjor frå
Sparebankstiftelsen DNB, var det berre å
brette opp ermene og jobbe med å forankre
parken lokalt og kommunalt, før den blei
bygd i oktober i år. Vi er svært fornøgde
med resultatet, og trur og håpar at dette kan
bli ein viktig og mykje brukt møteplass på
Borgen! Mange har gitt oss verdifulle innspel
undervegs, og mange har lagt ned fleirfoldige
dugnadstimar i løpet av året. Tusen hjertelig
takk alle saman!
Vi har også i år hatt eit nært samarbeid med
Lions Club Borgen om dei tradisjonsrike
familiearrangementa Borgenlekene og Borgendilten. Det er med glede vi ser at samarbeidet
føre til auka oppslutning og deltaking frå store
og små. I år vart det børsta støv av ein gamal
Borgentradisjon med minihopp og fristilbakke
som ein del av programmet. Det var virkelig moro å sjå alle dei tøffe barna sette utfor
bakken med djerve blikk og stort mot.
Vi gler oss allereie til Borgenlekene i februar!
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I løpet av året har Borgen fått to viktige
møteplassar; Borgen Innbyggertorg og kjellaren i Vardåsen Kirke. Hyppige arrangement
og godt besøk vitnar om at dette er kjærkomne
tilbud. Endelig kan vi gå ein stad å drikke
ordentlig kaffe og lese avisa i ro og mak!
Endelig har vi ein stad å slenge innom ein
søndag når barna treng å aktiviserast. Andre
aktørar, som DNT Asker Turlag, Arena Borgen
og Asker Fleridrettslag har også bidratt til at
aktivitetstilbodet til store og små er betre enn
nokon gong.
Vi håpe at vårt bidrag i denne samanhengen;
Borgen Friluftspark på Trettestykket, kan bli
ein slik stad ein drar til, berre for å henge,

drikke kaffe i sola og slarve med naboen, sjå
ungane springe rundt og utfolde seg sjølv
fysisk, og kanskje ta ei lita styrkeøkt sjølv
også. Vi gledar oss over det som er ferdigstilt,
og planlegg åpningsarrangement til våren.
Du er herved invitert!
Rettar vi blikket ut, forbi vår vesle Borgensone, så har vi i år fått dystre spådomar om
vårt eksistensgrunnlag frå FNs klimapanel.
Verda vår toler ikkje framferda og overforbruket til oss menneske. Temperaturen aukar,
vi får meir ekstremvær og naturmangfaldet
minkar.
Ein kan kanskje tenke at dette ikkje angår oss,
at naturmangfald er noko som kun handlar om
regnskogen og andre naturtypar langt borte.
Men slik er det faktisk ikkje. Også her på
Borgen er naturmangfaldet under stort press.
Borgen ligg så nære Asker sentrum at vi står
overfor eit betydelig utbyggingspress. Om
denne utbygginga ikkje skjer på ein overordna
godt velfundert og planlagt måte, risikerer vi å
miste viktige naturtypar og grøntkorridorar. Vi
i Borgen vel gjer vårt beste for å følge med på
det som er av utbyggingsplanar i området vårt.
Utan eit aktivt vel, er det fort gjort at planar
får gå uhindra igjennom systemet. Borgen
treng Borgen vel. Men Borgen vel treng også
aktive og engasjerte medlemmer.
Vi kjem til å jobbe vidare for eit sterkt og godt
lokalmiljø på Borgen. Vi har ein flott gjeng
som sit i styret no, og mange vil bli med også
neste år. Å sitte i styret gir oversikt, innsikt og
ikkje minst mange nye, hyggelige bekjentskap. Våg å melde din interesse, du vil ikkje
angre!
Vi vil ønske dykk alle ei fredfull jul og eit
Godt nytt år!
På vegne av styret i Borgen vel
Borghild Holsvik, Leder
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Velkommen til Borgen Friluftspark!

Så kan vi endelig si at vi har oppnådd en stor
milepæl i år. Første byggetrinn av Borgen
Friluftspark er ferdigstilt! Det har vært en
lang prosess med søknader, idédugnader og
ikke minst ordentlige dugnader. Resultatet
kan besiktiges og ikke minst benyttes på
Trettestykket 33, en liten gåtur eller busstur
unna. Fra oss til dere: versågod, vi håper
dere bruker parken, både store og små!
Borgen Friluftspark er en aktivitetspark knyttet til skogsområdet på Vardåsen, og ligger på
Borgen vels eiendom på Trettestykket, like
ved siste busstopp på Borgen. Prosjektet tar
utgangspunkt i et nedlagt tennisanlegg, som
har forfalt de siste tiårene. Anlegget ligger
noe nedsenket i terrenget, og ligger relativt
skjermet fra nærliggende bebyggelse.
Den sørvestvendte skråningen har gode
solforhold. Derfor har det blitt prosjektert
et trappeamfi, som sikrer god tilkomst fra
eksisterende grusbane ned til friluftsparken.
Denne delen av parken er tenkt som første
byggetrinn, slik at parken vil bli utvidet når
det er økonomi til det. Det er også montert
utstyr i enga mellom barnehagen og grusbanen, for de aller yngste. Friluftsparken kan
benyttes av beboere på Borgen i alle aldre.

til en mye større åpenhet mellom parken og
omgivelsene.
Borgen vel har som mål at prosjektet «Borgen
Friluftspark» skal være et bærekraftig og
miljøvennlig prosjekt, spesielt med tanke på
bruk av materialer. Veldig ofte brukes det
materialer som er lite miljøvennlige i
parkprosjekter. Underveis var det en bred
diskusjon om vi blant annet skulle gå for gummidekke eller naturdekke som fallunderlag,
og det ble besluttet å bruke bark, som ikke har
negativ innvirkning på naturen. Fallunderlag
av gummi ender i naturen og til slutt i havet,
og er skadelig for miljøet.
Apparatene i friluftsparken består hovedsakelig av trevirke som er impregnert på en
miljøvennlig måte og noe stål. Heller ikke her
er det brukt apparater i plastikk eller andre
miljøskadelige materialer og stoffer.
Hvordan skal resten av parken bli? Det er et
åpent spørsmål. Og vi tar gjerne imot gode
forslag fra dere!

Endelig kan vi leke!

Borgen
Friluftspark

Trettestykket 33

Long Nguyen, Marte Kvernland
Borghild Holsvik

Etter sommerferien i 2018 har mange ivrige
beboere på Borgen deltatt på to store dugnader, hvor det har blitt foretatt ryddearbeid i
skogsområdene rundt tennisbanen, opprydning
av søppel og løse elementer i området, og
luking av banene. Den ene tennisbanen som
ligger i nord skal bevares som tennisbane og
muligens bli en flerbruksbane i fremtiden. Før
dugnadene ble det utført rivearbeid på deler
av gjerdene som omkranset tennisbanene.
Fjerningen av gjerdet mot balløkka har ført
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Stor dugnadsvilje på Borgen

Lørdag 24. og søndag 25. august la flittige
Borgenbeboere ned over 160 dugnadstimer
for Borgen vels eiendom, Trettestykket 33.
Den nye Friluftsparken er i ferd med å ta
form. Her blir det en spennende møteplass
for alle aldre med blant annet treningspark og
landskapsamfi. Første byggetrinn er støttet av
Sparebankstiftelsen DNB.
Lørdag 27 oktober ble nok en dugnad arrangert, tilsvarende 100 dugnadstimer. Denne
gangen ble 50 kubikk med bark skyflet i
trillebårer og lempet på plass av en stor gjeng
frivillige fra nærmiljøet vårt. Det var hard
jobbing, men godt humør! Å se treningsparken
endelig ta form er en stor premie i seg selv.
Budstikka 2017

Budstikka 2018
Borgen vel har nedsatt en arbeidsgruppe som

er primus motor for gjennomføringen.
Det står verken på vilje eller kompetanse og
prosjektet er heldig som drar nytte av mange
engasjerte Borgenbeboere blant annet arkitekt,
landskapsarkitekt, entreprenør og ikke minst
de mange barn og unge som har bidratt med
sine ideer til utforming av friluftsparken.
Borgens nye møteplass kafe Kime gav alle
som stilte på dugnad gavekort.
Med vafler, boller, kaffe, motorsag, flittige
hender, godt vær og godt humør viser frivilligheten på Borgen seg fra sin beste side.
Borgen vel takker alle som deltok for hyggelig
felleskap og dyrebare dugnadstimer. Vil du
bidra eller følge utviklingen av Friluftsparken
kontakt oss på facebook Borgen vel Asker
eller borgenvel.no
Marte Kvernland

Borgen vel takker
og bukker for alle
dugnadstimer som
er lagt ned i løpet
av året!

En pust i bakken. Dugnad er hyggelig!
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Fra jordbruksgrend til drabantby

Artiklene om Vardåsen og utbyggingen av
Borgen er hentet fra den kommende boka
«Historien om Borgen» som vil foreligge i
løpet av 2019. Det er Borgen vels historiegruppe som står for dette viktige lokalhistoriske prosjektet.
Borgen var i mange generasjoner ei lita
jordbruksgrend med et par gårder og noen få
husmannsplasser. Menneskene som bodde her
livnærte seg av det jorda gav og skogen rundt
seg. Et lite samfunn hvor godt naboskap og
omsorg for hverandre var en naturlig del av
dagliglivet. Historien antyder at Borgen kan
ha hatt bosettinger helt tilbake til folkevandringstiden før Kristi fødsel. Gravhauger,
kokegroper og rester etter stolpe hus fra
vikingtiden er registrert og dokumentert av
Akershus Fylkeskommune.
Gårdene på Borgen ble første gang nevnt
i kong Øisteins røde bok over norske gårder i
1398, Nordre Borgen og Søndre Borgen.
Med sin dominerende beliggenhet og storslagne utsikt over Oslofjorden var nok dette et
ettertraktet sted også for vikinghøvdinger.
Rundt 1900 begynte en markert innflytting til
området av mennesker som følte seg tiltrukket
av det flotte landskapet på Borgen. Kunstmalere, forfattere, redaktører, bokhandlere
og andre forretningsfolk bygde seg hytter
oppover i Borgenåsen. Anders Borgen solgte
over 30 hyttetomter i løpet av en 30-års
periode. Hyttefolket fant seg godt til rette på
Borgen, og kulturlivet blomstret.
I 1930 var det allikevel bare 10 – 12 fastboende husstander på Borgen. Da Borgen vel
ble startet i 1936, ble det registrert 32 medlemmer. En moderat husbygging i årene fram
til etter krigen viser at det var 110 fastboende
på Borgen i 1953, hvor nesten alle var knyttet
til jordbruket som grunnæring.
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Men en nesten bortgjemt grend langt ute på
landet skulle i løpet av en hundreårsperiode få
en befolkningstilvekst som ingen kunne forutse. Gårder og husmannsplasser måtte vike for
blokkbebyggelse, rekkehus og eneboliger.
Jernbanen kommer
I 1948 hadde Borgen vel og Bondibroens vel
felles møte med NSBs distriktssjef i Drammen. NSB godkjente nytt stoppested såframt
jernbanens betingelser ble innfridd. Disse
betingelsene var ny gangbru over Bondivann
og adkomstveier til jernbanestasjonen. De to
vellene søkte Asker kommune om å bekoste
bru over vannet. Kommunen avsatte kr 15.000
til gangbroen. Etter en snøfattig vinter i 1948
var det penger igjen på budsjettet, og man
kunne starte grusing av Borgenveien. 17 mann
og 6 hester deltok på dugnaden.
I 1952 ble Bondibroen åpnet i begynnelsen av
mai, og Bondivann stasjon ble tatt i bruk
i midten av juli. Tilførselsvei til stoppestedet ble bygget på dugnad av Borgen vel
slik kravene var fra NSB. En imponerende
dugnadsinnsats av beboerne på Borgen la til
rette for et togtilbud som store deler av befolkningen på Borgen nyter godt av i dag.
Nordre Borgen
Utbyggingen på Borgen begynte med at
familien Dybwad i 1956 skilte ut 7 parseller i
begynnelsen av Gustav Wentzels vei. Kjøper
var Dobbeltsporanleggets Byggelag. Jernbanen ville sikre stabil arbeidskraft. Samtidig
ble det solgt tomter i den øverste delen av
Anna Bøes vei mot Borgentoppen.
Søndre Borgen
Oslo kommune kjøpte Søndre Borgen av Anna
Bjørset i 1938 og brukte pikeskolen som en
del av Dikemark sykehus. I 1953 ønsket Oslo

Borgenåsen, Vardåsen 1966
kommune å utvide Søndre Borgen pleiehjem
med 200 nye sengeplasser. Asker kommune
og Borgen vel sendte et felles protestskriv
til sykehusrådmannen i Oslo. Men Oslo
kommune arbeidet videre med sine utbyggingsplaner for sykehjemmet opp gjennom
årene. Og 29.januar 1974 vedtok Asker
kommunestyre allikevel Oslo kommunes
utbygging av sykehjemmet til stor skuffelse
for Borgens befolkning. Store protester fra
lokalbefolkningen ble avist av fylkesmannen i
Oslo og Akershus og Miljødirektoratet.
Tilbud om vederlagsfri kirketomt for
ny kirke på Borgen i stedet for den nye mur
kolossen ble også forkastet. Sykehjemmet ble
bygget og tatt i bruk på slutten 1970-tallet.
Asker kommune overtok ansvaret for veien
forbi Borgen-gårdene allerede i 1957. Dette
var en naturlig konsekvens av utbyggingen på
Nordre Borgen.

nåværende Drengsrudveien. Utbyggingen her
fortsatte fram til slutten av 1950-årene.

Borgenbråten
Det første boligsameie på Borgen var atriumhusene på Borgenbråten som ble bygget ut
fra 1965. Området ligger på grensen mellom
Borgen og Drengsrud gårder og tomtene er
skilt ut fra begge. Sameiet består i dag av
35 boliger. Her kan vi nevne at Hans Røyse
på Drengsrud gård skilte ut tomter for salg
allerede i slutten av 1930-årene. Disse lå i den

Når det ikke ble protestert mot byggingen på
Borgen og Hagaløkka, skyldtes det nok først
og fremst boligfeltenes beliggenhet. De nye
feltene lå i utkanten av den eldre boligbebyggelsen. Dessuten skjedde det hele svært fort.
Det var A/S Selvaagbygg som fikk tilslaget på
å bygge 10 blokker med 568 leiligheter. I februar - mars 1968 var kommunen og Selvaag
først i kontakt med hverandre. I slutten av juni

Boligfelt og blokkbebyggelse vokser fram
Allerede i 1964 inngikk familien Dybwad
som grunneiere og Asker Tomteselskap en
kontrakt om kjøp og feste av store arealer sør
for Vardeborg.
I årsberetningen til Borgen vel i 1967
står det at foreningen hadde fått oversendt
kommunens reguleringsplan for hele Borgen-området, «og det ser ut til at det om ikke
lenge skal bli store forandringer innen Borgen
vels område, hvor det etter planen skal bygges
nye veier og boliger til over 3000 mennesker.»
Styret besluttet å meddele kommunen at vi
i og for seg ikke hadde noe å innvende mot
reguleringsplanen, men protesterte på at Borgenveien forbi gårdene skulle benyttes som
anleggsvei i byggetiden.
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Drengsrud gård

Vardåstoppen

Petra Fougners vei

Borgenbråten
omsorgboliger
Borgenvangen

Østhellinga
Kullebunn

Nordre Borgen

Borgenhaven
Søndre Borgen

Vardåslia
Trettestykket

Borgenfaret

Borgenbråten

Borgen Skog

Askerlia

Kjonebråten

Hagaløkka

Historiegruppa. F.v. Bente Laugerud, Jon Christofersen, May Drage og Arne Helgesen.
Vassbunn

Bondivann

Borgen bygges ut
1968 vedtok kommunestyret enstemmig regulerings- og utbyggingsplanen både for Borgen
og Hagaløkka.
I oktober begynte byggingen, og kort etter
kunne de første beboerne flytte inn i Askerlia
Borettslag med 654 leiligheter fordelt på 10
blokker i Huldreveien og 2 blokker i Ove
Jensens vei.
Borgenveien, Kullebunn og Østhellinga med
250 boenheter fordelt på 3 blokker og et stort
antall rekkehus ble klare for innflytting fra
1970.
Blokkene på Hagaløkka ble oppført samtidig
og rommer 350 leiligheter. De nederste blokkene ligger på grunnen til Hagaløkka gård.
De øverste ligger på Nordre Borgens grunn.
Ved årsskiftet 1971-72 var de 800 beboerne
fra 1967 økt til 3300. I julenummeret 1979 av
Borgenposten, kunne formannen Rosa Krydsby skrive: «Her i Borgen vel er vi ca. 6000
naboer med smått og stort.»
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Villabebyggelsen kommer
Vardåslia med ca. 200 eneboliger, avgrenset
mellom Trettestykket og Askeladdveien, ble
bygget etter reguleringsbestemmelser fra
1967 og sto ferdig i løpet av en 5 års periode.
Revidert reguleringsplan ble utarbeidet av
Borgen vel og endelig undertegnet og formelt
godkjent av Asker kommunestyre i 1991.
Vassbunn Boligsameie med 36 boliger i tunhusbebyggelse ble bygget ut i 1975. Sameiet
har feller garasjeanlegg og ball-løkke.
Borgen Skog med ca. 170 eneboliger ble
bygget ut mellom 1986 til 1989. Liv og Reidar
Tangvald Pedersen på Borgen gård som var
eier av Borgen Skog, ønsket at området ble
bygget ut med eneboliger i stedet for blokker, slik en del politikere ønsket. Borgen ble
dermed skånet for enda en stor blokkbebyggelse.
Borgenvangen boligsameie med 30 boenheter er også en del av Borgen skog.
Sameiet har tilførselsvei fra Askeladdveien

og Rødhettesvei. Leilighetene er bygget i
rekke med størrelse fra 79 m2 til 109 m2 og er
spesielt tilpasset eldre.
Utbygging de siste årene
Vassbunnsvingen har16 leiligheter i lavblokk.
Borgenbråten omsorgsboliger og aktivitetssenter er et bofellesskap med 22 beboere og
dagaktivitetssenter med 12 plasser som ligger
rett ved Borgen skole.
Borgenfaret er et privat bofellesskap med ti
leiligheter. Bygningen ligger på grunnen til
plassen Sagbråten under Nordre Borgen.
I 2017 ble det bygget 6 rekkehus på
Drengsrud gårds grunn i Petra Fougners vei.
Borgenhaven rett overfor Borgen skole har
50 boenheter i lavblokker og rekkehus bygget
i 2018.

bygg på Sagbråtens grunn. Innkjørselen er fra
Gamle Borgenvei.
Borgen vels eiendom på Trettestykket ble
utparsellert av Asker kommune i forbindelse
med utbyggingen av Vardåslia. Området er på
16,5 dekar. Ballplass og tre tennisbaner ble
bygget på dugnad på 70-tallet. Det var stor
aktivitet på alle tre tennisbanene og ventelistene var lange. Interessen dabbet etter hvert
og tennisbanene har vært lite brukt de siste
årene. Borgen vel har i år 2018 fått bygget om
to av tennisbanene med treningsapparater og
tribune. Med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DnB ligger nå anlegget vel til
rette for både trening, lek og underholdning.
Ballplassen er en god del i bruk, også som
isbane enkelte vintre. Noen ildsjeler i Borgen
vel bygde grendehus som ble tatt i bruk i
1979. Økonomiske vanskeligheter førte til at
Asker kommune overtok bygget på slutten av
1980 tallet.

Kjonebråten med 93 leiligheter i blokker og
rekkehus er under planlegging (2018).

I dag er bygget renovert og tatt i bruk til
barnehage. Også uteområdet er oppgradert
med nye lekeapparater.

Schlumberger er et serviceselskap for
oljenæringen som har bygget et stort kontor-

I dag bor det nærmere 6000 mennesker på
Borgen, fordelt på ca. 1930 boenheter.
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Vardåsen – geologisk gullgruve og eventyrskog

Vardåsen er sammen med Skaugumsåsen
Askers mest kjente landemerke. Begge åsene
rager 349 meter over havet. Furuåsen og
Bergsåsen i Vestmarka er vel 100 meter
høyere, men ikke så kjente områder.
Vardåsen fikk navnet sitt fordi åsen inngikk
i kong Christian IV`s forsvarsstrategi. Han
opprettet den norske hær i 1628 og plasserte
10 varder i Oslomarka, hvorav en i Vardåsen.
Vardene besto av 3 meter lange stokker
stablet sammen i en steinring. Vardestedet på
Vardåsen ble etter en skogbrann i 1779 flyttet
til Skaugumsåsen. På nyttårsaften i år 2000
ble et nytt tusenår markert med vardetenning
på Vardåsen, og flere hundre askerbøringer tok
turen opp til Vardåsen denne kvelden.
Før det ble vanlig å reise på påsketurer og ha
egne hytter i fjellet, ble Vardåsen på folkemunne kalt «Fattigmanns-Geilo». Ungdom fra
alle kanter av bygda dro opp til Vardåsen for å
nyte vårsola og få en følelse av fjell og utsikt.
Vardåsplatået er fortsatt et yndet utfartsmål for
folk i alle aldre, og mang en skolelev har fått
sin første innføring i geologi nettopp her oppe.

Bare stein tenker vi kanskje når vi går der,
men fortell barna om denne perioden og de vil
se på grunnen på en helt ny måte. For permtiden var en svært urolig periode. Da strømmet
lava opp fra jordas indre og størknet både før
og etter den nådde overflaten.
Mange steder på Vardåsplatået støter vi på
jettegryter. Dette er glatte, avrundete fordypninger i fjellet. De oppsto ved at elver av
smeltevann, som dannet fossefall under isen,
satte stein og grus i roterende bevegelse. Dette
skjedde for 10-20000 år siden. Jettegrytene i
Vardåsen er relativt små. Den største er ca 40
cm dyp.
På vei ned mot Vardetjern får vi følelsen av
å være i et kystlandskap med blankskurte
svaberg. Isen har vasket av all vegetasjon. Her
ser vi en rekke såkalte rundsva, jettegryter og

sigdbrudd som ble til under isens bevegelse.
Sigdbrudd oppsto ved at steiner ble slept med
isbreens underside, og dannet skuringsstriper
med halvmåneformete hakk. Disse forteller
oss hvilken retning isbreen hadde da de ble
avsatt.
Når vi kommer ned mot gårdene på Borgen
og Drengsrud er grunnen helt annerledes. Her
består berggrunnen av mye eldre bergarter fra
kambro-silurtiden for ca 500 millioner år siden. Vi finner sedimentære bergarter; kalkstein
og leirskifer. Disse oppsto ved at leirpartikler
og kalkskall fra døde dyr og planter avsatt
gjennom mange millioner år i havet. Etterhvert ble disse presset sammen til bergarter.
Kalkstein og leirskifer gir god jord.
Noen steder, særlig mot Borgenplatået,
ble disse bergartene omdannet da de kom i
kontakt med lavamassene. Resultatet ble en
hard og tett bergart kalt hornfels. Utseendet er
ofte litt hornaktig med litt utydelige lag med
fiolette og grønne farger. Andre steder oppsto
marmor, som er omdannet kalkstein. Vi har
ikke funnet bevis for at det fantes marmor på
den såkalte Marmorsletta, men hvorfor skulle
den ellers fått det navnet?

verdifulle mineraler som jern og kobber. På
1700-tallet ble det prøvd gruvedrift i disse
forekomstene, og det finnes flere små gruver
og skjerp i området.
Den største var Oppsjø gruve på vestsiden av
vannet. Denne ble fylt igjen for noen år siden
dessverre, men fremdeles kan vi skimte hvor
gruven lå. Den tilhørte Dikemark jernverk.
Vi kan også finne rester etter skjerp ved
Stupsletta og Kjerkemyrbonn. Disse hørte
til Kongsberg kobberverk, som ble drevet
på Sagvollen gård på Lierskogen i perioden
1753-1761.
Tidens tann
I løpet av de rundt 250 millioner år som har
gått siden permtiden har lagene over dypbergarten granitt blitt tæret bort, og den harde
granitten er blitt stående igjen som vår
hjemlige Vardåsen.
Ulike naturkrefter har virket inn, og under
istidene har is og vann formet landskapet.
Sprekker og forkastninger har blitt til dalsøkk.
Søkket fra Gullhella stasjon over Jutemyr og

Der granitten og den eldre kalksteinen og
leirskiferen møtte hverandre, ble det avsatt

For i tillegg til å være et flott tur og utsiktsområde er Vardåsen svært interessant geologisk
sett. Her kan vi oppleve mye av Norges geologiske historie på et relativt lite område.
Vardåsens geologi
Vi må over 250-600 millioner år tilbake for å
få med opprinnelsen. I permtiden, for omtrent
250 millioner år siden, ble granitt dannet i
de høyeste delene av Vardåsen. Denne kalles
Drammensgranitt, sikkert fordi det er mye av
den i Drammensområdet. Dette er en rødlig
vulkansk bergart. Den er ganske grovkornet,
og vi kan se skillet mellom mineralene kvarts,
feltspat og glimmer.
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På Vardåsen påsken 1932.
Bak fra venstre: Ove Kristiansen, Hellbjørg
Håland, Karen Iscahsen, Aslaug Håland, Dag
Rognlien, Kåre Berg, Arne Knudtzon
Foran: Sofie (Sif) Kobro, hennes søster
Bips, Dick Knudtzon, Kjell Isachsen, Finn
Isachsen, Gunnar Isachsen, Gerd Isachsen,
Odd Isachsen, Inger Louise Isachsen, Marie
Isachsen

I Jutemyrbakken
Fra venstre: Inger L Isachsen, Karen Isachsen,
Finn Isachsen, Marie Isachsen, hushjelp Brynhild Lilletrøen, Aslaug Håland, Ove
Kristiansen, Odd Isachsen.

Vardåstoppen 1930
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Oppsjømyrene består av 5 mindre myrområder der det vokser variert vegetasjon.
På flere av myrene ser vi også små vann.
Åbortjern er et av disse. Det lille vannet ble
kalt Ormtjern på 1700-tallet. Navnet Abbortjern ble godkjent i 1982, og i 1990 ble navnet
Åbortjern godkjent og anbefalt. Åbortjern var
tidligere vannforsyningskilde til blant annet
Drengsrud gård.

Utsikt fra Vardåstoppen
i trærnes alder. Her på Slottsberget får du
hele barskogens variasjonsrikdom og med
kronglete furuer, grønne mosetepper og store
gamle graner. Hvordan vet vi at de er gamle?
Det er det stammen som forteller. Som unge
var stammene slette, men med alderen har
barken blitt grovere og litt skorpete. Akkurat
som hos oss mennesker!

Sti over 250 millioner år gammel stein
Drengsrudvannene følger en forkastningssone
som går videre mot Sandungen. Forkastninger er sprekker i jordskorpa der det har
vært bevegelse.
Vi må et godt stykke opp i slalåmbakken for å
finne den såkalte marine grense. Dette er det
høyeste nivået havet har hatt etter at det ble
fritt for is etter siste istid. Vardåsen og Skaugumsåsen lå som 150 meter høye øyer i et
«Askerhav». Da landet steg etter at istyngden
forsvant, ble det liggende igjen havavleiringer
som også ga Borgenområdet god dyrkingsjord.
Tre skogbranner har herjet Vardåsen siden den
gang; i 1730, 1779 og 1859. Det er godt den
tørre sommeren i 2018 ikke førte til en ny.
Vardåsens natur
Vardåsens terreng varierer fra bratte områder
med furuskog og svaberg til tett granskog,
blandingsskog, myrer og åpne sletter.
Naturvernforbundet bruker begrepet «Eventyrskog» om Vardåsen. En eventyrskog
defineres som en spesielt opplevelsesrik skog
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med stor variasjon i trærnes alder og struktur.
I Oslomarka utgjør slik naturlig eldre skog
bare mellom 5 og 8 prosent, så vi kan trygt si
at Vardåsens skoger er unike og gir rom for
mange spennende naturopplevelser.
I Borgenposten sommernummer i 1981
beskriver Kåre Bjørseth det slik i sin artikkel
«Mitt første møte med Vardåsen»
Her er et lite utdrag: «I Nasjonalgalleriet
så jeg nylig et bilde som appellerte til alt
som måtte være guttefantasi, nemlig August
Cappelens «Utdøende urskog». Og nå sto jeg
der nettopp i den trolske naturen. Forvridde
furuer, skjeggete graner og en og annen
sildrende bekk». Her var så mye uoppdaget.
Hver høyde var et mål som måtte bestiges. Og
hver gang åpenbarte det seg et nytt skue»
I dag framstår Vardåsen like uberørt og spennende. Det er godt å vite at området er vernet
også for fremtiden. Slottsberget er Vardåsens
nest høyeste topp med sine 293 m.o.h. en
uberørt skogvokst kolle med stor variasjon

Vardetjern ligger vakkert til mellom to åskammer. Rundt Vardetjern er det skrinn furuskog
med vegetasjon av bregner og lyng fulle av bær.
Myrområdet rundt tjernet gir en trolsk stemning, spesielt når tåken ligger lavt over tjernet.
De lavere delene av Vardåsen har ligget
under den marine grensen. Her er det gran
som dominerer med innslag av furu, osp og
bjørk. Store hvitveistepper pryder grunnen om
våren uansett hvor i Vardåsen du befinner deg,
og ved kalksteinsområdet rundt Drengsrudvannene trives blåveisen godt. Råtadalen ned
mot Solberg er urskogspreget med forekomster av barlind.
Dalen mellom Vardåsen i nord og Kjekstadmarka i sør heter Askerbørskogen og omfatter
dalføret på begge sider av Verkenselva fra
Dikemark til Heggedal. Når vi ser mot sørvest
fra Vardåsentoppen, kan vi skue ut over et
sammenhengende jordbruksområde der gårdsbruk med fedrift fortsatt holdes i hevd.
Naturreservatene
Naturreservatet Oppsjø ble opprettet av fylkesmannen i Akershus i 1981.

Det helt spesielle ved Abbortjernmyra er at vi
der kan finne det som av mange regnes som
Norges vakreste blomst; den svært sjeldne
orkideen myrflangre. Denne er utrydningstruet
og bare funnet på 21 lokaliteter i hele Norge.
Miljøvernavdelingen hos fylkesmannen tok i
2013 initiativet til å restaurere myra for å redde myrflangren. Det ble hogd mange trær, og
demninger ble laget for å heve vannstanden.
Når vi kommer ned til Drengsrudvannene går
kanskje tankene hos den eldre generasjon til filmen «De dødes tjern». Dette var
en skrekkfilm fra 1958 bygget på en roman
av Bernhard Borge (pseudonym for Andre
Bjerke). Viktige scener i filmen ble nemlig tatt
opp nettopp ved Drengsrudvannet. Vannene
ligger idyllisk til ved turveien og er i dag
nærmest dekket av store vannliljer. Det er
en del fisk i vannet; abbor og mort og ikke
minst den såkalte «amerikaneren». Det er en
bunnfisk (dvergmalle) som ble hentet fra USA
av tannlege Kr. Høegh i 1890.
I Vardåsenplatået går det et utall stier på kryss
og tvers. Det er gjort stor innsats med å merke
stiene, selv om noe er litt uklart her og der for
pilene går i ulike retninger.
Idrett og friluftsliv- et lite tilbakeblikk
Vardåsområdet har i mange år vært et viktig
område for idrett og friluftsliv, til stor glede
for alle generasjoner. Idrettslag, friluftsentusiaster, turlag og kommunen har på forskjellige
måter bidratt til å utvikle tilbudene.
Asker og Oslo kommuner sikret hele
Haugeråsen, 160 dekar som friluftsområde
allerede i 1940. Fjellveggen er et spennende
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stier tråkkes stadig opp og fortrenger både
fugler og dyr. Orrhaneleiken på Vardåsen har
stilnet. Revehi som var godt synlige i 1970
årene er gjengrodd og knapt synlige. Oppsjømyrene naturreservat med de 5 myrene er viktige leveområder for frosk og andre amfibier.
I dag er det ikke ofte vi møter elg i marka,
men gamle ferdselsveier for elg og rådyr blir
likevel ikke borte. Årlig kan vi se at elgen
har jumpet over to meter høye gjerder som
omkranser Drengsrud gård. Disse gjerdene
sperrer for gamle elgtråkk.
Rådyrene trives på Borgen i dag. Nedfallsfrukt, tulipaner, roseknopper og andre blomster
er nam-nam for både mor og barn i hager og
bed. Fine er de, men de har nok blitt litt for
husvarme.
Sikt til Vardetjern
«Litt om Borgen før i tiden» i Borgenposten
i 1973.
Abbortjern
treningssted for fjellklatrere. Slalåmbakken i
Vardåsen ble anlagt av Frisk i slutten av 1930
årene. Senere er den utvidet og modernisert
flere ganger
I 1958 ble et av de første spesialkartene for
O-løp laget over Vardåsen- Drengsrudmarka-Slottsberget. I dag gir de mange
turorienteringspostene i »Askeladden» mange
spennende friluftsopplevelser uansett alder.
Tidligere var det hele fire hoppbakker her.
Den største var Frisks bakke Ormehølet som
hadde sletta på Drengsrudvannet. Der ble
det hoppet over 40 meter. Vardåsbakken og
Jutemyrbakken var mindre. Vardåsbakken
oppe på Vardåsen hadde tilløp fra Haugeråsen
og unnarennet endte nede på myra bortafor
Wentzelhytta. Jutemyrbakken hadde tilløpet
fra åskammen mot Borgen skog og sletta var
en del av Jutemyr. Disse hoppbakkene har for
lengst grodd igjen og gått i glemmeboken.
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Wentzelbakken på Gamle Borgen var også
mye brukt både som hoppbakke og akebakke,
slik som i dag.
Arbeidet med å lage lysløypa vår startet opp i
1973 etter initiativ fra Asker skiklubb. Mange
deltok i dugnadsarbeid for å få anlagt denne,
og kommunen besørget belysning. Skiforeningen har i alle år stått for preparering.

Odd Isachsen forteller om Ulvedalen som går
oppover den bratte lia fra Lillemyr like syd for
Jutemyr. Dette ulendte dalsøkket var nok et
lurt tilholdssted for en sulten gråbein når den
streifet gjennom området. Tiur og orrfugl var
det også rikelig av. Bjørn Wentzel forteller om
plagsomme storfugler da faren Gustav Wentzel fikk bygget sin hytte på Vardåsen i 1896.
Bråket fra våryre orrfugler på myra nedenfor
førte til at snekkerne måtte ut og jage dem for
redde nattesøvnen.

Dyr og fugler
«Vardåsområdet var i gammel tid øde villmark
med rikt fugle- og dyreliv, hvor det ble drevet
adskillig jakt opp gjennom årene, og rester av
dyregraver kan enda påvises i terrenget. Det
var også enkelte ganger bjørner dukket opp,
og den siste bjørnen som ble felt her ble skutt
i nærheten av Trettestykket i slutten av 1800
tallet. Dens skinn henger fortsatt på Søndre
Borgen gård.»

Hare, rev, elg og rådyr har hatt sin plass
i Vardåsen og har vært en naturlig del av
jaktgrunnlaget. Et mangfoldig dyreliv var
nokså stabilt på første halvdel av 1900
tallet. Utbyggingen på Borgen og den store
befolkningsveksten i 1970-80 årene førte
til en drastisk tilbakegang av dyrelivet i
Vardåsmarka. Nye beboere på Borgen oppdaget snart det fantastiske turområdet som
i dag er allemannseie. Vi bruker turområdet
flittig hele året rundt. Men DET har sin pris!

Slik forteller Kårs Bjørseth i sin beretning

Det 4800 dekar store friområdet slites. Nye

Grevlingen er også en trofast gjest i noen hager og komposthauger på jakt etter meitemark.
Gledelig er det å se at pinnsvinet ser ut til å ha
kommet tilbake.
Hyggelig er det også at vi fortsatt kan glede
oss over en flott flaggspett på fuglebrettet,
ofte i konkurranse med en kjernebiter eller
dompap.
Ringduene med sine klagende strofer hører
og ser vi daglig. En haukugle dukket opp her
om dagen. Spurvehauken var også på jakt ved
fuglebrettet sist vinter. Ekornet skaper alltid
trivsel med sine akrobatiske krumspring for å
få tak i en meisebolle. Skjærer og kråker gis
oss langtidsvarsel for været om våren. Bygger
de redet høyt i tretoppen så blir det en fin
sommer. Bygger de derimot redet lavt så kan
du forvente en sommer med mye regn. Men
svarttrosten med sine fantastiske sanger gir
alltid håp om fine sommerdager.
Trivelig er det å stadig møte på den tillitsfulle
nøtteskrika på tur i Vardåsmarka. En liten rast
ved Abbortjern mens en andefamilie glir forbi
mellom vannlinjene er også en fin opplevelse.
La oss sammen verne og gi plass til de dyr og
fugler som bor sammen med oss.
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Gangstiene på Borgen

Mange med lokalhistorisk bakgrunn

Navnsatt av Borgen vel etter navnekonkurranse i 1999:
Bispestien
mellom Jutemyrveien 11
og Jerpefaret 32-34
Bispestien har fått navn etter Biskop Berggrav
som satt internert i sin hytte på Borgen under
krigen fra 1942 til 1945. I dag Jerpefaret 38,
Brannmestersmuget
fra Askeladdveien 17-19
til Jutemyrveien (Tursti).
Stien har fått navn etter tidligere brannmester
og teknisk sjef i Asker kommune Ola Jordet.
Han bodde i enebolig ved denne regulerte
gangstien.
Gjøkstien
mellom Smørbukkveien 9-12
og Barlindbekken 34-35.
Naturlig valgt navn på sti som går langs foten
av Gjøkhaugen. Skole og turvei.
Tvarastien
mellom Tyrihansveien 21-23
og Veslefrikks vei 8-10.
Stien har fått navn etter en gammel hytte som
ble kalt Tvara. I dag Tyrihansveien 27. Hytta
forteller selv sin historie:
«Det var den kjente husholdningspedagog
Lolly Ræsted som fikk meg oppført og hun
kalte meg Tvara etter det eldgamle kjøkkenredskapet. Det var henne som bl.a. lærte
prinsesse Astrid og Ragnhild matlagningens
mysterier». Lolly Ræstad var kokke på Anna
Bjørsets pikeskole på Søndre Borgen.
Utsikten
mellom Barlindbekken 33-35
og Kari Trestakksvei 10-12.
Fra denne stien kan du nyte den flotte utsikten
over Oslofjorden.
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Skolegangen
mellom Kari Trestakksvei 9-11
og Trettestykket 3-5.
Mye brukt sti av skolebarn som går til og fra
Rønningen skole. Også mye brukt av beboere
og turfolk.
Kuveien
mellom Borgenveien 138-140
Vassbunnveien 53-57A.
Gammelt historisk navn på krøttersti som ble
brukt av kuene på Vassbunn gård når de skulle
på beite i Vardåsen.
Geitstien
mellom Trettestykket 17-19
og Barlindbekken 15-17.
Sti i bratt terreng. – Kan være del av gammel krøttersti fra Kullebunn gård til beite i
Vardåsen.
Bukkestien
mellom Smørbukkveien 8-10
og Bukkene Bruses vei 7-9.
Kort sti mellom to veier. – Kan være del av
gammel krøttersti fra Vassbunn og Persbråten
gård til beite i Vardåsen..
Gullsporet
fra Trettestykket 72-74
via skogsområdet til Gullhella stasjon.
Ikke merket med navneskilt.
Naturlig valgt navn på gammel sti i skogsterreng mellom Gullhella stasjon og
Trettestykket.
Snarveien
mellom Trettestykket 53 og Trettestykket 63.
Naturlig valgt navn på sti som går tvers over
der hvor Trettestykket danner en løkke på
veien.

Veslestumpen
mellom Bukkene Bruses vei 8-10
og Veslefrikks vei 7-9.
Naturlig valgt navn på sti i naturterreng
mellom to veier.
Ikke navnsatt sti
mellom Trettestykket 17-19
og Barlindbekken 9-11.
Noe brukt. Legges på vent.
Ikke navnsatt sti
mellom Trettestykket 42
og Østhellinga 24
Mye brukt. Bør navnsettes.

navnerådet i Asker kommune 2017.
Søknad fra Borgen vel v/vellets historiegruppe
10.11.2017.
Alle gangstiene i Vardåslia ble opprettet i
reguleringsbestemmelser for Borgen feltet fra
1967.
Borgen vels historiegruppe
Borgen 16.11.2017
Arne Helgesen

Ikke navnsatt sti
mellom Huldreveien og busslomme
i Borgenveien ved «Barnas hus».
Mye brukt av beboere i Huldreveien som
tar bussen til og fra Asker. Bør navnsettes.
Bergbakken
fra Bondivann stasjon
til Huldreveien 33.
Mye brukt. Håper på godkjenning av
navnerådet i Asker kommune 2017.
Søknad fra Borgen vel v/vellets historiegruppe 10.11.2017.
Bjørsetsvingen
fra Borgentoppen 5/6
til Søndre Borgen.
Mye brukt. Håper på godkjenning av

En oppfordring fra styret:
Noen av stiene mangler navn som dere ser. Har stien et navn på folkemunne
som vi ikke har registrert? Eller kanskje du har en god idé til navn?
Ta kontakt med oss på
styret@borgenvel.no så samler vi alle gode forslag! Vi håper å få bestilt nye navneskilt
til mange av stiene i 2019.
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Vern om vårt grønne,
naturmangfoldige Borgen!

Den største naturopplevelsen er ikke kilometervis unna; på andre kontinenter, eller på
totusenmeterstopper! Den er her på Borgen!
Har du ikke hørt flaggspettens hakking i en
tørr furutopp i Huldreveien?
Eller rødstrupen som synger så uendelig
vakkert i hagen din? Så du haresporene langs
skiløypa mot Dikemark?
Har du rukket å nyte blåveisens lillablå
kronblader på skogbunnen bak Borgen skole?
For ikke å snakke om den ranke ospens guloransje blader mot himmelen og vannliljene i
Drengsrudvann.
Har du egentlig tenkt på hvor solid og
trofast furua i lia ved Vardåsen kirke er?
Rake motsetningen til ekornet som spretter i
buer ned mot Hagaløkkveien.
Tre par rådyrøyne stirrer på meg fra mørket i
Jutemyrveien.
Å legge seg om kvelden og oppdage
kattuglas uhu fra skogen, kan det blir bedre?
Like entusiastisk blir jeg når dompapen

plutselig sitter der på fuglemateren i skogkanten. Hvor fantastisk er det ikke å plukke
bøtta full av blåbær rett ved gapahuken?
Eller studere eikas svarte og krokete greiner i
Kulturhagen.
Husker du endene som svømte inn mellom
trærne i dammen bak Rema - tenk at vi hadde
en egen andedam på Søndre Borgen!
Borgen har vakkert kulturlandskap, skogholt og kort vei til marka. Skoleveien, turen til
Drengsrudvann, eller hundremeterskogen din
kan gi deg små og store naturopplevelser hver
dag. Vi er heldige som har et så flott, grønt
nærmiljø!
Dessverre bygges flere av Borgens jorder
og skogsområder ned og nye planer ligger på
vent. For at vi skal klare å ta vare på Borgens
grønne særpreg trengs det engasjerte beboere
som bryr seg om nærmiljøet og nærnaturen.
Så bli med og vern om vårt grønne, naturmangfoldige Borgen!
Martine Knudsen
Landskapsarkitekt og Borgenbeboer

Borgen 2050

Borgen-utbyggingen fyller i år 50 år.
Hvordan vil vi at Borgen skal se ut i 2050?
Kan Asker ta modige innovative grep som
utnytter moderne teknologi for å transformere en bydel? Kan Borgen bli Askers
mest attraktive bydel i 2050?

De framtidige utbyggingene bør ikke planlegges stykkevis og delt, men med en visjon
om hvordan Borgen skal se ut i 2050. Denne
planleggingen bør ha sterk medvirkning fra
innbyggere gjennom plansmier hvor vi får
bidra med vår kjennskap til Borgen.

Planene om byggingen av leiligheter på
Kjonebråten og på garasjehusene i Huldreveien har vakt betydelig uro og motstand.
Kommunen har signalisert at utbyggingen av
Kjonebråten og Askerlia bare er første steg for
Borgen. Det kan være potensial på Borgen for
å bygge 500-700 nye boliger.

For å si det på en annen måte: utviklingen
av Borgen må være styrt av innbyggere, og
deretter folkevalgte, ikke utbyggere.

Arealene i Askerlia, mellom Huldreveien
og Bondivann har stort potensial for boligutbygging.

Jeg tror Borgen i 2050 kan bli Askers mest
attraktive bydel. Men, da må vi våge å sette
det som vårt ambisiøse mål.
Njål Vikdal, Borgen

Det er sterke føringer fra stat og fylke om å la
all boligvekst skje ved eksisterende kollektivtilbud, og en mulig utbygging av Borgen er
i tråd med dette.

Vakre og kortreiste
naturopplevelser på
Borgen -året rundt!
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Kan en slik boligutbygging gi Askerlia et løft
og betydelige vedlikeholdsfond for sameiene
fram mot 2050? Kan SmartCity-ideer og en
selvkjørende buss fra Asker stasjon via Kjonebråten gjøre Askerlia til en integrert del av
Asker sentrum med sine kaffebarer og serveringssteder? Kan innovative arkitekter eller
utviklingsselskaper bli invitert inn med forslag
til en mulighetsstudie som på Dikemark eller
på Billingstad?

Foto Karl Braanaas, Budstikka

Hvordan skal vi innbyggere forholde oss til
dette? Skal vi kjempe for en mer variert boligbygging i leilighetsprosjekt etter leilighetsprosjekt? Skal vi jobbe for å begrense boligbyggingen til 200 enheter? Eller skal vi se på
dette som en mulighet for å skape en bedre
bydel?

Njål Vikdal ved den omdiskuterte Remabutikken på Borgen.
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«Borgenlekene anno 1964»

Det var en gang – slik starter de fleste eventyr.
Slik var det nå også denne vinteren, 2018.
Lion’s og Borgen vel sitt årlige Borgenlekene
ble revitalisert med skirenn også i Borgenbakken eller Wentzeljordet. En vinter med
gammeldagse vinterforhold ga en ramme, som
en holmenkolldag på Borgen. Norske flagg og
hurrarop. En verdig kappestrid ned gjennom
slalomløypene og med modige sprett over
hopp med stil og nedslag som kunne kvalifisert godt inn i sportsrevyen.
Arrangørene må kunne sies og treffe godt i
forhold til Asker Kommunes «prosjekt for
friluftsliv», med mål for spesielt barn og unge.
Dagens Borgenleker, ble så vidt undertegnede
er kjent med, startet opp i 1977 og på selveste
Holmenkolldagen. Hva er det så med Borgen
som har fostret så mange gode skiløpere, gjennom flere generasjoner? For det første må det
vel tilskrives de relativt sikre vinterforhold.

Borgenbakken (Wentzeljordet) og i Ormehølet. Sistnevnte bakke den mest sagnomsuste.
Den har en historie som også er beskrevet
både i Skiforeningen, Frisk/Asker skiklubb,
Budstikka og også her i Borgenposten i et
tidligere nummer. (Kåre Bjørset i 1982)
Ormehølet ligger på sydsiden av Drengsrudvannet, lengst Vest inn mot Abbortjern.
Her ble holdt klubbrenn for skiklubben Frisk
allerede i 1934

deltok i Holmenkollrennet. Det var Helleik
Lønne og Kaarstein.

torisk der oppe. For å kunne frakte de uheldige
hjem!

Som guttunge unngikk man ikke selv å bli
preget av historiene fra disse eventyrere i
Ormehølet. Da var det frem med øks, spade
og krafse på sommeren for å kunne
grunnpreppe ovarenn og unnarenn for den
kommende vinter. Så snart isen på vannet
var sikker og snø nok til å tråkke spor og
unnarenn så bakset vi oss inn i «hølet».
Identifiserte oss med de store og tok halsbrekkende sjanser «ut i det blå» og ned i det
stupbratte unnarennet. Kjelke var obliga-

Ormehølet var derimot ingen publikumsbakke.
Vanskelig for mor, far, tanter, onkler og andre
skuelystne og nå inn uten et større støtteapparat. Foreldregruppen til de håpefulle forenet
seg derfor og tok ett bokstavelig talt, spadetak
- for å skape et «Borgenrenn» først på 60-tallet.
Wentzelbakken ble på nytt en arena.
En litt artig digresjon er at man i sin tid hadde
en kvinnelig skihopper på Borgen. En kokke
ved pleiehjemmet ved navn Olaug Larsen.

Her hadde mange storheter hoppet. Lange og
tøffe svev. (Etter sigende skal det være faren
til Torbjørn Jagland (eks-statsminister) som
har bakkerekord på hele 48 m). Mange av
disse gutta var med å prege og også inspirere
våre foreldre. To av disse kom så langt at de

Dernest har vi et nærområde som er som skapt
for friluftsliv, turglede og ikke minst skiopplevelser.
Alternativer for fritidssysler må man bare
konstatere at var noe mer begrenset den gang
i -60åra, enn hva er tilfellet i dag. Skauen
var den store lekegrinda. Jordet nedenfor
Borgenbakken var fotballarenaen. Beite
(der Jerpefaret starter fra Borgenbråten) var
fridrettsarenaen. Før man fant ut at man skulle
strø, var Borgenveien fra Toppen og ned til
Drammensveien arena for fartsfylt spenning
på rattkjelke eller spark.
Og så hadde vi alle hoppbakkene. Og det var
kanskje her det virkelige eventyret startet. Det
var bakke i Vardåsen, Jutemyr, Hagaløkka,
22
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Hun var gift med Olaf Kjølen som blant
annet drev jordveien på Wentzeljordet. Olaf
Kjølen overtok etter hvert Mellom Bø gård
(Bødalen mot Slemmestad). Og hvem hadde
sine barndoms røtter fra denne gård? Jo; Anna
Bø, som har satt sitt preg på Borgen og har
en vei oppkalt etter seg. Nettopp ved siden av
Wentzeljordet.
Borgenrennet ble så vellykket at Borgens
kjente kunstner hans Norman Dahl også tok
sine grep. Hans satte opp en vandrepremie til
beste utøver og fikk kunstneren Mette Newth
til å lage en liten bronsegutt med ski på beina.
Og som i Alvdal, hadde også Borgen en liten
«bror Simen». Eller rettere sagt min gode
venn Birger Lønne, som fikk æren av å stå
modell. Skal ikke uttale meg om likheten er
tilstede, hverken med Simen eller Borgengutten, for Birgers del.
Birger, som dessverre gikk bort alt for
tidlig for et par år siden, var også primus
motor for å få frem «Borgengutten» igjen.
I 2010 Fikk Birger og Per O. Hagen i Lions,
hentet frem gutten fra hans dvale og tørket
støv av ham. «Borgengutten» deles igjen ut til
en som har spesielt utmerket seg, innen kultur,
idrett eller på annen måte. Jente eller gutt.
En hedersbevisning med historisk sus!
Så altså, i 1964 så «Borgengutten» dagens lys.
Og Borgenrennet var formelt plassert. Med
Helleik Lønne som rennleder. Husker jo noen
sentrale navn i dommerpanelet også. Reidar
Kjærstad, møbelsnekker med sans for detaljer
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var en selvskreven dommerautoritet. Leif
Krydsby, revisor, fikk selvfølgelig jobben
med å sammenstille stil-karakterer og lengdepoeng. Min far, som også var en lang mann, ja
han måtte jo ta vervet som lengdemåler. Ragnar
Bø, som byggtapetetserer og en spretten kar,
tok jobben med å «tapetsere» spor i ovarennet.
Det var en fest. Norske flagg på hoppkanten og granbar i unnarennet. Husker jeg
ikke helt feil var det vel Dag Åkran som
blåste klarsignalet der oppe på kulen.
Tiden etter rennet var en rysare. Spenning mot
premieutdelingen: Jeg hadde jo en meter lenger enn …men saks i svevet! Hvilke utslag ville

dette gjøre sammenlagt? Noen hadde også
kanskje litt uortodoks og gammaldags stil med
opptrekk. Men lengden ble bra. Og staver – ja
det var ikke oppfunnet reglement enda som sa
nei. (Det var enda mens det var greit å kunne
være barn og utfolde seg).

I frykt for å glemme mange navn, som burde
nevnes, skal jeg ikke dvele ved flere her nå.
Bare si at hele Borgen stilte til «start» på sin
måte. Litt som på 17. mai. Alle var med å
skape denne rammen og eventyret som enda i
dag lever gjennom Borgenlekene.

Og det ble til slutt kåret en vinner. Og tro det
eller ei – ingen tok skade av det! Og her er de:
1964 Frank Bø
1965 Ole Petter Jupskås
1966 Frank Bø
1967 Birger Lønne
1968 Lars Petter Berg
1969 Birger Lønne
1970 Asbjørn Kaarstein

Håper at disse leker og dette eventyr kan
fortsette så lenge Borgen består. Vi burde
være Lions og Borgen vel evig takknemlig,
som har bidratt, bidrar og vil bidra til barn og
unges ve og vel på Borgen. En liten personlig
oppfordring avslutningsvis: Støtt opp om
dugnadsånden.
Lars Petter Berg
25

Aktiviteter for store og små

Hvilke spor tilhører hvilket dyr?

Vinterbingo!
Ta med deg bingoen på tur og se hvor mange du finner.
Kanskje må du lage noe for å få til alle?

Dompap

Grankongler

Musespor

Katt

1

Rev

2

3

4

Rådyr

Skogmus

Hare

5

Gaupe

Hvordan lage meisebolle?
Snølykt

Rådyr

Kjøttmeis

Furukongle

Oppskrift:
375 g Delfiafett
150 g Hvetemel (gjerne grovt)
150 g Solsikkekjerner
100 g Havregryn
225 g Nøtter (usaltede!)
Varm fettet (ikke kok)
Kjør alt det tørre i en kjøkkenmaskin til det er
godt blandet.
Bland alt sammen og la det størkne litt

Spist kongle

Rognebær

Ekorn

Snømann

Legg former, gjerne pepperkakeformer på et
bakepapir, og fyll formene halvveis.
Legg en hyssing på langs i formen, lag en krøll
på den. Fyll formen helt opp.
Pynt gjerne med nøtter, korn eller rosiner.
La størkne i kjøleskapet.
Heng ut på trærne så ekorn og fugler kan kose
seg i jula med noe ekstra godt!
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Nytt på Borgen

En enkel kaffe latte, takk!

Vi har vår egen kafe

Har du ikke vært innom enda, skal vi fortelle
deg hvor den ligger. Kafe KIME holder til på
Borgen Innbyggertorg. Hos oss finner du kalde
og varme lunsjretter, og mye er hjemmelaget.
Vi ønsker alle velkommen til å stikke innom,
enten du vil sette deg ned med en kopp kaffe
og en matbit, eller om du vil ta med deg noe
på veien til en av de mange aktivitetene som
foregår på innbyggertorget.
Kafe KIME er en av Borgens helt egne sosiale
entreprenør. Kafeen skaper arbeidsplasser for
kvinner med minoritetsbakgrunn, samtidig
som vi leverer spennende retter til lokalmiljøet.
Foreløpig har vi åpent fem dager i uken mandag til onsdag, og fredag og lørdag.
Vi tar også imot bestillinger på møtemat, take
away og catering - ta gjerne kontakt for å høre
hva vi kan tilby.
Bak disken treffer du Dipali eller Lucas,
Roheena eller Istaahil eller Sunny. Vi ønsker
å benytte oss av mat-kompetansen til alle som
bor her - om de kommer fra Norge, India, Iran
eller Somalia eller andre kulturer. Sammen
lager vi mye godt, velkommen til Kafe KIME!

Faktaboks
Borgen nærmiljøsentral stiftet foreningen
KIME i 2017
KIME er en forening med en sosial
målsetning - vi vil bidra til å skape inkluderende møteplasser i lokalsamfunnet og
til å skape arbeidsplasser for kvinner med
flerkulturell bakgrunn
Kafe KIME startet i 2018 og drives som
et prosjekt i regi Borgen nærmiljøsentral
Kafe-driften kobles opp mot andre av
nærmiljøsentralens aktiviteter

EN FREDAG I NOVEMBER. Hele Borgen
er dekket av rimfrost og snøkrystallene
skinner i sola. Lufta er skarp. Jeg er på vei til
kafe Kime.

og er utdannet økonom, en god kombinasjon.
Vi har holdt på et par måneder og er fortsatt
i startfasen. Vi har store planer for kafeen
videre, sier Barani.

Det tar meg 5 minutter å gå til innbyggertorget
og kafeen. Jeg lurer på om det er folk der nå,
og hvordan det egentlig har gått siden åpningen i mai. Rett innenfor døra blir jeg møtt
av daglig leder for innbyggertorget, Valeria
Marre Nicholson. Her har en med godt øye
for design og interiør satt sitt preg på kafeen.
Det er ingenting som minner om at dette er
kommunale lokaler.

KAFE KIME er en forening, en sosial entreprenør, som fungerer som en vanlig kafe men
hvor overskuddet skal gå tilbake til driften.
De har som mål å gjøre en forskjell i samfunnet ved å skape et hyggelig møtested for alle
innbyggere på Borgen og arbeidsplasser for
kvinner med flerkulturell bakgrunn. Det er
Borgen nærmiljøsentral som har startet kafeen.

Valeria forteller meg at den nye daglige lederen for kafe Kime egentlig er veldig opptatt
med en bestilling på suppe og hjemmelaget
foccacia til 100 personer. Han har likevel sagt
ja til en prat og jeg får komme inn på det nye
kjøkkenet. Det åpnet i august. Lucas Barani
har vært på jobb her i 3 uker.

Lokalene leier kafeen på Borgen
innbyggertorg
KIME samarbeider tett med Asker
kommune og Cafe Vintage i Sandefjord,
og har også andre partnere som Kavlifondet

- Jeg har fått æren av å drifte denne kafeen
her, jeg har bakgrunn fra serveringsbransjen

Se mer om oss, åpningstider og meny på
Facebook: KafeKIME

Hilde Skogedal

Daglig leder på Kime, Lukas Barani
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- Hva vil du folk på Borgen skal vite om
kafeen?
- Vi har stort fokus på å lage ting fra bunnen
av, og på sikt vil vi profilere oss på 100%
hjemmelaget mat og kaker. Nå har Borgen fått
en egen kafe i nærmiljøet og den skal være
veldig koselig. Da trenger man ikke gå helt
ned til Asker for en kaffe latte eller en kakebit.
Det er minst like koselig her, sier han med et
smil.
Lukas blander krydderet som skal i suppa. Jeg
vil ikke ta mer av hans tid og går ut i kafeen.

Foto Hedvig Andersson

Ta med denne kaffekupong til kafe KIME og få
en gratis dagens kaffe.
Søndre Borgen 11
Facebook @kimeborgen

- I dag har vi tre damer som har lønnet arbeid
og to damer som har arbeidstrening her.
Målet er å skape enda flere arbeidsplasser.
Vi har store ambisjoner og planer om å satse
på catering, og til sommeren å få på plass en
uteservering med bord og stoler vil være gull
verd. En uteservering i nærmiljøet på Borgen
det vil være fint.

LUNSJTID og en gjeng ungdomsgutter er på
kafe. I gamle dager kalte vi det storefri men
jeg er usikker på om disse guttene i 10. klasse
vil skjønne hva jeg mener. De sitter i loungehjørnet og prater. Jeg drister meg til å spørre:
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noe. Dette er en møteplass for alle, alle er
velkomne. Vi vil få med alle generasjoner og
alle kulturer.

Ungdommer på kafe Kime

Frivillig Maribel Thorjussen

- Hvorfor er dere her?
De svarer nærmest i kor:
- Fordi det er så hyggelig her. Vi blir alltid så
godt tatt imot.

- Hvorfor ble du frivillig?
- Jeg tenkte hvorfor ikke gjøre noe fornuftig
og noe hyggelig. Det passer fint inn i min
arbeidssituasjon.

Like raskt som de kom, må de gå igjen, det
ringer inn fra friminutt. Eller ringer det fremdeles i en klokke? De rydder og setter stolene
fint på plass. Ungdom nå til dags. En stund
etter kommer en av dem tilbake, han har glemt
sekken sin. Takk, tenker jeg. Noe er fremdeles
det samme.

- Og hva gjør du?
- He, he, hva gjør jeg ikke. I dag er jeg på jobb
i kafeen, når jeg ikke er på jobb er jeg frivillig.
Nå etterpå skal jeg male videre på den tavlen.
«Hva skjer’a på Borgen» skal det stå.

EN ENKEL KAFFE LATTE. Jeg lar meg
også friste av en ostebaguette med salami. «Hagaløkka skole» står det på trefjøla som
baguetten serveres på. En hyggelig dame
serverer meg og jeg har fått tips om å snakke
med henne. Maribel Thorjussen startet som
frivillig på innbyggertorget da det åpnet. De
ukene hun ikke jobber nattevakt på en institusjon for ungdom bidrar hun her. Hun kan
nærmest alle rutinene, tar ekstravakter når de
trenger hjelp i kafeen, er mentor for ungdommene som er aktivitetsledere i helgene, og om
to uker drar hun til Uganda for å drive
bistandsarbeid der.
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- Jeg tenkte i utgangspunktet at jeg skulle
være her sånn et par dager i uken. Jeg er her
hver dag. Det er så hyggelig. Jeg møter folk
hver dag, forskjellig folk. Det er alle aldre her.
Det er alltid hyggelig når man bli kjent igjen
og alle vet at jeg er frivillig her på innbyggertorget. Da blir det lettere å prate, snakke og
spørre.
INNBYGGERTORG er ikke akkurat et selvforklarende ord. Det er innlysende at Valeria
brenner for å fortelle hva dette er.
- Folk tror kanskje det er et brukertorg eller
servicetorg eller turistkontor, det er veldig
mye forskjellige tanker om hva dette er for

- Hvem er det som kommer?
- Det er mange av de samme som kommer
fordi vi har faste aktiviteter. Det jeg er mest
fornøyd med er at vi har åpent i helgene
ettersom det er bare 1.3 ansatte fra kommunen
her. Sammen med mange andre har vi fått til
program hele uken.

- Vi har mange store tanker, og til våren vil vi
fokusere på kafeen og bord og stoler på ute
torget.
Valeria poengterer før jeg går:
- Kom innom og ta en kaffe!
To tanker dukker i mitt hode på hjemveien.
Innbyggertorget skal ha for at de prøver på å
røske litt i folk og si: «Møtes her!».
Og at det er bare er å konstatere at jeg har
tilgang til ordentlig god kaffe latte - litt for
nærme…
Marte Kvernland

LITT FOR ALLE. Aktivitetskalenderen til
innbyggertorget byr på blant annet seniortrim,
nærtur, yoga, dans og boccia. Kafeen har
åpent på lørdager og det er en liten lekekrok
for de minste. På familiesøndag arrangerer
ungdommer aktiviteter som ansiktsmaling,
hinderløye og legobygging. Det er ungdommene som har ansvar for å finne på aktiviteter
som barna liker. Innimellom er det er også
arrangementer og konserter her.
- Jeg har ikke knekt den koden, hvordan få
informasjon ut og folk inn. Jeg skulle ønske
det var flere seniorer som kom på dagtid. Det
er noe med å finne ut av hva de ønsker seg og
hva vi kan tilby som gjør at de har lyst til å
komme.
De er for eksempel ute etter seniorer som vil
være med i små lesegrupper på Rønningen
skole. Det dreier seg om å være en lyttevenn
og høre barna lese historier.
Mange av aktivitetene er et resultat av det
som så populært kalles «å samskape». Det
er i vinden å tro på at løsningene blir best om
man skaper dem sammen med innbyggerne
istedenfor for dem. Utgangspunktet er: «Hva
kan vi få til sammen?». For det er slik inn-

Foto Hedvig Andersson

Foto Hedvig Andersson

- Nå har innbyggertorget vært åpent i litt over
et halvt år. Er det noe som har overrasket
deg?
- At det kommer så mange. Jeg er mest
fornøyd med det. Jeg har fått meg dørteller. I
tre uker nå har jeg hatt en dørteller som viser
at vi i snitt har 1000 besøkende pr. uke. Det er
helt fantastisk. Det kommer folk.

byggertorget fungerer, du kan komme akkurat
som du er, eller komme med ideer og du kan
bidra, eller være med på de mange aktivitetene
som skjer.
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@b

12:30
Språkkafe ved
Nærmiljø-sentralen

19:00
Kundalini yoga

Foto Hedvig Andersson

16:45 – 2-3år
17:30 – 4 år
18:15 – 5 år
MusikkLek

11:00 Teaterlek for
voksne ved
Nærmiljøsentralen

Kl. 15-16.5.-7. klasse (fullt)
Kl. 16-17 5.-7. klasse
Kl. 17-18 3.-4. klasse

Teaterskole

10:00
DataHjelp

11:00
Nærtur DNT

Tirsdag
10:00
Boccia

rg

gerto

09:30
LHL seniortrim

byg
ninn
e
g
r
o Mandag
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09:30
Barseltrening

Onsdag

17:00 –♂8-11år
18:15 -♀10-13år
Hip-Hop/Dance
Crew for barn

Torsdag

18:00
Somalisk dansing
for barn

(vedtak om stønad)

10:30
BollywoodDans ved
AktivPåDagtid

Kafe KIME åpent

10:00
Seniortrim DNT

Kursets innhold:
• Hvordan finne igjen bildene på PC ‘en
• Overføring av bilder fra kamera/telefon/
nettbrett til PC ‘en.
• Innføring av et enkelt bilderedigeringsverktøy (Fast Stone Image Viewer), som er
et gratis program
• Kurset avsluttes med å lage en Fotobok.
(Japan Foto, Min CEWE Fotoverden).
Dersom det er ønskelig med andre typer kurs
innen data kan vi prøve å genere det.
Asbjørn Rønne

Foto Hedvig Andersson

13:00
BollywoodLek
Barn over 9 år

12:00
BollywoodLek
Barn 6-9 år

11:00 Bolly Active
Fitness for voksne
ved
Indian Rhythms

Mandag-onsdag 10-15
Torsdag stengt
Fredag 10-16
Lørdag 11-16
Søndag stengt

Lørdag

Fredag

BORGEN INNBYGGERTORG
12:00-15:00
FamilieSøndag

Søndag

Datahjelp på Innbyggertorget

Det er datahjelp på Innbyggertorget hver
tirsdag mellom kl. 10 -12. Hjelpen er basert
på en til en konsultasjon mellom den som
trenger hjelp og datahjelperen.

Vi prøver å hjelpe deg med alle typer problemer når det gjelder PC/Telefon/Nettbrett på
enten Android/Apple. Det ble også holdt et
kurs i bilde behandling i november og desember. Kurset var på onsdag fra kl. 12 – 14.
8 deltakere deltok.

33

Borgen Ungdomsskole

BUA på Borgen

BUA er ingen forkortelse for noe spesielt,
men rett og slett ei bu – og merkenavnet
BUA er en nasjonal forening som etablerer
buer i lokalmiljøer og jobber for at barn og
unge skal få mulighet til å prøve flere og mer
varierte aktiviteter
BUA ble etablert i 2014 og Gjensidigestiftelsen og andre har finansiert prøveprosjekt og
etablering. BUA har flere samarbeidspartnere,
blant annet Norges Idrettsforbund. Tanken er
at dette skal etableres i interesserte kommuner
i Norge, og Asker Idrettsråd har mottatt midler
til å etablere dette i Asker.
Asker kommune har mange forskjellige innbyggere, noen har bedre økonomi enn andre,
og alle kan ikke følge med på utstyrsjaget
som for noen eksisterer innen diverse idretter
og aktiviteter. Eller det kan være at noen har
lyst til å prøve en ny idrett/aktivitet uten å
kjøpe inn utstyret før en vet om det appellerer.
Kanskje har du besøk av noen som ikke har
med utstyr til den aktiviteten dere planlegger
i helgen, da kan man låne. Eller er du ikke så
interessert, men noen ganger har du lyst til å
gjøre noe du ikke har utstyr til.
BUA har utviklet verktøy og tjenester som
gjør det enkelt og effektivt å drive utlån av
aktivitetsutstyr på en trygg og ansvarlig måte.
De som låner ut/tar imot returer, skal basere

Bua logo og farger
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Valgfag Medier og Informasjon, 10.trinn

seg på frivillige som stiller opp til annonserte
åpningstider. Først og fremst er utlånene ment
å være for en uke av gangen, men det kan også
etableres for noen dager, f.eks. en helg.
BUA-konseptet er allerede etablert i Heggedal
og nylig også på Holmen med godt resultat.
Nå vil Asker Idrettsråd etablere et slikt på
Borgen. Vi venter på endelig godkjenning,
men det vil etableres på et sentralt sted på
Borgen. Meningen er at her skal det fylles
opp med diverse aktivitetsutstyr som Borgenboere kan låne. Idrettsrådet søker alltid gode
samarbeidspartnere, og på Holmen er det et
idrettslag og i Heggedal er det SFO som står
for driften. På Borgen jaktes det på den ideelle
samarbeidspartner, f.eks. kan det bli ungdom
på Ungdomsskolen. Det må også søkes om
midler til innkjøp av materiell, så trolig er vi
ikke i gang før et godt stykke ut i 2019.
BUA skal bidra til mer inkludering, mindre
utenforskap, bedre helse og mindre forbruk.
Er du interessert i mer informasjon, sjekk
disse facebooksidene: BUA Heggedal og
BUA Holmen. Og selvfølgelig, som
Borgenboer kan du allerede nå låne sports- og
friluftsutstyr på disse stedene.

De 25 elevene i valgfaget Medier og Informasjon har i høst jobbet med mobilfotografi som verktøy.
De har presentert en bildeserie for alle elevene
på ungdomsskolen med motiver av høstens
farger omkring skolens uteareal, og høstlyset
som ble fanget opp på innsiden.
Med inspirasjon fra dikt og sangtekster har
elevene brukt fotografi som illustrasjon. Noen
av bildene har blitt redigert og utformet for å
formidle budskap.
Her får dere se noen eksempler på hvordan
elevene har latt seg inspirere:
– Lina Fuayo Eikemo viser bilder som har
fanget høstens farger og former ute, lys og
linjer inne i skolebygget og utformet
fotografi som illustrasjon, med inspirasjon
fra diktsjangeren.
– Peder Sælø har illustrert sangen Country
roads av musikeren John Denver.
– Maha Elise Hussami Finvold har funnet
høstfarger utenfor skolen.

Maha Elise Hussami Finvold
Lina Fuyao Eikemo

Hilsen Anette Lilletvedt
Lærer i valgfag medier og informasjon

Peder Sælø

Tor Ole Bergan

Bua butikk
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Vardåsen malt av Gustav Wentzel

På begynnelsen av 1900-tallet kjøpte min
mormor dette maleriet av Gustav Wentzel.
Det gikk videre i arv til min mor og deretter
til meg. Ingen av oss hadde noen tilknytning
til Borgen eller Asker.
I 1992 flyttet jeg til Trettestykket 34. Tidens
tann og tobakksrøyk hadde gjort maleriet grått
og fargeløst, og det fikk en «anonym» plass
i stua vår. Vi har alltid lurt på hvor motivet
var hentet fra for Wentzel bodde i lengre tid
på Borgen og fikk bygget hytte på toppen av
slalåmbakken.
For et halvt år siden bestemte vi oss for å
få maleriet restaurert, og da vi bar det ut på

gårdsplassen og tittet opp, så vi det! Det var
Vardåsen, og Wentzel må ha stått på vår eiendom og malt det.
På maleriet ser man i forgrunnen en snødekket
gresslette som idag bl.a. er P-plass for skisenteret og området som i dag utvikles til Borgen
Friluftspark. I bakgrunnen ser vi Vardåsen.
Denne sletten var beiteplass, den ble brukt
som samlingsplass for folk i området og det
antas at den i sin tid ble kalt Trettestykket.
Maleriet har fått hedersplassen i stua, og man
kan trygt si at det har kommet hjem.

Arvid og Bente Lunde viser frem maleri på dugnaden
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Kjære lesere av Borgenposten

Arvid Lunde

På Borgen har det vært stor aktivitet i året
som har gått, og vi i Lions Club Borgen har
også deltatt med vårt bidrag. Klubben ble
etablert i 1973 og har vært med på
utviklingen i Borgen området i 45 år.
Møtene våre har vi på Innbyggertorget, hvor
vi har et godt samarbeid med ledelsen. Vårt
felles mål er å videreutvikle dette samarbeidet i tiden fremover. For første gang i fjor
ble det arrangert jul på Borgen for de minste.
Nærmiljøsentralen stod for arrangementet og
klubben vår deltok med midler.
Hva gjør Lions Club Borgen bortsett fra
at vi har eksistert i 45 år? Leser du gjennom
det som kommer etter får du ett lite inntrykk
av noen av de aktiviteter vi jobber med og de
tiltak vi støtter.
• Klubben har helt fra starten arrangert
Borgenlekene, ett skirenn om vinteren, og
Borgendilten som er en tur i marka om
høsten med innlagte spørsmål. I de siste
årene har vi hatt ett fint samarbeid med
Borgen vel, Turlaget, Nærmiljøsentralen
og Borgen skole. Vi er så heldige at Borgen
skolekorps bidrar med underholdning på
disse to arrangementene. Deltakelsen blir
større og større år for år. En nyskapning i
vinter var at under Borgenlekene ble det
laget hoppbakker, slalom og snowboard
bakker i Borgenbakken. Fra slutten av 1940
tallet og frem til starten på 1990 tallet har
borgengutta laget hoppbakker og arrangerte
utallige hopprenn i den bakken. En hyggelig
tradisjon å videre føre.
• Simen Aaberg Skar ble utropt til årets
Borgengutt under Borgenlekene. Simen
hadde mange flotte resultater som skiskytter
i sesongen 2017. Borgen vel og Lions Club
Borgen stod for utdelingen.
• Klubben bidrar med midler til spesielle
arrangementer ved skolene Hagaløkka og

•

•

•
•

•

Rønningen. Et viktig innslag på Borgen er
Borgen skolekorps som klubben støtter
økonomisk.
For at beboere og skolebarn i Borgen/
Drengsrudområdet skal ha et godt løypetilbud om vinteren finansierer vi maskinpreparerte skiløyper hele vinteren.
Lions Club Borgen har et godt samarbeid
med Asker Fotball og Asker Skiklubb
Fotball Kvinner. Siden starten i 2015 har
over 1000 personer bestående av spillere,
trenere, oppmenn og ikke minst ledelsen i de
to klubber blitt kurset i MITT VALG. MITT
VALG er et holdningsskapende program
mot mobbing. MITT VALG kurs blir også
gjennomført ved skolene Hagaløkka og
Rønningen.
Hvert år arrangerer klubben i samarbeid
med Innbyggertorget en sommertur for eldre
på Borgen.
Vi bidrar også med midler nasjonalt til
bl.a. varmestua i Asker, Ridderrennet, Lions
førerhundskole. Internasjonalt gir vi støtte
bl.a. til Brønnborring i Afrika og et skoleprosjekt i Kambodsja.
Før jul får du besøk av en av våre klubbmedlemmer som selger årets Lions kalender.
Midlene fra dette salget går uavkortet til de
aktiviteter vi støtter.

Vi er en hyggelig gjeng som trives godt sammen. Får du som leser dette, dame eller mann,
litt lyst til å være med i ett hyggelig miljø,
og samtidig bidra med tilbud i ditt nærmiljø?
Da ringer du til Per Oddvar Hagen mobil
93418070.
Vi ønsker alle på Borgen en god jul og ett
godt nyttår.
Hilsen Per Oddvar Hagen
Leder,
Lions Club Borgen
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Sykkel på Borgen

Tirsdag 16. oktober vedtok kommunestyret i
Asker «Temaplan sykkel Asker 2018 – 2030».
En ambisiøs og omfattende plan for å legge
til rette for «at sykkel både er, og oppfattes
som et lettvint, trygt og effektivt transportmiddel i hverdagen, i tillegg til et fint trenings- og rekreasjons-middel», slik som det
står i den 50 sider lange hovedrapporten fra
Utvalg for plan, samferdsel og næring.
Forut for vedtaket var en rekke kommunale
enheter og fora, samt ulike interesse organisasjoner, invitert til både workshops og
arbeidsverksteder og som høringspart. Bare så
synd at hverken Borgen vel, Borgenveien 100,
nærmiljøsentralen eller sameiene på Borgen

var invitert, noe som ville vært en naturlig oppfølging av «Temaplan for lokalsamfunnsutvikling på Borgen 2017-2020.»
Temaplan sykkel Asker 2018-2030
5. mai hadde Budstikka intervju med saksordfører for «Temaplan sykkel», Venstres Bernt
Bucher Johannesen, som bl.a. tok opp en etterlengtet sykkelvei fra Heggedal til Asker langs
toglinjen og med «flat trasé som kommer
sørfra til Asker i området ved Maxbo.»
Da var det på tide for Askerlia og Borgenbeboerne å komme med høringsuttalelser til planen og sette Borgenområdet på sykkelkartet:
På tide å informere hva som allerede gjøres av

sykkelinitiativ på Borgen og hvilke muligheter
som fremtidige sykkelveier vil kunne tjene og
betjene Borgenbeboerne.
Så, innen høringsfristen i august sendte Askerlia Fellesråd, Borgen vel og Borgen Nærmiljøsentral inn våre høringskommentarer til
Asker kommune. Her viste vi alle de tiltakene
som ulike aktører i Borgen gjør rundt sykkelaktiviteter og hvilke fremtidige sykkelveier
og tiltak som burde komme med i kommunens
handlingsplan.
Borgen vel og Borgen Friluftspark
I «Temaplan sykkel Asker 2018 -2030» er
dette flotte veltiltaket av en friluftspark ikke
nevnt, men hvor det naturlig burde høre
hjemme.
Borgen vel har utarbeidet gjennomtenkte planer og allerede igangsatt dugnader og arbeidet
for sykkel- og lavterskel fritidsaktiviteter på
Trettestykket opp mot Vardåsen skisenter.
Dette er en viktig del av områdeløftet for
Borgen og i tråd med visjonen om å skape
nærhet til Vardåsen og den flotte naturen vår.

Og ikke minst vil tiltaket virkelig komplettere
kommunens og Asker Cykleklubb’s egen plan
om sommerterreng sykkelbane i Vardåsen
Skisenter.
Borgen Nærmiljøsentral: «B100-Parken»
inkl. BMX-bane
Denne nye møteplassen som nå holder på å
ta form, ligger mellom Elg-plassen og Barnas
Hus. Her er åpen barnehage på dagtid, og på
kveldstid og i helgene er det friluftshus i regi
av DNT Asker.
BN100 er allerede en aktiv utemøteplass for
oss alle på Borgen. DNT, Asker Kommune
og Borgen Nærmiljøsentral samarbeider om
en utvikling av området og med å bygge
spennende installasjoner som klatrefigurer,
balanseapparater og ikke minst sykkelmoro
inklusive BMX-bane.
Askerlia og Kjonebråten
I forbindelse med utbyggingen av Kjonebråten
har Asker kommune gitt tilbakemelding at
eksisterende gang-/sykkelvei fra Kjonebråten opp mot Søndre Borgen må endres i

Dagens sykkelkart for Asker/Borgen: Her er Borgenveien og Huldreveien eneste inntegnede
sykkelveier i Borgenområdet
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ny og mykere sløyfe da denne nå er ekstremt
bratt. Utbedring her vil sikre bedre gang- og
sykkelfremkommeligheten opp mot Borgen
Innbyggertorg, Borgen skole, Hagaløkka skole
og de nye idretsområdene på Drengsrud.
Det må også opparbeides sykkelvei fra enden
av Huldreveien ned mot Hagaløkkveien og
derved utbedre dagens sykkelforbindelse til
Asker sentrum og Asker stasjon på vestsiden
av Bondivann.
Det virker meningsløst når Temaplan sykkel
Asker 2018-2030 kun legger opp til sykkelvei
på østsiden av Bondivann mot Lensmannslia
og derved ikke inkluderer Borgenområdet og
vestsiden av Bondivann i fremtidens sykkelveinett, hverken som turveier eller sekundær
sykkelvei mot stasjonssiden av Asker
sentrum.
Askerlia Fellesråd har bedt kommunen vurdere at en helårs sykkel- og turvei på vestsiden
langs Bondivann, mellom Bondivann stasjon
og Huldreveien 99/Kjonebråten, tas inn i
regulerings-planen for Askers sykkelsatsing
frem mot 2030.
Traseforslag er en rundt 700 meter sykkel- og
tursti langs Askerlia mot Bondivann:

En sykkelsløyfe rundt Bondivann med tilslutning til de kommende boligfeltene Kunstnerlia og Søndre Bondi og mot Lensmannslia/
Røykenveien er ønsket.
Askerlia Fellesråd og Askerlia Boligsameie
1- 12
Da boligområdet i Askerlia ble utbygget for 50
år siden, var det basert på bruk av de interne
gangveiene også for gang- og sykkel-fremkomst. Dette er ordning helt fra 1960-tallet
og er i dag uforsvarlig belastet med uønsket
gjennomgangstrafikk av sykler i høy fart til/fra
utenforliggende områder (Asker st., Gullhella, Bondistranda, Borgenåsen, Kullebunnen,
Vassbunnen og Vardåsen).
I tillegg er gangveiene sykkel- og skolevei for
de tre skolekretsene Rønningen, Borgen og
Hagaløkka. Askerlia Fellesråd, som forvalter
uteområdene, har derfor i flere omganger utvidet og utbedret de interne gangveiene for bl.a.
å gi tryggere sykkel- og skoleveier.
Høringsinnspill – Er det noen som hører?
Høringsutkastet til «Temaplan sykkel 20182030» hadde helt utelatt sykkelvei-tilbud på
vestsiden av Bondivann mot Asker fra Bondivann stasjon. Derved var hele Borgenområdet
isolert fra samlet og utfyllende sykkelvei-tilbud.

Morgendagens sykkel kart for Asker: På plankartet er rødt hovedveinett tegnet inn fra Vassbunnen – Borgenveien – Huldreveien ned mot Asker sentrum. Når det gjelder Borgen/Askerlia viser
kartet ikke noen nye fremtidige områdeløft.
Borgen Vel påpekte behovet for å oppgradere
hovedtraséen fra Borgen ned til Asker sentrum, savnet tryggere krysning over bilveien,
mangel på bedre sykkelparkering generelt
på Borgen og støtteordning for oppgradering av sykkelparkeringsplasser. Borgen vel
nevnte flere veistrekninger der nye gang- og
sykkelveier bør etableres og at det bør være
sammenhengende gang- og sykkelveier.
Dette har rådmannen notert, så strekningen
fra Nærmiljøsentralen opp mot og rundt
Drengsrudvann er nå tatt inn som ny sekundær
sykkelrute fra veiforbindelsen mellom Nedre
og Øvre Drengsrudvann til Drengsrudhagen
og videre til Kongsskogen, som er veikrysset
som finnes i dag.
Borgen Nærmiljøsentral etterlyste strakstiltak
som er synlige for innbyggerne, som for eksempel flytte vikepliktskilt i kryss til innsiden
av gang- og sykkelveien. Videre påpekte de
behovet bedre drift og vedlikehold av sykkelveinettet, f.eks at det feies mer.
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Nærmiljøsentralen vil gjerne bidra videre i
arbeidet med definisjon av prosjektet og tiltak.
Så Borgen nærmiljøsentral vil, ifølge rådmannen, være en aktuell kandidat til å være med i
en rådgivende brukergruppe for videre arbeide
med temaplanen.
Askerlia Fellesråd og boligsameiene orienterte
i sitt innspill om de mange sykkeltiltakene
som er på gang på Borgen. Mest av alt og viktigst er vårt forslag om ny gang- og sykkelvei
langs Bondivann stasjon til Kjonebråten for å
møte de nye sykkeltraseene fra Kjonebråten
til Søndre Borgen og mot Asker stasjon på
vestsiden av Bondivann.
Forslaget fra Fellesrådet vil bety en komplettering av gang- og sykkelvei fra Asker sentrum
til Borgen med sløyfe Asker sentrum –
Borgen – Bondivann -Vardåsen – Drengsrud
– Asker sentrum. Innspill som omhandler nye
sykkelruter tas, ifølge rådmannen, med i det
videre arbeidet.
Ole Jacob Bakke, Askerlia Fellesråd
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Julehilsen fra presten

Nå skjer det mye på Borgen. Det dukker
stadig opp nye tilbud og aktiviteter å delta i
for alle aldersgrupper. Med Innbyggertorget
på Søndre Borgen, fornyet aktivitetspark
(Borgen vel) på Trettestykket, Nærmiljøsentralen med kontor i Kulturhagen og renovert
Barnas hus i Borgenveien 100 (DNT/Asker
turlag) er det blitt mange nye møteplasser og
aktører i området.
I tillegg har vi denne høsten gjort klar
Under(etasjen) under kirkegolvet i Vardåsen
kirke til allment bruk for den som ønsker
et sted å være med en aktivitet eller med en
sammenkomst/selskap av et eller annet slag.
Nå står det ikke på muligheter!
Det har vært en tydelig etterspørsel etter nye
møteplasser på Borgen. Det kom tydelig fram
i kartleggingen som ble gjort i forbindelse

med det såkalte «Borgenprosjektet» som
kommunen satte i gang for 5 år siden. Nå blir
det opp til alle som bor i området å engasjere
seg og være med å bygge opp aktuelle og
etterspurte tiltak for alle som gjerne vil være
med på noe. Det blir ikke til av seg selv. Det
er avhengig av frivillighet og at noen står opp
og bruker av tida si til å legge til rette.
På nyåret 2019 er det 15 år siden Vardåsen
kirke ble tatt i bruk. Kirken har i disse årene
vært en viktig møteplass for mange på Borgen, og aktivitetene og tilbudene for barn og
familier og for voksne i alle aldre er mange.
Ukentlig møtes flere hundre mennesker i kirken, og deltakelsen og interessen øker kraftig
i desember. Vi har som mål at også kirken
skal være allemannseie. I alle fall gjelder det
for dem som er kirkemedlemmer. Men også
mange andre er innom kirken i løpet av ei uke.

Vox cordis synger på julekonsert i kirken
Vardåsen kirke er slik sett en viktig kulturarena på Borgen.
Kirkens organist, Yngvild Wattum Stuksrud,
gjør et stort og imponerende arbeid med
musikk- og korarbeid. Hver tirsdag ettermiddag møtes mer enn 60 barn og unge til korøvelse i kirken. Vardåsen Barne- og ungdomskor inviterer til konserter, og de deltar selv
på mange og ulike arrangement. Vox cordis er
blitt et vel etablert kammerkor og har årlige
konserter. Organisten driver alt fra Babysang
og barnekor til voksenkor og ulike kulturarrangement. Det er utallige konserter i løpet
av et år, med lokale aktører og musikere som
kommer utenfra. Kafèkonsertene søndager kl.
1230 er blitt populære, og mange profesjonelle
og dyktige musikere er det mulig å møte på
disse konsertene. Det toppet seg dette året da
det nye kirkeorgelet ble tatt i bruk i mars.
Høydepunktene når det gjelder konserter var
mange i 2018. Selvsagt må «Borgen i våre
hjerter» som eksempel på kulturelt mangfold
nevnes. Vi har opplevd flotte orgelkonserter,
og i mai spilte alle Askers organister sammen
på flygel og orgel. Firehendig orgel er ikke
helt vanlig! I mai ble også den store samlingen
med kor-maraton avviklet, med over 10 kor
samlet i kirken, og 2-300 sangere innom! Mer
er i vente. Det er bare å følge med på kulturkalenderen!

Vardåsen barnekor synger i desember
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Vardåsen menighetsråd har sagt at «kultur» er
ett av 7 fokusområder i kirken: «Kirken er en
møteplass og et kultursenter for nærmiljøet.

10 hender og Askers 5 organister spiller
sammen på flygel og orgel

Nye og flotte rom i underetasjen – en ny
møteplass på Borgen!
Ulike kulturelle, kunstneriske og musikalske
uttrykk skal få utfolde seg. Vi vil gi rom for
og ta vare på hele mennesket, i et kreativt og
skapende fellesskap.»
I 2018 gleder vi oss over at vi har fått på plass
både et nytt moderne kirkeorgel (mars 2018)
og en flunkende ny Underetasje på 500 kvm
(høst 2018), av noen også kalt Kulturkjelleren.
Jeg håper at det fremdeles kan være slik at
kirke, kultur og nærmiljø går godt sammen!
Dag Håland
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Hva synger vi i julen?

Sang og korsang er en del av kulturen vår.
I desember måned i forbindelse med jul synger
vi mer enn vanlig. Desember, julemusikk,
julekonserter og julesang hører sammen.
Fremdeles gjenkjenner vi tekster og melodier
som har vært slitesterke i mange år.
Jeg er redd for at en del av denne «kulturarven» er i ferd med å forvitre. Det synges
mye mindre i skolen nå enn for bare noen år
tilbake. Vil det være mulig å synge sammen
noe som alle kan i bryllup og begravelser når
vi ikke lærer sanger og salmer lenger?
Jeg tror vi mister noe verdifullt når ikke lenger
sanger og salmer er en obligatorisk del av
undervisningen i skolen.
Det er flott å merke at det fremdeles synges
«av full hals» når skolene er på førjulssamling
i kirken i desember. Kan det være en tendens
til at mange av de gamle og kjente julesangene
er i ferd med å bli borte? - Jeg var oppriktig lei
meg det året et av våre barn utelukkende lærte
å synge «Du og jeg og dompappen» på skolen
i desember. Det er 20 år tilbake. Den måneden
lærte han ingen julesang på skolen. – Jeg tror
det er i ferd med å snu igjen. Mange ser verdien i de kjente julesangene. I tillegg er det flott
å se hvordan nye sanger synges inn i adventstiden fram mot skolegudstjenestene: En stjerne
skinner i natt og Tenn lys er to nyere sanger
som brukes.

Logokonkurranse

De siste årene har også mange oppdaget denne
(se nedednfor). Vi synger den nå på skolegudstjenester i kirken. En salme som gjenspeiler
verden på godt og vondt og hvordan hverdagen er for mange barn:
Solbarn, jordbarn, bak din tynne hud
Stråler mot oss kjærlighet fra Gud.
Refr: Hør oss, se oss, Stjernebarn stig ned,
så jordens barn i alle land finner julens fred
Flyktning, krigsbarn, hjemløs og forlatt,
Misbrukt, skadet i den dype natt.
Glemt barn, skremt barn, med sitt såre sinn,
Ingen merker tåren på dets kinn.
Bortskjemt, ensomt barn som vil ha mer,
Trosbarn, Guds barn, håper, venter, ber.
Håpsbarn, fredsbarn, Barn fra evighet,
vis hvert jordbarn himlens herlighet.
En av de nye, flotte julesangene. Les den en
gang til!

Borgen vel inviterer alle, store og små til å
sende inn forslag til ny logo!
Borgen vel har eksistert siden 1936. På
tross av lang fartstid har vi aldri hatt en logo
til å representere oss. Vi inviterer derfor alle
Borgenbeboere på en stor idédugnad slik at vi
får belyst mulighetene og forhåpentligvis valgt
den beste logoen til å representere Borgen vel!
Hva er en logo?
Fra wikipedia leser vi: En logo er en grafisk
figur som kjennetegner en fysisk eller juridisk
person så som en bedrift/organisasjon, eller
en vare/tjeneste. Logo kalles også figurmerke
og er for mange virksomheter og produkter
også registrert som varemerke. En logo kan
være i en eller flere farger, streker eller flater.
En logo kan være basert på bokstaver, tall og
lignende tegn, eller være en stilisering av en
figur fra virkelighetens eller fantasiens verden,
men visstnok aldri en ren avbildning av noe.
En logo kan også være en helt abstrakt figur
Hva er vi ute etter?
Vi er ute etter et enkelt, gjenkjennelig symbol
som kan representere Borgen vel og bli en del

av vår identitet. Logoen skal kunne brukes på
all skriftlig kommunikasjon fra vellet, alt fra
brevmaler til større grafiske plakater og prints
til benker og skilt.
Alle forslag stilles ut på Borgen skole
under Borgenlekene i februar. Et utvalg på
3-5 vil gå videre og evt. bearbeides grafisk før
endelig valg av logo blir gjort på årsmøtet i
2019. Borgen vel forbeholder seg retten til å
utarbeide eget logoforslag parallelt med denne
konkurransen.
Send forslag enten på papir eller digitalt.
Merk mail eller konvolutt med Logokonkurranse Borgen vel. Hugs å skrive navn og
tlf. nr. sammen med forslaget, og gjerne alder!
Digitale forslag sendes til styret@borgenvel.no
Forslag på papir kan sendes i posten eller
leveres på Innbyggertorget. Adresse: Borgen
vel, Postboks 341, 1373 Asker
Det kåres 3 vinnere som får fine premier.
Vi gleder oss til å se spennende, fine,
fantasifulle, grafiske, flotte forslag som
kan representere oss og vårt alles Borgen!
Lykke til!

Med ønske om en god jul!
JULEN

2017

46. ÅRGANG

UTGIVER: BORGEN VEL

Dag Håland, sokneprest
Hva er spesielt med
Borgen? Hva kan
symbolisere Borgen
på en bra måte?
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Kjære Borgenboer

Du vet vel om Borgen vel og hva vi gjør for deg?

Borgen vel er en frivillig organisasjon som
ble stiftet i 1936. Borgen vel er det største
vellet i Asker og har nærmere 400 medlemmer.
Vi har et styre bestående av 9 personer, valgt
på årsmøtet som normalt er i mars hvert år.
Vi arbeider for et godt bomiljø på Borgen, og
er pådriver i mange saker som gjelder Borgen, ikke minst overfor kommunen. Saker vi
er involvert i er bl.a.:
• Borgensprosjektet og dens prosess.
• Borgen friluftspark på vår eiendom i
Trettestykket 33.
• Medarrangør av familiearrangementene
Borgendilten og Borgenlekene.
• Høringsinstans i utbyggingssaker, som for
eksempel Søndre Borgen Helsehus,
Kjonebråten og Askerlia.
• Etterfylling og ettersyn av 21 strøkasser til
allmenn benyttelse på Borgen.
• Strøm i lysmastene i akebakken i Gustav
Wentzels vei og Friluftsparken ved
Trettestykket.
• Innkjøp av benker til allmenn bruk diverse
steder på Borgen.
• Skilting av turveier og stier.
• Utgivelse av Borgenposten hvert år (bladet
du nå står med i hendene).
• Historiegruppens arbeid med innsamling av
historisk materiell fra Borgen.
Medlemskapet i Borgen vel følger eiendommen, derfor er egentlig alle eiendommer
medlemmer i vellet. Det er nær 2.250 boliger
på Borgen – og vi er ca. 6.000 innbyggere.
Vårt medlemskap er frivillig. Men jo flere
medlemmer, jo mer kan vi få gjort for
lokalsamfunnet, og desto større påvirkningskraft har vi når vi står sammen.
Kontingenten er for tiden kr 250 pr eiendom,
eller halv pris for sameier/borettslag der alle
i borettslaget er medlem og når kontingenten
sendes direkte til en person i styret/borettslaget. Bor du i et sameie/borettslag, ta kontakt
46

med styret og hør om ikke hele borettslaget
kan melde seg inn – til halv pris pr leilighet.
Hjelp oss med å holde medlemsregisteret
oppdatert. Når folk flytter og nye eiere overtar
får vi ikke alltid informasjon – fint om dere gir
oss beskjed om dette når vi sender ut medlemskontingenten til våren! I noen tilfeller blir
også innbetalingen foretatt av en annen enn
den som har navnet på giroen vi sender ut og
uten referanse til medlemsnummer. Da kan vi
risikere å ikke få registrert medlemskapet på
rett person og du kan risikere å få en betalingspåminning.
Det er innført strengere regler for personvern. Borgen vel innhenter navn på eier av
eiendommer gjennom åpne kilder. Vi oppbevarer kontaktinformasjonen (navn, adresse
og kontingentbetaling) på en sikker måte og
informasjonen blir værende i foreningen. Vi
sletter informasjonen når det ikke lenger er
behov for den. I henhold til Datatilsynets
regler trenger vi derfor ikke samtykke fra
medlemmene.
Spiller du Lotto eller andre spill fra Norsk
Tipping? I såfall, om du ikke alt har donert
Grasrotandelen til andre lag eller foreninger,
gi det gjerne til Borgen vel! Grasrotandelen er
det lovpålagte overskuddet som Norsk Tipping
må gi til lag og organisasjoner i Norge og går
ikke ut over innsatsen eller premiebeløpene.
Så vil dere støtte oss og derigjennom deres
eget lokalmiljø, sier vi tusen takk! Neste gang
dere skal kjøpe Lotto, ta med organisasjonsnummeret som er notert nederst her og be om
å få registrert Borgen vel som Grasrotmottaker!
Med vennlig hilsen styret i Borgen vel
v/ kasserer Tor Ole Bergan.
Postboks 341, 1373 Asker
kontingent@borgenvel.no
Bankkonto 1503.11.08990 / Vipps 120990
Organisasjonsnummer 993 597 759

Borgen vel ble stiftet i 1936 og er en ikke-politisk sammenslutning av ressurser for og av beboere på Borgen. Målsetningen er
å ivareta interessene til det mangfoldet av mennesker som bor og lever her. De fleste boligområdene på Borgen er
medlemmer. Medlemmene betaler en kontingent per husstand/borettslag, velger styredeltakere til vellet og melder inn saker.
Borgen vel er en velforening for alle beboere på Borgen og det arbeides bare med utfordringer nærmiljøet vårt som helhet står
ovenfor. Saker av særinteresse for enkeltpersoner eller grupper må vi dessverre henvise videre.

Borgen friluftspark på
Trettestykket

Borgen Vel forvalter et område på
Trettestykket som inneholder
tennisbaner, grusbane, parkeringsplass,
samt grøntområder. Hvordan dette
området skal utvikles til det beste for
Borgens beboere er et viktig pågående
arbeid i vellet. Vi har i år mottatt 400 000
kr fra DNB Sparebankstiftelsen til
utvikling og bygging av en friluftspark
med fokus på trening, helse, friluftsliv og
formidling!

Hva gjør vi?
Hvem er vi?

Vi er en variert gruppe mennesker bosatt
ulike steder på Borgen som er valgt inn i
styret for 1-2 år med mulighet for gjenvalg.

Planarbeid
Borgen vel følger alle
utbyggingsplaner i
området vårt, med fokus
på fellesskapets interesser.

Borgenposten
Liker du å skrive? Vi trenger nye
medlemmer i redaksjonen!
Hvert år gir vi ut Borgenposten,
med saker fra nærmiljøet
gjennom året som har gått, pluss
en del historisk innhold.

Egne prosjekter

Vi initierer egne prosjekter,
som turskiltprosjektet,
hundeskiltprosjektet
og benkeprosjektet.

Borgen

Borgen
Gruskasser
Vi fyller og reparerer
gruskasser gjennom
vinteren. Er kassen i ditt
område tom, kan du gi
beskjed til oss på
grus@borgenvel.no

Gir støtte

Vi gir støtte til gode formål
i området, det være seg
enkeltarrangement,
organisasjoner og
prosjektmidler.

Er talspersoner

Vellet fungerer som et
naturlig
bindeledd
mellom kommunen og
beboerne på Borgen.

Har du gode idéer til tiltak som bør gjøres i
nabolaget, eller vil du bli med i en arbeidsgruppe som skal
realisere Borgen friluftspark på Trettestykket?
Kontakt oss på: styret@borgenvel.no

Vil du bli med i styret?

Alle som bor på Borgen og har betalt medlemskontingent kan bli valgt
inn i styret. Kontakt styret@borgenvel.no om du vil stille til valg.

Følg oss på facebook: Borgen vel Asker
Følg oss og del bilder på instagram: #mittborgen

Er du ikke medlem, eller står
det feil navn på fakturaen?
Send oss navn og adresse på
kontingent@borgenvel.no
Så oppdaterer vi vår medlemsliste!

www.borgenvel.no
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