
Hølen torg - Skøyenparken

Hølen og Såner vel

Årsberetning 

2012



ÅRSMØTE 
 
1.Konstituering 

 Valg av møteleder 
 Valg av referent. 
 Valg av to til å skrive under protokollen 
 Registrere oppmøte 
 Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
2. Årsberetning for 2012 

 Hølen og Såner vels årsberetning 
 Stiftelsen Elverhøys årsberetning 

 
3. Revidert regnskap for 2012 

 
4. Innkomne saker 

 
5. Valg av styre, valgkomité og revisor 
Valgkomiteen legger frem sin innstilling på årsmøtet 

 
 

 

ÅRSBERETNING HØLEN OG SÅNER VEL FOR 2012 
 
Styret i Hølen og Såner Vel har i 2012 bestått av følgende: 

 

Styret:   Valgt for: 
Leder Gro Fyhri 1 år 
Nestleder Ane Rasmussen ikke på valg 
Sekretær Claudette Schwarz 2 år 
Kasserer Odd Skøien 1 år 
Styremedlem Niels Nickelsen 2 år 
Styremedlem Anton Haglerød 2 år 
Styremedlem Mette Brattås 2 år 
Styremedlem Truls Erik Johnsen ikke på valg 
Varamedlem Tomm Wiik 2 år 
Varamedlem Eugen Bråthen ikke på valg 

 

Revisorer: 

Valgkomité : 

 

 
Stein Winæs 
Gillian Warner-Søderholm 
 
 

Karianne Aune  - på valg 
Eugen Nesteby  
Bjørn Petter Skjeltorp 

Stiftelsen Elverhøy 

Valgt 2012 for 4 år. 

Styreleder:  PerHoel  Vara:  Torhild Haglerød 
Nestleder:   Oddvar Tjernshaugen Vara:   Nicole Rezende 
Styremedlem:   Tor Arne Smedstad Vara:   Svein Duaas 
 
I tillegg er Bodil Holter og Ole Morten Geving politisk oppnevnte medlemmer. 



 
 

1.  Møter 
Styret i Hølen og Såner vel har i 2012 hatt 9 styremøter og ett H3K 
planleggingsmøte. I referansegruppa/aksjonsgruppa for Hølen skole har det blitt 
avholdt ca. 10 møter. I forbindelse med skolesaken har vi deltatt på møter i 
formannskapet, SOK og kommunestyret. Vi har også deltatt på politiske 
gruppemøter, møter i finanskomiteen, samt møter med ordfører, rådmann og 
administrasjonen.  

  
2. Skolegrenser for ungdomskoleelevene i Vestby  

Vellet har sammen med FAU fulgt opp tidligere brev og innspill om at 
ungdomsskoleelevene i Hølen skolekrets skal gå på Grevlingen ungdomsskole og 
ikke flyttes til Vestby når den nye ungdomsskolen er ferdig bygget. 
 
  

 
  



3. Vårdugnaden 
Årets vårdugnad i Hølen  
sentrum ble avholdt 12 mai. I 
Skøienparken ble det plukket 
søppel og raket. Buskene til 
høyre for stabburet ble skåret 
tilbake, og busskuret fikk seg en 
vask. Ellers ble det ikke gjort så 
mye i påvente av 
gravearbeidene som skulle 
starte. Dette var også grunnen 
til at benkene ikke ble 
utplassert. Bedene i Bruerveien 
og Store Strandgate ble stelt, og 
busker og roser ble beskjært. I 

pausen var det servering av brus, kaffe og vafler. Det var et godt oppmøte, og styret 
takker vaffelsteker Torild Haglerød som alltid stiller opp som dugnadens 
vaffelstekedame. Styret takker også Anne Marie Dahl som titt og ofte luker og ser til 
rosene i Store Strandgate! 

 
4. Skøienparken    

Vellet fikk i desember 2011 
tildelt kr. 335 000 fra 
Gjensidigestiftelsen til 
opprustning av Skøienparken. 
Arbeidene ble påbegynt i 
oktober og var ferdige i 
desember, rett før frosten kom. 
Det har nå blitt anlagt en flott 
lekeplass med tre lekeapparater. 
Apparatene står på et 
gummidekke som er avgrenset 
av storgatestein. Det ble også 
plantet ny hekk mot gaten, der 
kommunen hadde gjort 



endringer i forbindelse 
med nytt fortau og 
bussholdeplass. Til våren 
skal terreng og plen tilsås. 
Vellet ble under 
julegateåpningen tildelt kr 
300 000 fra avviklingsstyret 
for gamle Hølen 
barnehage. Midlene skal 
benyttes til et nytt amfi av 
granitt som skal kunne 
romme mindre 
forestillinger og 
arrangementer i parken. 
Dette arbeidet starter trolig 
opp mai/juni. 
Plantegningen av parken er 
vist som forside på denne 
årsberetningen. 
 

5. Nytt møterom på Elverhøy og samarbeid med stiftelsen. 
Styret har gjennom året hatt god kontakt og et godt samarbeid med stiftelsen 
Elverhøy. Vellet fikk av stiftelsen tilbud om å disponere et møterom på Elverhøy mot 
at det istandsettes. Rommet er nå pusset opp, og møbler er i skrivende stund på vei. 
Andre lag som har tilhørighet til Elverhøy skal etter avtale også få disponere rommet 
til møter. Det nye styret ser frem til å ta rommet i bruk. 

 
6. Nettside og Facebook  

Målet for vellet er at Såna budstikke (www.saanabudstikke.no) skal være den 
primære kommunikasjonkanalen, i tillegg til eposter til medlemmene, og vår 
ambisjon er å få dette til å bli det samlende nettstedet for Hølen og Såner. Enkelte lag, 
som HIK og Filmklubben, er flinke til å melde inn og legge ut saker og aktiviteter på 
siden – tusen takk for det. Allikevel ser vi at nettsida har et stort 
forbedringspotensiale og ser at det bør være en dedikert gruppe som følger opp dette. 
Det kan også være at en annen plattform kan ha bedre funksjonalitet mht 
aktivitetskalender. Facebook-siden har derimot hatt god aktivitet. Vi ser at Facebook 
har vært en viktig driver for aktivitet og informasjon gjennom året, og vi vil fortsette 
å være aktive også i dette mediet. Takk til Annette Saugstad Helland som har laget 
logoen til nettsida. 
 

https://www.facebook.com/hoelen.saaner.vel 
http://saanabudstikke.no/ 
 

 
 



7. Gjenbruk av gang-og sykkelveier  
Sammen med Bjørn Petter Skjeltorp i HIK/Ødemørkskomiteen og Ken Siggerud i 
Soon CK har vellet satt fokus på de mange ubrukte anleggsveiene som ligger i 
tilknytning til jernbane og E6 i Vestby syd. Disse veiene er av god kvalitet og bør 
knyttes sammen med eksisterende turveinett. http://www.moss-
avis.no/nyheter/sykling-pa-anleggsveier-suksess-1.7477293 

 
8. Medlemsverving  

Vellet har ingen faste inntekter bortsett fra kontingenten, og er avhengig av et godt 
medlemstall. Vi verver bl.a. ved å arrangere en medlemsfest, utdeling av 
innbetalingsblankett med informasjon om vellets aktiviteter til alle husstander, samt 
informasjon og giroer ved vårdugnad og julegateåpning. I tillegg har vi i forbindelse 
med høstfest og Hellig tre konger banket på hos nyinnflyttede og/eller delt ut Hvem-
Hva-Hvor/Velkommen til Hølen og Såner-folderen. Medlemstallet var 120 
medlemmer i 2012, 9 færre enn året før. 

 
9. Trafikksikkerhet 

Det er gitt innspill til rullering av trafikksikkerhetsplanen for Vestby kommune. Det 
er også avholdt særmøte med politikere og Vestby kommune angående 
trafikksituasjonen i Dronningveien og i Noras Hage. Vellet har også bedt om at 
kommunen gjør tiltak mot den uholdbare parkeringssituasjonen rundt 
torget/Skøienparken. I slutten av juni ble det sendt brev til Statens vegvesen 
angående smal veibredde og dårlig vedlikehold langs Vålerveien fram til Østfold 
grense. Det er påbegynt anleggsarbeider for nytt fortau i Dronningveien-
Steinbruddsveien, dette skal sluttføres til våren. 

 

Innspill til trafikksikkerhetsplanen: 

Gang-og sykkelveier: 
 Gang -og sykkelvei langs Vålerveien (minimum Hølen skolekrets). 
 Gang -og sykkelvei langs gml. Hobølvei (minimum Hølen skolekrets). 
 Gang-og sykkelvei på den gml. jernbanetraseen fra gamle ”Hølen holdeplass” og 

frem til Kjenn (Kjenn tilhører Hølen skolekrets). 
 
Skilting: 

 Generell skilting av 30 km sone i hele Hølen sentrum og i boligområdene, dvs ved 
alle innkjøringer fra gamle E6 og i Gjølstadbakken. 
 
Fartsreduserende tiltak (fartshumper): 

 Bruerveien og Noras Hage. 
 Kongeveien: mellom pumpestasjon og Rafsal bro (1 stk.). 
 Nedre del av Store Strandgate: rett etter avkjørsel Knapstadveien og en nederst i 

Store Strandgate, (2 stk.). 
 Dronningveien: mellom Hølen torg og til Steinbruddsveien, (2 stk.).  

 
Etablering av fortau etter vedtatte reguleringsplan: 

 Store Strandgate fra torget og frem til skolen. 
 Dronningveien frem til Steinbruddsveien. 

 



Sikring av bruer: 
 Utbedring av rekkverk og en evt. utvidelse av kjørebanen på Berg bro. 
 Utbedring av rekkverk på Rafsal bro. 

 
Kollektivtrafikk: 

 Busslomme ved Steinbruddsveien (er nå bare på den ene siden). 
 Utvidelse av fortau ved busstopp på torget. 
 Busser til/fra alle togavganger (Vestby) fra 06-21 på hverdager og 08-15 på lørdager. 

 
Parkering: 
For å unngå kantparkering på Hølen torg må den regulerte avlastningsparkeringen 
opparbeides. Færre parkerte biler på torget vil øke trafikksikkerheten og gi en bedre 
trafikkflyt for kollektivtransporten gjennom Hølen. 

 
10. Innspill til kommuneplan 

Vellet sendte i begynnelsen av november inn en høringsuttalelse til rullering av 
Vestby kommunes kommuneplan. I brevet ber vellet om at det i den nye 
kommuneplanen avsettes nye boligområder i retning Sonsveien. En grunneier som 
eier deler av Knappstad/Stavengåsen har selv sendt inn et innspill om at området 
avsettes til fremtidig boligområde. Hølen og Såner vel støtter dette innspillet.    
 

11.  Høstfest 
 Lørdag 13. oktober 2012 
inviterte Hølen og Såner vel til 
høstfest på Elverhøy. Det ble en 
veldig hyggelig fest for de 50 
deltagerene. Vi inviterte til 
konkurranse om Hølens beste 
eplekake og fikk inn 
velsmakende bidrag som 
selvsagt ble fortært sammen med 
is til dessert. Konkurransen ble 
vunnet av mora til Andrea 
Lumb. Alle hadde med mat til 
felles bord og vellet solgte øl, mineralvann, snacks, rød- og hvitvin. Styret i vellet stod 
for pynting, en velkomstdrink, kaffe, brød og smør. Dette er tredje gang den 
arrangeres, og den gikk for første gang med overskudd. 

  
12.  TV-aksjonen 2012  

TV-aksjonen ble avholdet den 21. oktober. Årets innsamlingsformål gikk til Amnesty 
International, og hadde tittelen ”STÅ OPP MOT URETT”. Det var i år også enkelt å få 
bøssebærere, alle som ble spurt stilte villig opp, tusen takk! I år gikk våre 
lokalpolitikere i bresjen for innsamlingen. Moss Avis kom og lagde en fin reportasje. 
Takk til Eirin Bolle (H), Harald Borgerud(AP), Ole Morten Geving (SP), og Even Fyhri 
(SV). Neste år bør de oppfordre alle de andre i sine politiske grupper til å gjøre det 
samme! 
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16.  Hellige tre konger   
De Hellige Tre Kongers feiring ble arrangert den 5. januar 2013. Oppslutningen var god 
og det var mange aktive deltagere med stor entusiasme og innsatsvilje. Vellets leder Gro 
Fyhri ble æresborger. I anledning av at det ble laget en dokumentar om Tor Åge 
Bringsværd ble det filmet under feiringen, og dette ble vist på NRK 26. februar 2013. 
Arrangementskomitéen bestod av Anne Johansen og Ane Rasmussen, med svært god 
støtte av styret i velet, Øyvind Johansen, Øystein Viskum, Jon Holter som slukket 
julelysene og stjernen, Elisiv Borgerud, Annette Saugestad Helland og Andrea Lumb i 
serveringen og sist, men ikke minst, Hølenkoret og Soon etter Frokost som bidro med fin 
musikk. Gro Fyhri i vellet planla festen, som ble svært stilig for rundt 50 fremmøtte.  
 

 
17.  Badebrygge på Kjøvangen 

Vellet har sammen med velforeningene i Son og på Kjøvangen gitt 4000 kr i støtte til ny 
badebrygge på Kjøvangen brygge. 

 
18.  Støtte til Hølen filmklubb 

Styret har innvilget 2000 kr i støtte til Hølen filmklubb, slik at de har råd til å leie 
Elverhøy for filmfremvisning. Styret synes filmklubben gjør en fantastisk god jobb for 
kulturlivet i Hølen! 
 
 



19.  Hølen skole   

 
Skolesaken har vært en stor oppgave for vellet i året som har vært. Vellets medlemmer i 
referansegruppa har vært Gro Fyhri og Niels Nickelsen.  I januar – mars ble det jobbet 
med oppfølging av skolesaken mot finanskomiteen.  Referansegruppa var på 
gruppemøte i Høyre, hvor de signaliserte at man kunne akseptere rehabilitering med ny 
bygningsmasse som alternativ for å få fortgang i saken. 
 
I juni møtte hele finanskomiteen – også opposisjonen, som til da hadde avstått – opp på 
finanskomiteen møte hvor Hølen skole skulle behandles som egen sak. Det var stort 
frammøte av tilskuere: http://www.moss-avis.no/nyheter/halve-bygda-rant-inn-1.7397950. 
Signalene fra borgerlig fløy var at det gikk mot oppussing av 1-7 skole. 
 
Det ble arrangert et ekstraordinært SOK-møte i slutten av juni. Der vedtok de brgerlige partiene at 
Hølen skole skulle pusses opp for ca 30 millioner kroner, av Høyres Lasse Løw kalt en 
gladmelding ettersom SOKs nylige befaring hadde vist at «.. skolen var i langt bedre stand enn  
først antatt».  Etter dette møtet sendte referansegruppa ut en pressemelding:  
 

 
 



«Referansegruppa er opptatt av kvaliteten på "nye Hølen skole" og at Hølens behov for en 
fullverdig skole og grendesenter blir ivaretatt. Vi ønsker ikke å kommentere forskjellige 
kostnadsoverslag på hva som må til for å få etablert Hølen skole igjen. Det blir opp til politikere å 
avgjøre. Vi er også opptatt av brukermedvirkningen og etterlyser hvordan dette skal bli ivaretatt i 
en prosess uten byggekomité. Vi etterlyser altså en konkretisering av prosessen og omfanget for 
prosjektet. Vedtaket som ble fattet i går oppleves som for uklart.» 
http://www.moss-avis.no/nyheter/30-millioner-holder-ikke-1.7417679 

 
Det ble gjort et nytt vedtak i september, kommunestyret vedtok de 30 millionene til oppussing og 
nedla den gamle byggekomiteen. I desember skulle handlingsprogrammet vedtas og uenighet på 
borgerlig side rundt eiendomsskatten gjorde at opposisjonen, med støtte fra Høyre,  fikk vedtatt 
sitt budsjett og i det lå det 77 millioner til nybygging av Hølen skole.   
http://www.moss-avis.no/nyheter/vill-jubel-i-holen-1.7681006   
 
«Vill jubel» var kanskje like mye en vantro jubel, og det viser seg jo da også at det var for tidlig.  
 

 

 



Farvel du lille, rare by, 
nå er du vandret heden. 
Forbi det er ditt stolte ry 
som skattens gyldne Eden. 
Din vidt berømte tre-prosent 
blir ikke mer å finne. 
Du var en utopi -omtrent, 
fred være med ditt minne
 

Din barndom var en travel ti', 
med låt og larm fra fossen, 
med mølledur og trelaststri', 
og strev med tømmerklossen. 
Du huset hele sager syv, 
og litt av Åsgardsreien, 
når lass på lass i snefokkgyv 
kom ned fra Vålerveien.

Og siden rant en lystig bekk 
fra Brennevinssamlaget. 
Og godtfolk drakk seg borte vekk, 
i hine "våte" dage. 
Og med sitt Julibrev fra Soon, 
dro Kjær pa Saanaelven. 
Det var sa lett sa lett a ro'n, 
den fløt jo mot seg selv, den. 

Men tørrlagt ble ditt våte stoff, 
du sovnet inn omsider. 
Og drømte om en hollandsk koff, 
i lengst forsvundne tider. 
Vel fostret du en stor fabrikk 
som langt i ulla nådde. 
Og møllens hjul de gikk og gikk, 
men ellers freden rådde.

Ja, hvil i fred du lille by,
nå er du flytt på landet. 
Men skulle du bli by på ny, 
jeg smykke vil din panne 
med slik en vakker stråleglans 
som aldri du skal miste.
 Men denne vesle rimekrans, 
jeg legger på din kiste.

Ole Toralf Holter, i anledning av at Hølen ble innlemmet i Vestby kommune


