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ÅRSBERETNING HØLEN OG SÅNER VEL FOR 2013   
Styret i Hølen og Såner Vel har i 2013 bestått av følgende:  

Styret:           Valgt for:  

Leder    Gro Fyhri     1 år              
Nestleder   Ane Rasmussen     2 år                                                                                        
Sekretær   Hilde Hultin     Ikke på valg                                                                                
Kasserer   Odd Skøien     1 år                                                                                               
Styremedlem   Niels Nickelsen     Ikke på valg                                                                                
Styremedlem   Anton Haglerød    Ikke på valg                                                                                
Styremedlem   Susanne Riekeles        Ikke på valg                                                                                
Styremedlem   Truls Erik Johnsen    2 år                                           
Styremedlem   Helena Annie Nordh        Ikke på valg                                                                                
Styremedlem   Ole Thomas Evensen    Ikke på valg                                                                                
Varamedlem   Eugen Bråthen Nesteby   2 år                                                  
Varamedlem   Gina Ombudstvedt   Ikke på valg  

Revisorer:  

Stein Winæs                                                                                                                   
Gillian Warner-Søderholm 

Valgkomité:  

Karianne Aune                             Ikke på valg                                                                  
Eugen Bråthen Nesteby                             Ikke på valg                                                                   
Bjørn Petter Skjeltorp    2 år 

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 2013 hatt 9 styremøter og ett planleggingsmøte for 
Hellige tre kongers-feiringen. I referansegruppa for Hølen skole har det også blitt 
avholdt møter, men mye kontakt i gruppa har gått via telefon og mail.  
 
Velets tyngste saker i denne perioden har vært skolen og parken. Dessuten er det 
flere langsiktige temaer som vi følger med på relatert til tettstedsutviklingen, men 
også regional utvikling. Fortetning i regionen vil også angå oss, og vi gir 
tilbakemeldinger og har møter med administrasjonen om trafikksikkerhet, utbygning 
og konsekvensutredning. I forbindelse med skolesaken har vi deltatt på møter i 
byggekomiteen, hvor referansegruppa nå har et medlem med møte- og talerett, i 
formannskapet, SOK og kommunestyret.  
 

2. Medlemsverving 
Velet har ingen faste inntekter bortsett fra kontingenten, og er avhengig av å ha et 
godt medlemstall. Medlemstallet har sunket gjennom flere år, og dette er en 
bekymring for styret, da vi er avhengig av disse midlene for drift, som vedlikehold av 
benker, park og lekeapparater, holde dugnader og ha julegate. Vi verver bl.a. ved å 
utdele innbetalingsblanketter med informasjon om velets aktiviteter til alle 
husstander, samt informasjon og giroer ved vårdugnad og julegateåpning. 
 

3. Nettside og facebook  
Velets to digitale kommunikasjonskanaler - Såna budstikke og Facebook - brukes 
aktivt for å nå ut til innbyggerne med informasjon, engasjement og aktiviteter.  
 
Velets informasjonsstrategi på nett baserer seg på at Facebook-siden egner seg til 
kortfattet informasjon om aktuelle aktiviteter og hendelser, samt relevante saker i 
media.  Såna budstikke er arena for litt mer strukturert informasjon som går i 
dybden. Budstikka er også en kanal for flere lag og foreninger. I tillegg sender velet 
ut aktuell informasjon til de som har satt seg på velets email-liste. Dette er 
informasjon om både velets egne og andre arrangementer i Hølen og Såner. 
 
Facebook-siden har nå over 250 følgere, og oppdateres jevnlig med stort og smått 
som berører innbyggerne. Interessen for denne siden vokser stadig. 
 

4. Innspill til kommuneplanrullering – Planstrategi og planprogram 2013-2025  
I 2012 sendte velet inn en høringsuttalelse til kommuneplanen da den skulle rulleres. 
Stavengåsen og Knapstadåsen ble foreslått av en grunneier til boligformål og dette 
stilte HSV seg bak.  
 
I april 2013 vedtok kommunestyret at Stavengåsen og Knapstadåsen skal videre 
konsekvensutredes for mulig boligutbygging (36 boliger). Utbygging i dette området 
ser kommunen i sammenheng med helhetsbildet nå som Molvika står klar for 
utbygging. Endelig vedtak gjøres i kommunestyret til høsten (2014).  
 
 
 



5. Trafikksikkerhet/oppfølging  
HSV sendte brev til Vestby kommune med innspill til kommunedelplanen for 
trafikksikkerhet og kollektivtrafikk sommeren 2012. Innspillene gjaldt gang/sykkelveier, 
skilting, fartsreduserende tiltak (fartsdumper), etablering av fortau, busslommer og 
parkeringsplasser, alt spesifisert til nærmere angitte strekninger eller steder. Det ble også 
fremmet ønsker om å få buss til/fra alle togavganger (på Vestby stasjon) i tida kl. 06 - 21 
på hverdager og 08 – 15 på lørdager. I tillegg sendte velet eget brev til Statens vegvesen, 
region øst, med spesifiserte trafikksikkerhetstiltak på Vålerveien fra Hersleth entreprenør 
til Våler grense.  
 
En ikke liten del av ønskene har blitt oppfylt i løpet av 2013 og fram til nå i 2014. Dette 
gjelder asfaltering og plassering av fartsdumper i nedre del av Store Strandgate, utvidelse 
av fortau ved busstopp på torget, nytt fortau i Dronningveien fra torget til 
Steinbruddsveien og fortau i Steinbruddsveien fra steinbruddet til VePe`s industribygg. 
Dronningveien har fått nytt asfaltdekke og har blitt utvidet i bredde øverst ved 
steinbruddet og et stykke nedover. Det som gjenstår av velets ønsker på denne 
strekningen er to fartsdumper.   
 
Vålerveien har blitt asfaltert til Våler grense, og Hobølveien mot Ringvoll har blitt 
asfaltert fra Hersleth entreprenør til Hobøl grense. Begge veiene, og spesielt Vålerveien 
der dekket var svært slitt og oppsprukket, har blitt meget gode å kjøre på. Begge veiene 
har imidlertid stor trafikk, store kjøretøyer, og hva verre er, denne trafikken går med høy 
hastighet. Spesielt for skolebarn er disse veiene ikke til å ferdes på. Også voksne kvier seg 
for det, særlig som syklister, men også som fotgjengere.  Her bør det komme 
gang/sykkelveier så snart som overhodet mulig. Inntil disse er på plass, bør farten 
begrenses med skilting og fartsdumper.           
 
Generelt står det fortsatt mye igjen før HSVs liste er oppfylt. Styret vil likevel gi honnør 
til Vestby kommune og Statens vegvesen for at så mye har blitt gjort i 2013. 

Velet deler bekymringen for trafikksituasjonen i Noras hage, og har tatt kontakt med 
kommuneadministrasjonen på bakgrunn av henvendelser fra beboere, FAU i Hølen FUS 
barnehage og barnehagens ledelse. Kommunen har mottatt en samlet henvendelse fra 
velet, med underskrifter, hvor flere pressgrupper uttaler seg om at det er stort behov for 
fartsdempende tiltak i den delen av Noras hage som fører ned til barnehagen, for å 
forebygge ulykker. Velet har også tidligere påpekt det samme behovet i forbindelse med 
høring av trafikksikkerhetsplanen for Hølen. 

6. Det gamle venterommet på Hølen stasjon 
HSV har fått tilbud fra Hans Bråthen på Gamle Hobølvei om å overta bygget som var det 
gamle venterommet på Hølen holdeplass/stasjon. Bygget er sannsynligvis det 
opprinnelige venterommet på holdeplassen og ble nyttet fram til 1950-åra, da det ble 
erstattet med det åpne venterommet som var i bruk fram til jernbanelinja ble flyttet og 
holdeplassen lagt ned.  Venterommet var et lukket rom på 2 x 3 m med dør, vindu og 
ovn. Ovnen ble på vinterstid fyrt opp av de togreisende, og veden ble bragt til veie av 
konduktørene fra godsvogna som var en del av toget på den tida. Bygget er godt 
vedlikeholdt. Det er en «gammel hørning» som bringer fram minner om en svunnen tid. 
Det kan være verdt å ta vare på hvis det finnes egnet plass der hørninger får glede og 
nytte av det, og vedlikeholdet kan sikres. Styret arbeider med dette og ser muligheter for 
en god løsning. Det er også ønskelig å skilte.  



7. Vårdugnad 
Årets vårdugnad i Hølen sentrum ble avholdt 4. mai. I Skøienparken ble det plukket 
søppel og raket. Busker ble skåret tilbake, og busskuret fikk seg en vask. Ellers ble det 
ikke gjort så mye, siden parken ikke er ferdigstilt. 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 tillegg 
til noe nyplanting. Skolehagen og 
plassen ble klippet og stelt. I pausen 
var det servering av brus, kaffe og 
vafler. Det var et godt oppmøte, og 
styret takker vaffelsteker Thoril 
Haglerød som alltid stiller opp som 
dugnadens vaffelstekedame. Styret 
takker også Anne Marit Dahl som 
titt og ofte luker og ser til rosene i 
Store Strandgate, og som minnet oss 
om at det måtte byttes ut roser som 
var frosset.   

Flittig jobbing i skolehagen 
 

8. Historisk vandring 
Rett etter vårdugnaden var avholdt på 4. mai arrangerte velet historisk vandring med 
Hølens egen lokalhistoriker Ingvar Dahl som guide. Ingvar hadde en fin rundtur med 
som startet på torget før det bar ned lille og opp store Strandgate før han avsluttet på 
torget igjen med deklamasjon av diktet «Farvell du lille rare by». Tilhørerne var både 
hørninger og tilreisende fra Moss og Ski. Ingvar forteller godt og han hadde med en 
spennende historisk bildemappe som illustrerte det han fortalte om. Alle spørsmål 
kunne besvares, for han har utrolig mye kunnskap om historiske hendelser, 
mennesker og hus i Hølen.  
 

 

 Ingvar forteller om Hølenviadukten og pendelpillarprinsippet  



9. Høstfest 
Lørdag 12. oktober inviterte velet til høstfest på Elverhøy. Det var gledelig å se en del 
nye ansikter i form av nyinnflyttede hørninger, blandet med en god gjeng gamle 
travere. Tradisjonen tro var opplegget en liten medbrakt rett fra de rundt femti 
påmeldte, mens velet sto for kaker og dessert, i tillegg til velkomstdrink ved ankomst, 
pynting og brød til maten.  
 
Den elektroniske tidsalder har nå også kommet til HSV sine arrangementer, og nytt 
av året var muligheten til å betale med elektronisk terminal – for anledningen utlånt 
av filmklubben. Dette gikk ikke helt smertefritt, men etter at feilen senere ble 
lokalisert fungerte det såpass bra at det blir standard også for kommende fester i regi 
av velet. 
 
Årets konkurranse var knekkebrødbaking. Knekkebrødene kom i form av både hus 
og mer tradisjonelle flate brød, og de påmeldte var av begge kjønn og i ulike aldre. 
Av de fem påmeldte deltagerne gikk nykommeren Gunnar Koren av med seieren – 
men de var visstnok bakt av hans kone Nina. 
 
Høstfesten var første anledning for velet til å innvie det nye kjøkkenet til festbruk. 
Dette fungerte veldig godt og teamarbeidet var upåklagelig.  For velet var det også 
gledelig å konstatere at i år som i fjor, gikk vi med et lite overskudd.  Det ble solgt vin 
og øl i baren. Velet har stor tro på denne årlige muligheten til å sosialisere seg i 
høstmørket. 
 

10. TV-aksjonen 
Innsamlingsaksjonen ble gjennomført den 20 oktober. Hilde Hultin og Odd Skøien 
var ansvarlig for organiseringen i Hølen og Såner. Inntektene gikk til 
Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid med demenssaken. Vi var 18 
bøssebærere, noen hadde forhåndsregistrert seg, de andre stilte velvillig opp når de 
ble spurt. Alle bøssebærerne ble godt mottatt ved dørene. I Vestby samlet vi inn et 
beløp tilsvarende kr 43,64 pr innbygger, som var 12. plass i Akershus.  
 
Landsgjennomsnittet var på kr 45,40 tilsammen kr 229 198 813 som var ny rekord. Da 
vi var mange bøssebærere, ble de fleste rutene korte og greie, men et par av rutene i 
Erikstadbygda ble litt lange og bør derfor justeres litt til neste år. 
 

11. Julegateåpning  
Julegateåpningen var lørdag 30. november. Julegata var pyntet med nyoppsatte 
juletrær på broen og i parken, samt julelys på jernbaneviadukten. På torget var bord 
pyntet med julelykter, det var salg av julenek, og gløgg og pepperkaker til alle gjorde 
at Hølenboerne kom i skikkelig julestemning. Bifrost opptrådte med flammeshow og 
julegaveforestilling og Frem fra glemselen spilte julesanger. Sletta gård stilte med 
hest og kjerre for barna. Etter at vi hadde vandret ned Store Strandgate og sett på 
tenningen av det store juletreet fikk barna godteposer av nissene. En flott innledning 
til adventstiden. 
 
 



Lysene tennes på julegateåpningen 

 
 

12. Hellige tre konger 
De hellige Tre Kongers feiring ble arrangert den 11. januar 2014. Oppslutningen var 
god og det var mange aktive deltagere med stor entusiasme og innsatsvilje. I år gikk 
Hølens ærespris til Hølen skole, for lang og tålmodig tjeneste.  
 
Arrangementskomitéen besto av Ane Rasmussen og Ole Thomas Evensen, med god 
hjelp fra resten av styret i velet, Silje Martens og Jon Holter, som holdt styr på 
strømmen, i tillegg til andre frivillige. Bifrost deltok aktivt i planleggingen og stilte 
med en ny generasjon flammegjøglere; i tillegg hadde de med trommelever fra 
Vestby kulturskole. Soon etter frokost bidro også som vanlig, og nytt av året var 
Hvitsten trommekorps som stilte manns- og kvinnesterke opp. Det var veldig 
imponerende med alle disse musikerne i opptogene. Takk til kongene for god 
servering. Festen på Elverhøy ble planlagt av Sanne Riekeles. De ca. 60 oppmøtte ble 
vel tatt imot av sjeiken. En stor takk til Nicole Rezende som tok ansvar for maten.  
 

 
.. og slukkes på Hellig tre konger-feiringen.  



 

13. Skolesaken 
Skolesaken har i år igjen vært en stor sak for velet. Dette var situasjonen ved årsmøtet 
i fjor: 
 
I desember 2012 skulle handlingsprogrammet for 2013 vedtas og uenighet på 
borgerlig side rundt eiendomsskatten gjorde at opposisjonen, med støtte fra Høyre, 
fikk vedtatt sitt budsjett. I det lå det 77 millioner til nybygging av Hølen skole. Moss 
avis skrev at det var vill jubel i Hølen http://www.moss-avis.no/nyheter/vill-jubel-
i-holen-1.7681006 
 
«Vill jubel» var kanskje like mye en vantro jubel, og det viste seg jo da også at det var 
for tidlig. 11. februar gjorde Høyre helomvending i kommunestyret, og det borgerlige 
flertallet vedtok at "Hølen skole rehabiliteres innenfor en ramme av 42 millioner 
kroner". I samme vedtak ble det nedsatt en byggekomité bestående av Erik Røhne 
(V), leder, Else Marie Aasen (Krf), Eirin Bolle (H), Tom Anders Ludvigsen (Ap) og 
Even Fyhri (Sv). 
 

 
 
Men etter fjorårets årsmøte har det vært en videre utvikling. Byggekomitéen hadde 
flere møter utover våren. Representanter for styret i velet var tilstede ved samtlige.  



Byggekomiteen kom raskt fram til at planen for rehabilitering av skolen, innenfor et 
budsjett på 42 millioner, ikke ville tilfredsstille krav og normer Vestby setter til 
kommunens skolebygg. Byggekomiteen valgte dermed å sende saken tilbake til 
kommunestyret og 2. september fikk vi enda et nytt vedtak:  
 
1. Mellombygget og gymbygget rives og erstattes av nybygg ca. 2000 m2. 
2. Vedlikehold av gamlebygget. 
3. Budsjett på 78 million kroner. 
4. Bygget planlegges/tilrettelegges for fremtidig utvidelse. Til dette bevilges 
ytterligere kr 2 millioner. 
5. Finansieringen innarbeides i handlingsprogrammet for 2014. 
 

 
Faksimile fra Moss avis http://www.moss-avis.no/nyheter/snudde-skolesaken-i-holen-1.7946706 

 

Med disse nye forutsetningene på plass har byggekomiteen dermed arbeidet videre 
med bygging av ny skole i Hølen. I løpet av høsten fikk også velet inn en 
representant (Ole Thomas Evensen) med møte og talerett i byggekomitéen. I 
skrivende stund planlegges det bygging av ny én-parallell skole på den gamle 
grusbanen, med en gymsal på ca. 400 kvm, delfinansiert med spillemidler, og 
tilrettelegging for et elevtall opp mot 200 elever. Byggekomitéen har fremdeles som 
tidsplan at ny skole skal åpne høsten 2015. Det gamle gymsalbygget og 
mellombygget er planlagt revet. Det er ikke avgjort hva som skjer med gamlebygget, 
utover at det ikke skal rives.  



14. Skøyenparken 
 

Parken er et stort løft for 
velet. Målet i 2013 var å 
ferdigstille parken før 
sommeren. Dessverre var 
det forsinkelser på levering 
av amfiet og det var heller 
ikke tilstrekkelige midler til 
å gjennomføre alt. Det ble 
lagt storgatestein, gruslagt 
gangvei og satt opp 
sykkelstativer. Mye av 
hekken hadde dessuten fått 
frostskader og måtte plantes 
om igjen.  

         November 2012 

Gjenstående arbeid er i hovedsak tilsåing av terreng og plen, sette opp amfi og 
ferdigstille dekket rundt amfiet. Parken vil bestå av plen, sitteplasser, lekeplass, amfi 
trær og annen vegetasjon og fire parkeringsplasser ut mot torget. Vi ønsker også å få 
opp igjen en informasjonstavle på torget. 
 

 
Mars 2013 

  
Siden dette er et nytt anlegg i sentrum av Hølen, vil det helt sikkert måtte bli 
tilpasninger av området etter som man ser hvordan det brukes, og utseendet vil 
endre seg etter hvert som beplantning gror til.  
 
Velet er svært spente og ivrige etter å få parken i bruk som et samlingspunkt for alle 
aldersgrupper. Målet er å ha den ferdig sommeren 2014, gitt at vi får inn tilstrekkelige 
midler.  



Det «nye» Elverhøy  
                              

Stiftelsen Elverhøy har konkludert med at det er riktig å konsentrere seg mest mulig 
om det som er Stiftelsens hovedformål: ”.. å forvalte eiendommen Elverhøy som 
grendehus og forsamlingslokale ”.  Det innebærer at bygningen er innredet med 
tanke på møter, selskaper, kulturarrangement og lignende. 2 etasje er innredet med 
utleieleilighet og har et møterom som er pusset opp av velet. Deler av underetasjen er 
utleid. Det er inngått separate avtaler med Hølen og Såner Vel og Vi over 60. 
 
Elverhøy har vært leid ut 23 ganger i helger og 23 ganger til dag-/kveldsmøter i 2013, 
en pen økning i utleie fra 2012 til 2013. Primo februar 2014 har lokalene vært utleid 
eller er reservert 17 av helgene i 2014, i tillegg til møter for HSV og Vi over 60.  
 
Rehabilitering av bygningen er utført i henhold til plantegninger utarbeidet av Thor 
Arne Smestad. All rehabilitering har hatt som mål at bygningen kan framstå helhetlig 
og bevare sin opprinnelige karakter. I 2013 er nedenstående arbeider utført: 

 

• Det er oppført ny trapp med repos og gelendre til hageinngangen. 
• Inngang til underetasje er rehabilitert med varmekabel og sluk ved 
 inngangsdøren. 
• Gammel gasslampe fra Hølen er oppmontert ved inngangspartiet. 
• Prosjektet med bergvarme er fullført, og erstatter det utdaterte oppvarmingsanlegget 

for bygget. 
• HC toalett med trappeheis er installert i underetasjen. 
• Elverhøy er nå tilknyttet bredbånd. 
• Gulvene i underetasjen er rehabilitert med fuktsperre. 
• I 1. etasje er det tidligere kjøkkenet og hjørneskapet pusset opp.  
• Speil m. konsollbord og klokke samt gobelin er utlånt av Per J. Hoel. 
• Prosjektet med restaurering av uthuset(kornmagasin) ble pga. forfall for krevende, og 

Vestby Kommune har derfor gitt rivetillatelse. 
 

 
 

Etter de arbeider som er utført, framstår «nye» Elverhøy nå som et av Vestbys fineste 
lokaler til fester, brylluper, konfirmasjoner, dåp, minnestunder og andre anledninger. 



 

Elverhøy ble oppført av 
aksjeselskapet Essvik og Granvik i 
1914 etter tegninger av Arnstein 
Arneberg.  Diponent Henriksen kjøpte 
boligen da Essvik og Granvik flyttet 
kontorene ut av Hølen. Henriksen ble 
senere den siste lovlig valgte 
ordførereren i Hølen Kommune og ble 
avsatt av nazistene i 1941.  

Etter Henriksens død, ble Elverhøy 
ervervet av Hølens Reservefond. 
Hølen hadde manglet et 
forsamlingshus, så det ble kjøpt inn 
utstyr og inventar slik at lokalet stod 
klar til bruk i 1954 som 
forsamlingslokale.  

Driften ble overført til Hølen og Såner 
vel etter en symbolsk sum på en krone 
i året. Vestby kommune overtok det 
ytre driftsansvaret for bygningen.  

Etter opprettelsen av stiftelsen 
Elverhøy har et styre bestående av 
representanter fra Hølen og Såner 
vel, samt Vestby kommunestyre 
ansvaret for driften av Elverhøy. 

Kilde: Stiftelsen Elverhøy http://elverhoylokalet.no/historie.html 

Foto: Per Hoel 


