Informasjon fra Hølen og Såner vel
Vi håper mange har tatt en titt i årsberetningen som vi har delt ut. Den gir en oversikt over velets
aktiviteter i 2013, og våre hovedsatsningsområder for 2014 er disse:
•

•

•
•
•
•
•

Hølen skole. Sammen med referansegruppa for Hølen skole jobber vi aktivt for at skolen skal
komme på plass så snart som mulig, og på en slik måte at utformingen og plasseringen tar godt
hensyn til omgivelsene innenfor rammene av budsjettet.
Trafikksikkerhet i Hølen og Såner. Det har vært en bedring på veistandarden, men det burde
fortsatt sikres bedre for gående og syklende på strekninger langs Hobøl- og Vålerveien. Hølens
bebyggelse og trafikksituasjon er under endring, og velet jobber for at dette betraktes og re-evalueres
som en helhet.
Hølens befolkning øker raskt. Velet vil fokusere på at lokalmiljøet bevares.
Skøienparken skal ferdigstilles.
Avklaring av situasjonen rundt Hølenviadukten
Arbeide for å skaffe dekke på gang- og sykkelveien mellom Hølen og Kjenn/Vestby
Arrangere dugnader og sosiale tilstelninger, som julegateåpning, høstfest og Hellige tre konger

Nå er vårdugnaden for døren, Hølens torg, gater og skolen skal vise seg fra sin beste side til 17. mai!
Dugnaden er lørdag den 10. mai klokka 10:00 – og som vanlig har velet vafler og drikke. På dugnaden
trekkes også en premie blant dem som har betalt medlemskontingent.
I fjor måtte vi avlyse åpningen av parken, nå satser velet på at i år vil parken stå klar! Takket være
ryggdekning fra Foreningen for barn og unges vel i Hølen, kan vi nå igangsette siste fase.
I 2013 merket vi hvordan det er når det er lite aktivitet i nærmiljøet. Velet er svært glade for at vi har driftige
sambygdinger i butikken og kafeen og oppfordrer alle til å benytte seg så mye av våre lokale tilbud som
mulig.
Vi minner om at vi trenger støtte til driften vår; ved at så mange hørninger som mulig melder seg inn som
medlemmer i velet. Slippen under viser prisen for familiemedlemsskap som er 300,-. Prisen for
pensjonisthusstander er 200,-.
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