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

ÅRSBERETNING HØLEN OG SÅNER VEL FOR 2014   

Styret i Hølen og Såner Vel har i 2014 bestått av følgende:  

Styret:           Valgt for:  

Leder    Ane Rasmussen    1 år              

Nestleder   Ole Thomas Evensen   2 år                                                                                        

Sekretær   Hilde Hultin     2 år                                                                                             

Kasserer   Marit Lossius      Ikke på valg                                                                                                           

Styremedlem   Niels Nickelsen     2 år                                                                                      

Styremedlem   Anton Haglerød    2 år                                                                                         

Styremedlem   Susanne Riekeles        2 år                                                                                      

Styremedlem   Truls Erik Johnsen    Ikke på valg                                            

Styremedlem   Helena Annie Nordh        2 år                                                                                                                                     

Styremedlem   Gabrielle Pettersen    Ikke på valg                                                                                                   

Varamedlem   Eugen Bråthen Nesteby   2 år                                                  

Varamedlem   Gina Ombudstvedt   2 år  

Revisorer:  

Stein Winæs                                                                                                                   

Gillian Warner-Søderholm 

Valgkomité:  

Karianne Aune                             2 år                                                                  

Eugen Bråthen Nesteby                             2 år                                                                   

Even Fyhri    Ikke på valg 

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 2014 hatt 10 styremøter. Det har også vært 

avholdt planleggingsmøter i forbindelse med åpning av Skøienparken og Hellig 

tre kongers-feiringen.  

Velets tyngste saker i 2014 har vært skolen og ferdigstillelse og åpning av 

Skøienparken. Infrastruktur og trafikksikkerhet i et område preget av vekst og 

endring er et viktig satsningsområde for velet, og dette har fått stadig mer fokus i 

løpet av 2014.  

 

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. 

 

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. 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.  

Hølen og Såner vels facebook-side har nå over 460 følgere, noe som innebærer en 

nær dobling fra utgangen av 2013. Her finnes informasjon om stort og smått som 

skjer i Hølen, samt aktuelle saker i media. Saker som legges ut på Såna 

Budstikke, promoteres også gjennom velets facebookside. 

Såna Budstikke har gjennomsnittlig hatt 18 unike besøkende hver dag det siste 

året. Rekorden i 2014 var på 164 unike besøkende den 25. mai. Saken som 

genererte så mange treff, var en bildereportasje fra den gledelige åpningen av 

Hølen kunst- og bokcafé. Andre saker som var av større interesse for leserne, var 

informasjon om de ulike arrangementene i velets regi, samt velets arbeid med 

trafikkplan for området. 

 

4. Trafikksikkerhet 

Velet arbeider kontinuerlig med å forbedre trafikksikkerheten i området. Dette 

har vært et fokusområde i året som har gått i enda større grad enn i foregående 

år. Vi opplever kommunikasjonen med kommunal administrasjon som positiv, 

inkluderende og konstruktiv, selv om det ikke betyr det samme som at vi får 

gjennomslag for alle innspill. 



Innspill til høringer om utbygging i Molvika 

Velet fulgte opp prosessen i forkant av utbyggingsavtalen i Molvika. Både 

utbygger og velet presiserte for kommunen at friområdet og ansvar for 

friområdets vedlikehold ligger til kommunen, i henhold til gjeldende regelverk 

for friområder. I forbindelse med en avklaring av tomtegrenser, har det også 

vært vesentlig for både naboer og velet at tilgangen til friområdet er trygg for 

barna og tilgjengelig. Velet, naboer og utbygger har imøtegått kommunens 

forslag likt på disse punktene, og fått gjennomslag. I forhold til trafikksikkerhet, 

mener vi at bruken av stien gjennom skogen bør oppmuntres, siden den er en 

bilfri del av skoleveien for mange.  

Innspill til kommunen og møter med planetaten og kommunalteknikk 

Samarbeid med kommunen er vesentlig, og velet har hatt utstrakt 

kommunikasjon og møte med planetaten og et møte med RO-leder for 

kommunalteknikk. Som et resultat av dette, lovet kommunen at det raskt skulle 

startes en sak på fartsmåling og telling ved innfartsårer for å kunne planlegge 

konkrete tiltak. I kommunens innspill til Aksjon skolevei, var imidlertid flere av 

punktene som velet har spilt inn blitt tatt med! 

Utarbeiding av trafikksikkerhetsplan 

Trafikksikkerhet på et sted med endrede trafikk- og bomønstre er en pågående 

prosess og det er mange parter som har en mening og en mulighet til å bidra til 

dette. Velet har laget en skisse til en trafikksikkerhetsplan som går langt utenfor 

vårt mandat, men som vi håper vil være en inspirasjon og kanskje også som et 

utgangspunkt for samarbeid mellom de forskjellige partene. Utkastet ligger 

vedlagt og finnes også på saanabudstikke.no.  

Gang- og sykkelvei mellom Kjenn og Hølen 

Dette er et punkt som har vært i velets planer i en årrekke, og vi håper at vi nå 

snart kan sette i gang dette arbeidet. Det blir et samarbeidsprosjekt med Kjenn 

vel og HIK, og er videre omtalt under. 

 

5. Merknad til kommuneplan 2014-2026 

I innspillet til kommuneplanen ved rulleringen i 2013, fokuserte velet på 

skolesaken og behov for vekst. Siden da har det vært en klar utvikling på disse 

punktene.  

Felles for boligfelt langs den nordre delen av Bruerveien, i Dronningveien og i 

Molvika er at skoleveien for barn som bor der, går langs lite egnede strekninger 

langs Bruerveien og i Noras Hage. I arealplanen er den gamle jernbanetraséen fra 

jernbanebrua fram til Nordre Kardervei regulert som gang- og sykkelvei. Det bør 

etableres trygge tilførselskorridorer inn til denne traséen fra områdene i 

Drømkollveien og ellers på nordøstsida av Bruerveien, slik at skolebarn i minst 

mulig grad trenger å gå langs Bruerveien og på veien i Noras Hage. Vi kjenner til 

at én er planlagt. 

Den pukkede jernbanetraséen nordover hele veien til Kjenn vil kunne gi god 

tilgang til aktivitet både på gang- og sykkelveien og til områder som støter til og 



har adkomst fra denne og i tillegg vil det kunne binde de bebygde områdene 

sammen på en naturlig og trygg måte. Velene i Kjenn og Hølen og Såner mener 

at det første trinnet i en slik prosess, er å omregulere resten av den gamle 

jernbanetraséen, slik at man får en mulighet til å jobbe med en sammenhengende 

trasé hele veien fra den gamle jernbanebroa til Kjenn. 

 

6. Innspill til de politiske partienes partiprogrammer 

 

I forkant av årets valg, som ved forrige, utarbeidet velet et kort skriv med 

fokussaker i Hølen. Dette ble sendt ut til alle de politiske partiene som stiller til 

valg i Vestby. Følgende saker ble fremholdt i skrivet:  

Trafikksikkerhetstiltak; fartsregulerende tiltak og fortau. Dessuten 

sammenhengende gang- og sykkelveier i skolekretsen og vi vil spesielt trekke 

fram den uholdbare trafikksituasjonen i Vålerveien (Såner kirke-

kommunegrensen), og også Hobølveien.  

Hølenviadukten; En rehabilitering og revitalisering av Hølenviadukten som en 

viktig del av sykkelruten i kommunen er viktig, og vil kunne tilføre Vestby en 

spennende turistattraksjon som en del av Nasjonal sykkelrute nr. 1. 

Utbygging; Vi ønsker at Hølen fortsatt skal tas i betraktning når områder 

vurderes for regulering til boligformål. Det er ønskelig for oss å ha et 

befolkningsgrunnlag som er stort nok til å opprettholde aktiviteten og tilbudene. 

 

7. Vårdugnad 

Lørdag 10 mai 2014 ventet nydelig vårvær på aktive hølinger til årets dugnad i 

sentrum. Parken var ikke helt ferdig og amfiet stod oppført i paller. Men vi feide 

bort grus, lukte i bed 

så solen skulle få 

komme til. Mange gikk 

ned til skoleplassen for 

raking og feiing. Store 

og Lille Strandgate ble 

også klare for våren. 

Flott innsats av de vel 

30 fremmøte til 

dugnad. Det ventet 

deilige vafler og drikke 

til alle.  

Velet takker samtidig for den flotte innsatsen til Fru Dahl som tar årlig tak i 

blomsterbedet ( Store Strandgate/Elverhøy). 



8. Historisk vandring 

Samme dag som åpningsdagen for Hølen Kunst og bok cafe holdt Ingvar Dahl 

sin historiske vandring gjennom Hølens gater og historie. Lørdag 24. mai fulgte 

en fullt påtegnet gruppe interessert med Hølens lokalhistoriker. Gruppen består 

av innbyggere i Hølen, men også nysgjerrige utenfor bygda. Den kunnskapsrike 

Ingvar Dahl forteller alltid levende om Hølens historie og mennesker.  

 

9. Høstfest 

Høstfesten på Elverhøy ble som vanlig arrangert i oktober. Dette er den mest 
besøkte festen velet arrangerer, og i år hadde vi gledelig nok ny rekord i antall 
påmeldte og rekordstort overskudd. Nesten seksti stykker fant veien til Hølens 
storstue denne kvelden.  Det virker som de siste års markedsføring, som nå ikke 
bare innebærer lapp i postkassene til Hølens innbyggere, men også i stadig større 
grad elektroniske påminnelser og oppfordringer via diverse media, har fungert 
godt.  Mange opplever deltakelse på høstfesten som er en selvfølgelig del av det 
sosiale livet i Hølen når mørket kommer snikende og det er færre andre 
møtepunkter i landsbylivet. Vi registrerer imidlertid at det er et tydeligere 
generasjonsskifte i deltagerne da det nå var tilnærmet ingen av de eldre (hvis 
man får kalle de det) innbyggerne i Hølen som var påmeldt. Derimot er det 
kommet til en del yngre og nyinnflyttede til, noe som også er svært gledelig for 
opprettholdelsen av denne tradisjonen. 

Som vanlig var opplegget en liten medbrakt rett fra de påmeldte, mens velet sto 
for kaker og dessert samt velkomstdrink, pynting og brød til maten.  

Tema for årets konkurranse var «høstdrikk». Oppgaven kunne løses kald eller 
varm, men eller uten alkohol, hvorav de fleste valgte sistnevnte.  Av de seks 
bidragene gikk Ole Morten Geving og Hans Kristian Moen Vollans eplesider av 
med seieren. Juryen besto av Merete Riekeles, Thorbjørn Mehl og Janne Carlsen.  

 

Man smaker på naboens mat på høstfesten!  



10. TV-aksjonen 

Innsamlingsaksjonen ble 

gjennomført den 19. 

oktober. Hilde Hultin og 

Ane Rasmussen var 

ansvarlig for 

organiseringen i Hølen og 

Såner. Inntektene gikk til 

Kirkens Nødhjelp og 

deres arbeid med tilgang 

til rent vann. 19 

bøssebærere – med mange 

gode hjelpere - dekket 

roden Hølen og Såner. 

Bøssebærerne ble godt 

mottatt ved dørene, og i hele Vestby ble det samlet inn kr 727 152,-  

 

11. Julegateåpning 

Julegateåpningen var lørdag 29. 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, Hølenkoret sang og Frem fra glemselen spilte julesanger.  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.  

 

12. Hellig tre konger  

De hellige Tre Kongers feiring ble arrangert den 11. januar 2015. I amfiet var det 

lagt ut striesekker som tilskuere kunne sitte på, og velet er svært fornøyd med 

hvordan parken fungerte som arena for feiringen. En ny og entusiastisk 

stjernemann, Arild Hammerø, ledet feiringen, som i år som i fjor fikk masse 

ekstra trøkk ved innsatsen til tilreisende musikanter fra Soon etter frokost, 

Hvitsten trommekorps og elever fra trommegruppa på kulturskolen. I tillegg 

selvsagt de vanlige: Hølenkoret og Bifrost og utallige frivillige!  Oppslutningen 

var god og det var mange aktive deltagere med stor entusiasme og innsatsvilje. I 

år gikk Hølens ærespris til Elverhøystiftelsen og Hølen skatepark, ved 

henholdsvis Per Hoel og Lars Torgersen.  

 

Arrangementskomitéen besto av Ole Thomas Evensen og Ane Rasmussen, med 

god hjelp fra resten av styret i velet og Jon Holter, som holdt styr på strømmen, i 

tillegg til andre frivillige. Takk til kongene for god servering. Festen på Elverhøy 

ble planlagt av Sanne Riekeles. De ca. 50 oppmøtte ble vel tatt imot av sjeiken. En 

stor takk til Nicole Rezende og Torbjørn Mehl og særlig Nicoles mor!   



13. Parken  

Siden parken i 2004 ble 
regulert til parkområde 
har Hølen og Såner vel 
jobbet med en helhetlig 
plan for Skøienparken. 
Styret har laget en 
plantegning for parken 
som blir realisert gjennom 
tre faser. Først fase var 
etablering av en lekeplass 
for små barn innerst i 
parken. Dette 
delprosjektet mottok 

midler fra Gjensidigestiftelsen i desember 2011. Andre og tredje fase besto av 
anleggelse og montering av et steinamfi i parken. 

Velet har i lang tid jobbet med å ferdigstille Skøienparken med et steinamfi som 
kan romme små og store kulturarrangementer. Amfiet er utformet i granitt, slik 
at det kan benyttes i alle årstider. Når amfiet ikke benyttes til forestillinger, kan 
det framstå som en skulptur i parken, som kan benyttes til sitting, klatring og 
andre aktiviteter. Slik håper velet at hele befolkningen i Hølen kan ha glede av 
det! 

Til prosjektet Skøienparken har Hølen og Såner vel mottatt følgende tilskudd: 
Gjensidigestiftelsen: kr 335 000 
Sparebank1 Son-Vestby: kr 100 000 
Foreningen for barn og unges vel i Hølen: kr 450 000 
Sparebankstiftelsen Østfold Akershus: kr 100 000 
Sparebankstiftelsen DNB: kr 264 000 

 
Bifrost var der, selvfølgelig – og Hølenkoret! 



14. Skolesaken 

 

Skolesaken har i enda et år vært en stor sak for velet. Men endelig begynner 

denne saken å bli ferdig.  

 

Ny skole ble vedtatt plassert på grusbanen, som en én-parallell skole med 

tilrettelegging for et elevtall opp mot 200 elever. Gymsal på ca. 400 kvm 

planlegges delfinansiert med spillemidler. Skolestart ble satt til høsten 2015 og 

anleggsarbeidet startet opp senhøsten 2014. Nå er det gamle mellombygget og 

gymsalen revet, grunnarbeidet på grusbanen er i gang og ny rektor er tilsatt ved 

Hølen skole.  

 

Det ligger an til noen forsinkelser i prosjektet, så ny ferdigstillingsdato er 

01.11.2015. Det betyr trolig at eleven ikke flyttes over før januar 2016. På tross av 

dette er velet veldig fornøyde med at ny skole endelig ser ut til å komme på 

plass. Når det gjelder gamlebygget, så er det ikke avgjort fra kommunen hvilken 

bruk dette bygget skal ha, men bygget vil ikke bli revet. 

 

15. Gang- og sykkelveien mellom Kjenn og Hølen 

Velet har fått tillatelse fra Jernbaneverket og Vestby Kommune til å gjøre 

arbeider på og utbedre den gamle jernbanetraseen mellom Kjenn og Hølen. Det 

er lagt en plan for arbeidet, som i en stor grad skal utføres ved dugnad sammen 

med Kjenn vel og HIK. I første omgang skal det ryddes rundt traseen, og den 

skal skrapes ned mellom Nordre Kardervei og Kjenn, hvor det er planlagt å 

dekkes med subbus. Arbeidet igangsettes forhåpentligvis i vår. Vi har ennå ikke 

fått inn noen finanser til det planlagte arbeidet, men det jobbes det med.  

Det endelige målet er selvsagt å få samme standard på traseen med lys langs hele 

strekningen fra Son til Kjenn (..minst!), men dette er noe som nok må gjøres i 

mange etapper.  

 

16. Den gamle stasjonsbua 

Den gamle stasjonsbua fra Hølen holdeplass ble overtatt av petanqueklubben. De 

har gjort en stor innsats med å pusse den opp, da mye var råttent. Velet betalte 

materialene. Bua står nå plassert på petanquebanen. 

 

 

 

 


