
Snart skolevei for mange

Høle
n

Kjen
n

Snart skolevei for mange

Butikk

Kafé

Barnehage Hølen og Såner vel
  Årsmelding 2015

HIK, Kjenn vel og Hølen og Såner vel ønsker

    Gjenbruk av kulturminne 
  for en aktiv hverdag og fritid

Leirplass i HundremeterskogenLeirplass i Hundremeterskogen

 Nesten
framme 
 i Kjenn

 Nesten
framme 
 i Kjenn

     Trappa
   fra Hølen
  sentrum til 
jernbanelinja

     Trappa
   fra Hølen
  sentrum til 
jernbanelinja

Skatepark og fotballbaneSkatepark og fotballbane

Ny skole og 
idrettshall 
bygges her

Ny skole og 
idrettshall 
bygges her

..takk, Gjensidigestiftelsen..takk, Gjensidigestiftelsen

En gammel
jernbaneovergang
- nå gangsti

En gammel
jernbaneovergang
- nå gangsti

Linja mellom
bekken og fjellet
Linja mellom
bekken og fjellet

Den gamle jernbanelinja 



ÅRSMØTE           

1. Konstituering  
 Valg av møteleder  
 Valg av referent 
 Valg av to til å skrive under protokollen  
 Registrering av oppmøte  
 Godkjenning av innkalling og saksliste  
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 Stiftelsen Elverhøys årsberetning  
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4. Innkomne saker  

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

ÅRSBERETNING HØLEN OG SÅNER VEL FOR 2015   

Styret i Hølen og Såner Vel har i 2015 bestått av følgende:  

Styret:         Valgt for:  

Leder    Ane Rasmussen    1 år              
Nestleder   Ole Thomas Evensen   1 år                                                                                        
Sekretær   Hilde Hultin     Ikke på valg                                                                                
Kasserer   Marit Thon Lossius    1 år                                                                                               
Styremedlem   Ole Morten Geving   Ikke på valg                                                                                
Styremedlem   Anton Haglerød    Ikke på valg                                                                                
Styremedlem   Susanne Riekeles        Ikke på valg                                                                                
Styremedlem   Truls Erik Johnsen    2 år                                           
Styremedlem   Glenn W. Inghelm        Ikke på valg                                                                                
Styremedlem   Gabrielle Pettersen    2 år                                                                                               
Varamedlem   Solveig Irene Skøyen   2 år                                                  
Varamedlem   Gina Ombudstvedt   Ikke på valg  

Revisorer:  

Birger Bache-Mathiesen                                2 år                                                                            
Gillian Warner-Søderholm  2 år 

Valgkomité:  

Karianne Aune                             2 år                                                                  
Eugen Bråthen Nesteby                             Ikke på valg                                                                   
Even Fyhri     2 år 

Stiftelsen Elverhøy  

Valgt 2012 for 4 år.  

Styreleder:   Per Hoel    Vara:  Thoril Haglerød                                      
Nestleder:   Oddvar Tjernshaugen   Vara:  Nicole Rezende                                       
Styremedlem:   Tor Arne Smedstad      Vara:  Svein Duaas   

Fra høsten 2015 er Thoril Haglerød og Jeton Marina politisk oppnevnte medlemmer, med Thomas Nesteby 
og Arild Hammerø.  



1. Møter 
 

Styret i Hølen og Såner vel har i 2015 hatt 9 styremøter. I referansegruppa for 
Hølen skole har det også blitt avholdt ett møte.  

 
2. Trafikksikkerhet 

 

Velet arbeider kontinuerlig med å forbedre trafikksikkerheten i området vi bor. 
Dette har vært et fokusområde de siste årene. 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. 
 

Velet satt seg i 2014 ned og skrev en skisse til en trafikksikkerhetsplan som går 
langt utenfor vårt mandat, men som vi håper vil være en inspirasjon og kanskje 
vise muligheter til samarbeid mellom de forskjellige partene. Utkastet ligger på 
saanabudstikke.no. Vi har brukt denne planen i vårt arbeid i 2015, og har 
ambisjoner med å videreføre trafikksikkerhet som et satsningsområde i 2016.  
 
Innspill til kommunen og møter med planetaten og kommunalteknikk 
 

Samarbeid med kommunen er vesentlig, og velet har hatt utstrakt 
kommunikasjon med planetaten og befaring og møter med RO-leder for 
kommunalteknikk. Vi har sammen med FAU-leder Aina Berntsen hatt et møte 
med RO-leder for kommunalteknikk og rådmannen. Som et resultat av dette, 
kunne kommunen love at det i 2016 skal gjennomføres fartsmåling og telling ved 
innfartsårer for å kunne planlegge konkrete tiltak. Fartsdumper skal komme i 
Bruerveien, og fortau er nå etablert i Store Strandgate. Det planlegges for 
sesongmessige innsnevringer ved innfartsårene til Hølen. Med litt påtrykk, vil det 
kunne skje fra våren 2016. 
 

I forbindelse med sikkerhet langs Vålerveien og Hobølveien, har velet tatt kontakt 
med Statens vegvesen og fylkeskommunen. Med gode innspill fra beboere langs 
veiene, laget vi et skriv med ønsker om tiltak. De ba om at formelle henvendelser 
om tiltak skulle gå via kommunen. Vestby kommune er derfor nå i tett dialog 
med Statens vegvesen om å få lagt en gangsti ved siden av veien mellom Gamle 
Hobølvei og Hersleth langs fylkesvei 151.  
 

Trygging av skolevei ved å skaffe alternativer til å gå langs smale, trafikkerte 
veier er viktig. Ved hjelp av naboene, har det blitt lagt grus som velet har skaffet 
på stien ved den gamle barnehagen. Det er også regulert en sti mellom 
Brandstadkollen og Brandstad. Kommunen skal se på om det skal legges en form 
for dekke på den regulerte gangveien mellom Bruerveien og jernbanetraseen nord 
for Bruer gård, og vurderer om det skal etableres et krysningspunkt for barn fra 
enden av Dronningveien, Drømkollveien og Brandstadkollen der.   



3. Merknader til handlingsprogram for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 
 

I merknaden til handlingsprogram, ba velet kommunen om støtte til turveien 
mellom Kjenn og Nordre Kardervei. Vi påpekte også at det var uheldig at 
kommunen har tatt ut stimerking og –rydding av handlingsprogrammet med 
begrunnelsen at det ikke dekkes av spillemidler. Hølen og Såner har et stort 
stinett som godt kan tilpasses, ryddes og merkes bedre for ytterligere å øke 
aktiviteten. Det er en type aktivitet som har lav terskel og lave kostnader for 
brukere. 
  

Gymsalen fungerte tidligere som et allrom med svært mange brukere, og vi 
anmodet i merknaden kommunen om å være bevisst på at dette mangfoldet og 
fleksibiliteten videreføres og utvikles framover. 
 

I forbindelse med skolebyggingen og utbyggingen i Molvika har det vært mange 
og engasjerte diskusjoner om skogen i Molvika. Det som er klart, er at den av 
både skole og barnehage har vært svært mye til utelek og aktiviteter – da det 
ligger i begges umiddelbare nærområde. Dette området blir noe redusert, og har 
også gjennomgått hogst i forbindelse med Molvikautbyggingen. Vi har anmodet 
kommunen om å tilrettelegge for utvikling av en optimal «bruksskog» i etterkant 
av utbygningen. 
 
4. Hellig tre konger 

 

De hellige Tre Kongers feiring ble arrangert den 10. januar 2015. Oppslutningen 
var god og det var mange aktive deltagere med stor entusiasme og innsatsvilje. I 
2015 gikk Hølens ærespris til Hølen skateklubb, ved Lars Torgersen og til 
Stiftelsen Elverhøy, ved leder Per Hoel.  
Arrangementskomitéen besto av Ane Rasmussen og Ole Thomas Evensen, med 
god hjelp fra resten av styret i velet, i tillegg til andre frivillige. Bifrost deltok 
aktivt i planleggingen og stilte med en ny generasjon flammegjøglere. Soon etter 
frokost og Hvitsten trommekorps bidro i år igjen. Takk til kongene for god 
servering. Festen på Elverhøy hadde litt færre deltagere enn vanlig, men de som 
kom ble vel tatt imot av sjeiken.  
 
5. Vårdugnad 

 

Lørdag 9 mai 2015 ventet som «vanlig» nydelig vårvær på aktive hørninger til 
dugnad. På årets dugnad var parken endelig i ferdig stand. Det ble lukt bort mye 
ugress og ny jord på buskene ble fordelt. Store og Lille Strandgate ble også klare 
for våren. Siden årets 17.mai feiring ble på Brandstad ble det gjort i stand der med 
rydding og plukking av søppel. Benker og bord ble vasket. Noe av parkens 
grenser ble ryddet og beskjært for videre planlegging om beplanting.  



Det var en flott innsats av de vel 30- 40 små og store fremmøtte. Velet takker 
samtidig – og som vanlig - for den flotte innsatsen til Anne Marit Dahl som tar 
årlig tak i blomsterbedet i Store Strandgate/Elverhøyveien. 
 
Stor takk til alle som stilte på dugnaden, stor takk til Anton Haglerød, som stilte 
med traktor og til Skøiens eftf., som serverte dugnadskaffe og bakverk. 
 
6. Sånafest 

 

Sånafest arrangeres i sin helhet av de frivillige i Sånafest, men velet bidro – med 
glede – i forbindelse med søknader og kommunikasjon med kommunen og med 
utlån av lydanlegg og lignende. Velet er glade for dette unike tiltaket.  
 
7. Høstfest 

 

Også i år arrangerte velet høstfest på Elverhøy for Hølens innbyggere. Den 7. 
november var det duket for sosialt samvær, prat, musikk, dans, konkurranser og 
deilige medbragte retter samt noe godt i glasset for de 31 betalende gjestene som 
var påmeldt.  Velet sto som vanlig for pådekking, pynting, velkomstdrink og 
dessert. Under selve arrangementet fikk vi hjelp av to innleide servitører som 
også sto i baren. Salg derfra er for øvrig den største inntektskilden på 
arrangementet. På grunn av færre påmeldte i enn i fjor ble overskuddet mindre, 
men vi gikk allikevel i pluss med ca. 3000 kroner. Som i fjor var det mulig å betale 
med kort, noe som fungerte bra.  
 
Årets konkurranse var inspirert av den nært forestående åpningen av skolen, 
nemlig å bake Hølens beste skoleboller. Juryen besto selvfølgelig av lærere og 
Anina Nilsen gikk av med seieren. 
 
Utfordringen for høstfesten er som for en del andre av Velets arrangementer å få 
med nyinnflyttete, som det de siste årene har blitt et betydelig antall av i 
landsbyen.  
 
8. TV-aksjonen 

 

Innsamlingsaksjonen ble gjennomført den 18 oktober. Hilde Hultin og Ane 
Rasmussen var ansvarlige for organiseringen i Hølen og Såner. Inntektene gikk til 
Regnskogfondet. Vi var 20 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 36,07 pr innbygger, som var 9. plass i Akershus.  



9. Julegateåpning 
 

I 2015, som i mange år før, arrangerte Hølen og Såner Vel julegateåpning. 28. 
november var datoen, og den lille landsbyen vår møtte nesten 300 hørninger og 
gjester i festskrud. Broen var lyssatt, det var lyskjeder over gaten og et nydelig 
juletre. Alt takket være god innsats fra velet og gode venner er velet.  
 
En spesiell takk rettes til Tor Inge Hansen for hjelp med både felling, oppsetting 
og pynting av juletre. Jan Ivar Tofteberg stilte med kranbil til treet og Øistein 
Holter stilte med lift til lysene. Bakkemannskap utenfor velet var – som alltid – 
Jon Holter, i tillegg Øystein Viskum, Christer Agnemyhr, Lars Wilhelm Torgersen 
og Erik og Marius Hansen. Det blåste for voldsomt til å pynte treet med lift på 
fredag, så den siste pussen ble gjort på lørdag med hjelp Svein Duaas fra 
brannvesenet med stigebil. Ekstra takk til Janne Carlsen, som skaffet til veie 
mange av disse.  
 
Velet delte også i år ut nisseposer til barna, og pepperkaker og varm drikke til de 
voksne. Frem fra Glemselen, Bifrost, Andreas Strand Renberg og Hølenkoret 
sørget for fantastisk underholdning. Velet benytter anledningen til å takke de 
involverte for innsatsen. 
 
10. Parken  

 

Etter at parken ble ferdigstilt har den vært mye brukt. Lekeplassen er populær for 
barna og foreldre. Amfiet har blitt et naturlig samlingssted når Hølen har 
julegateåpning, feirer Hellige tre kongers aften eller butikken arrangerer 
markedsdag.  
 
Velets årlige vårdugnad sørger for nødvendig vedlikehold, i tillegg til 
parkgruppen. En stor takk til alle som stilte på dugnad våren 2015. I forbindelse 
med Sånafest 2015 var parken et naturlig samlingssted, for marked, 
danseforestillinger og konserter.  Velet er fornøyde med anlegget og ser fram til 
framtidig bruk av parken. Våren 2016 kommer det opp igjen en informasjonstavle 
på torget. 
 
11. Turvei mellom Kjenn og Hølen 

 

Dette er et punkt som har vært i velets planer i en årrekke. Gjensidigestiftelsen 
har i 2015 gitt Hølen og Såner vel, Kjenn vel og HIK 93 300,- i støtte til turveien på 
den gamle jernbanetraséen. Det vil dekke mye av kostnadene til dekke og sikring 
mellom Kjenn og Nordre Kardervei. Vi avventer endelig godkjenning fra 
Jernbaneverket om rekkverk. Arbeidet vil bli utført på dugnad.  



12. Skolesaken 
 

Nye Hølen skole ble ferdig i 2015. 1. november tok kommunen over de nye 
bygningene, og skolen var klar til å åpnes i januar 2016. Prosessen fram til ny 
skole i Hølen har vært lang og kronglete. Skolen ble stengt, og elevene flyttet til 
Son skole, i 2009. Etter 6 år og mye politisk vingling er skolen endelig ferdig. I en 
overgangsfase vil de eldste elevene fortsette på Son skole og elever i 5. og 6. trinn 
har også mulighet til å velge å gå på Son skole ut barneskolen. 
 
Da det ble bestemt å bygge ny skole i Hølen var den opprinnelige planen å rive 
alle de tre gamle skolebygningene. Forslag om riving av gamlebygget vakte sterk 
motstand i Hølen, blant annet gjennom en omfattende underskriftskampanje. 
Resultatet var at gamlebygget ble stående. 
 
Hølen og Såner vel er veldig fornøyde med at ny skole i Hølen er ferdig. Vestby 
kommune har invitert velet til dialog om framtidig bruk av gamlebygget. Bygget 
er i dag preget av store utvendige vedlikeholdsmangler. Det er nedsatt en 
prosjektgruppe, som jobber med å kartlegge mulige bruksområder, kostnader og 
finansieringskilder for bygget. Prosjektgruppa har vært i møte med eiendomssjef, 
kultursjef og rådmann og har en god dialog med kommunen om saken. 
 
Gamlebygget er et viktig signalbygg og derigjennom en stor miljøfaktor for 
Hølen. Bygget har historie som skole og rådhus for daværende Hølen kommune. 
Det var bystyresal i første etasje og formannskapssal, ordførerkontor og bibliotek 
i andre etasje, mens klasserom, sløydsal og lærerværelse fylte resten av 
bygningen. Byggets plassering og historie gjør at det er velets ønske at 
kommunen velger en bruk av gamlebygget som kommer innbyggerne i Hølen til 
gode og som styrker Hølen som bo og oppvekstmiljø.  
 

 
 

 

 


