Årsberetning 2017
Hølen og Såner vel
Elverhøy, 15. februar 2018

ÅRSMØTE
1. Konstituering
• Valg av møteleder
• Valg av referent
• Valg av to stykker til å skrive under protokollen
• Registrering av oppmøte
• Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Årsberetning for 2017
• Hølen og Såner vels årsberetning
• Stiftelsen Elverhøys årsberetning
3. Revidert regnskap for 2017
4. Innkomne saker
5. Valg av styre, valgkomite og revisor. Valgkomiteen legger frem innstillinga si.

Framsidefoto: Steven Persensky, Espen Goﬀeng, Stig Slaa;un og Bjørn Ravnestad

Hølen og Såner vel

Side 2

ÅRSBERETNING HØLEN OG SÅNER VEL FOR 2017
Styret i Hølen og Såner vel har i 2017 bestå8 av følgende
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Even Fyhri
Valgt for
Ole Morten Geving
‘’
Sølvi Karlstad
‘’
Glenn Waatvik Inghelm
‘’
Marianne Bra[ås
‘’
Bjørn Ravnestad
‘’
Bjørg Nesteby
‘’
Ane M. Rasmussen
‘’
Madeleine M. Decollogny Orvik
‘’
Janne Carlsen
‘’
Freddy Bolle
‘’

1 år
2 år
2 år
1 år
2 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år

Revisor
Revisor

Solveig Irene Skøien
Birger Bache-Mathiesen

‘’
‘’

1 år
1 år

Valgkomite
Leder
Medlem
Medlem

Truls Erik Johnsen
Lars-Pe[er Lorencen
Anton Haglerød

Valgt for
‘’
‘’

1 år
2 år
2 år

Komite for Hellige Tre Kongersfeiring
Leder
Ane M. Rasmussen
Medlem
Silje Martens
Medlem
Ole Thomas Evensen
Medlem
Elisabeth Tveito Johansen

Valgt for
‘’
‘’
‘’

1 år
2 år
2 år
2 år

Stiftelsen Elverhøy (styret valgt på årsmøtet i 2016)
Leder
Per Hoel
Nestleder
Oddvar Tjernshaugen
Styremedlem
Tor Arne Smedstad
Varamedlem
Nicole Rezende
Varamedlem
Odd Skøien
Varamedlem
Mads Mjåvatn

Valgt for
‘’
‘’
‘’
‘’
‘’

4 år
4 år
4 år
4 år
4 år
4 år
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1.

Møter

Det si[ende styret i Hølen og Såner vel har avholdt 6 styremøter i løpet av perioden.

2.

Dugnad

Det er stort engasjement blant Hølens innbyggere når det gjelder dugnad og vedlikehold
av Skøienparken. Mange stilte opp på årets vårdugnad 6. mai. Plenen ble luftet og tilført
sand, bark og jord fyllt på der det var bruk for mer og nye busker og stauder plantet ut.
Turveien mellom Hølen og Kjenn ble dekket med subus fra Nordre Kardervei til Søndre
Kjenn.
Innbyggerene i Hølen sa[ i gang en storstilt økonomisk dugnad i 2017 for å bevare
lokalbutikken Skøiens Eftf. Hølen Handel. Velet se[er stor pris på innbyggerinitiativ og
bidro i den økonomiske dugnaden som sikret driften av Skøiens Eftf. Hølen Handel.

3.

Friluftsliv - stier og turveier

Velet har medvirket i forbindelse med
Vestby kommunes arbeide med kartlegging
og verdse[ing av friluftslivsområdene i
kommunen.
I 2017 har Velforeningen i samarbeid med
Vestby Turlag engasjert seg i arbeid med
rydding og merking av turstier i
Knapstadåsen, og tursti fra Molvikveien til
den nye gapahuken som er bygd i
Karderåsen, nord for Muggestad gård.
Foto: M. Bra;ås

Arbeidet med turveien på jernbanetraséen mellom Kjenn og Hølen har
fortsa[. Dekke er lagt på deler av strekningen i samarbeid med Kjenn vel og
Gjensidigestiftelsen, og resten av dekket vil legges til neste år, slik at det skal være
ferdiglagt dekke fra Kjenn fram til barnehagen.
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4.

Jernbanebroa

Illustrasjon: Lala Tøyen

Det har siden 1997 bli[ arbeidet for at jernbanetraseen og broen kunne bli beny[et som
gang og sykkelvei. Nå er traseen både nord og sør for broen opparbeidet og tilre[elagt,
men fortsa[ mangler en helhetlig og god løsning for broen.
I 2017 ble det utarbeidet en konseptskisse for hvordan de[e kan løses. Forslaget er spilt
inn til Vestby Kommune og Bane Nor. Bane Nor har ta[ initiativ til en prosess der de i
første omgang tar sikte på å sikre brua mot videre forfall, og dere[er foreta sandblåsing og
oppmaling av stålkonstruksjonene. Dersom framtidig eierskap avklares vil det også bli
aktuelt å ﬁnansiere ny[ brudekke for gående og syklende.
Det har vært initiert en prosess mot kommunen og fylkeskommunen, og det er via Vestby
kommune omsøkt midler fra Miljøverndepartementet.
Saken er fortsa[ i prosess.

5.

Samarbeid med lag og organisasjoner

Hølen og Såner vel har startet samtaler med Stiftelsen Elverhøy om muligheten for å se[e
opp et felles uthus på Elverhøy. Vi bruker mye tid hvert år på å løse utfordringene med å
ﬁnne steder å lagre eiendelene våre samt å spore opp hvor hvor utstyr faktisk har bli[
lagret.
I løpet av året har velet fulgt opp initiativet til facebookgruppen «Fiber i Hølen». Vi ﬁkk
tilbakemeldinger om at forhandlingene mellom Vestby kommune og ne[leverandøren
HomeNet var var i ferd med å bryte sammen. Gjennom direkte kontakt og i kraft av å
representere alle innbyggerne i Hølen, tror vi at vårt bidrag var vesentlig for at det ble
enighet mellom partene.
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6.

Traﬁkksikkerhet

Foto: M. Bra;ås

Hølen og Såner vel hadde et møte med Vestby Kommune i mai 2017 vedrørende
traﬁkksikkerhet og tiltak. Av de[e møtet kom det frem at velet ønsker fortsa[ fokus på
hastighetsdempende tiltak ved innfartsveiene til Hølen samtidtig som kommunen
e[erlyste lokale holdningskampanjer. Hølen skole, FAU ved Hølen skole og Hølen og
Såner vel startet da et samarbeid om en holdningskampanje og traﬁkkaksjon i forbindelse
med skolestart. Representanter fra de ulike organisasjonene var godt synlig i traﬁkkbildet
og delte ut brosjyrer, og Vestby Kommune hadde sa[ opp mobile fartsmålere på tre av
innfartsårene til Hølen. Kampanjen var svært vellykket og skal gjentas ved senere års
skolestart.
Hølen og Såner vel har gi[ innspill til kommunens tiltaksplanen for traﬁkksikkerhet og to
av disse ble ta[ inn i kommunens søknad til Aksjon skolevei-midler. I kommunestyremøtet 11. desember 2017 ble det vedta[ å ha tilskudd til den forenklede gang- og sykkelveien langs Hobølveien som øverste prioritet. Det ble også vedta[ å søke tilskudd til
pla[form ved bussholdeplass i Dronningveien og innsnevring av kjørebane.

7.

TV-aksjonen

Den ble arrangert 28. oktober og var til inntekt for utdanning
til barn rammet av krig og konﬂikt. Det ble sa[ rekord i
Vestby kommune med 47,52 kroner per innbygger.
I Hølen var det gledelig stor deltagelse av ungdom som
bøssebærere, men noe mangel på sjåfører til kjøreruter.
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8.

Julegateåpning

Julegateåpninga og høytidelig
tenning av juletreet var i år lørdag 2.
desember. I forkant av åpninga var
det Julemarked med ulike salgsboder
og pølsegrilling.
Det var underholdning av
nysirkusgruppa til Bifrost,
Hølenkoret og Frem fra glemselen.
Velet spanderte gløgg på de
fremmø[e og solgte julenek til
inntekt for velet.
Foto: M. Bra;ås

9.

Hellige Tre Konger

Hellig tre konger ble arrangert den 7. januar med
rekordstor deltagelse.
Velet har oppre[et en egen arrangementskomité for
HTK. Arrangementet blir gjennomført med
økonomisk stø[e fra Foreningen for Barn og Unges vel
i Hølen, Sparebank1 Vestby og EiendomsMegler1
Vestby.
Årets æresborgere ble Anne og Knut Pe[ersen som
driver Hølen Kunst og Bokcafe.

Foto: M. Bra;ås

Velet har få[ tilbakemeldinger på at arrangementet
var svært vellykket.

Hølen, 15.02.2018

Even Fyhri
Sign

VELET TAKKER ALLE NYE OG GAMLE MEDLEMMER FOR STØTTEN!
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ØKONOMISK BERETNING FOR HØLEN OG SÅNER VEL FOR 2017
Inntekter
• Hovedinntekten til velet er medlemskontigenten og denne ligger på ca samme nivå
som i 2016. De[e gir en god mulighet for velet til å kunne gjennomføre ulike tiltak i
Hølen. Medlemsmassen er ved utgangen av 2017 på 150 medlemmer og det er
potensiale for å verve ﬂere!
• Velet har også inntekter fra andre organisasjoner og bedrifter som direkte stø[e til
ulike arangement og prosjekter.
Utgifter
Velet har i 2017 ha[ noen særskilte driftsutgifter:
• Velet bidro med 15 400 kroner til at lokalbutikken Skøiens Eftf. Hølen Handel kunne
nå si[ mål om å bli en del av Nærmatkjeden.
• Velet har ha[ utlegg på tilsammen ca 38 000 kr på turveien mellom Hølen og Kjenn.
Vi har bli[ innvilget stø[e fra Gjensidigestiftelsen på material og dugnadskostnader
og vil i 2018 få refundert ca 16 000 kr av de[e beløpet.
• Velet har jobbet aktivt for bevaring av jernbanebroa og har investert i
landskapsarkitek[jenester for å utarbeide muligheter. Totalsum kr 12 500.
Oppsummering
Samlet se[ gikk velet med e[ driftsunderskudd på ca kr 18 700.
Velet har de senere år ha[ en stabil egenkapital og opparbeidet seg en god
medlemsmasse som bidrar til en solid inntekt. Gjennom lokale aktører har velet
innhentet tilskudd til arangement og gjennomføringen av disse bidrar til glede og økt
interesse for velets arbeid i lokalsamfunnet vårt. De[e gjør at den samlede økonomien
fra foregående år er god.

Hølen, 08.02.2018
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Glenn Waatvik Inghelm
Sign.
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