
Hølen og Såner vel
Postboks 41
1556 Son

Web: saanabudstikke.no
E-post: holenogsanervel@gmail.com
Facebook: hoelen.saaner.vel

Medlemskontingent 300 kr pr år

Kontonummer: 7874 05 34350 
Organisasjonsnummer: 988 927 201
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Hølen og 
Såner vel

- for alle innbyggerne i Hølen og Såner

Vi trenger DEG!

Skøienparken er Hølens feststed! Her 
er det julegateåpning og Hellige tre 

kongersfeiring. Det er flaggheising på 17. 
mai, lekeplass og samlingssted.  

Hølens innbyggere er aktive brukere av 
parken og stiller villig opp til vårdugnad og 
bidrar med dette til å gjøre parken til velets 
flotteste eiendom.

Hølen og Såner vel ble stiftet i 1957 
og er en godt etablert velforening 

som spiller en viktig rolle i samfunnslivet i 
Hølen. 

Ved å stå som medlem i velet gir du 
foreningen større gjennomslagskraft 

i saker som berører innbyggerne. Velet er 
også helt avhengig av medlemsinntektene 
for å kunne arrangere tilstelninger som 
julegateåpning, helligetrekongersfeiring og 
høstfest.
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Trettende dag jul markerer slutten på 
jula og er tradisjonelt sett på som De 

Hellige Tre Kongers dag. 

Nå er vi så heldige at de 
ærverdige konger leg-

ger veien om Hølen 
på sin reise til bar-
net i Betlehem. 
De kommer ikke 
alene men reiser 
sammen med sine 

følger. Selvsagt 
en kamel - hvordan 

kan konger reise uten 
en kamel? De har med nar-

rer, haremspiker, vakter, barnesoldater, 
hyrder og sauer. 

Innbyggerne i Hølen vet å feire! Konge-
nes besøk og slutten på jula blir markert 
med en kjempefest!

Alle barn og voksne har rett til å ferdes 
trygt i trafikken. 

• Vi har fått senktet farten på innfarts-
veiene til Hølen

• Vi har fått Vestby kommune til å 
prioritere gang- og sykkelvei langs 
Hobølveien

• Vi jobber for å få redusert tungtrafikk 
og støy på Osloveien

• Vi jobber for trygg skolevei for alle 
som hører til Hølen skolekrets

• Sammen med FAU ved Hølen skole har 
vi startet en trafikksik-
kerhetskampanje i 
forbindelse med 
skolestart.

Naturen rundt Hølen innbyr til turer 
og hygge om både sommeren og 

vinteren. Utforskning og 
utfordring. Trening og 
rekreasjon. Hølen og 
Såner vel har fokus på 
at naturen skal være 

tilgjengelig for de fleste 

• Vi har merket og skiltet stier i og rundt 
Knapstadskogen

• Vi har ryddet og merket stier til gapa-
huken i Karderåsen

• Vi jobber med rydding og merking av 
flere stier

• Vi jobber med kulturminnene i Hølen
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VIPPS 300 KRONER  
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MEDLEMSSKAP


