Årsberetning for 2020
Hølen og Såner vel
Digitalt årsmøte på zoom, 18. februar 2021

Årsmøte
1.
Konstituering
			•
Valg av møteleder
			•
Valg av referent
			
•
Valg av to til å underskrive protokollen
			•
Registrering av oppmøte
			
•
Godkjenning av innkalling og saksliste
2.
Årsberetning for 2020
			
• Hølen og Såner vels årsberetning gjennomgås
3.

Revidert regnskap for 2020

4.
Bruk av midler etter Foreningen for barn og unges vel i Hølen
			
•
Årsberetning for bruk i 2020
			
•
Revidert regnskap for 2020
			
•
Plan for fremtidig bruk
			•
Budsjett for 2021

5.
		

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

Årsberetning Hølen og Såner vel for 2020
Styret i Hølen og Såner vel har i 2019 bestått av følgende
Leder				
Even Fyhri		
Valgt for		
1 år
Nestleder 			
Bjørn Ravnestad		
”		
2 år
Kasserer			Helge Valvik			”		2 år
Sekretær			Sølvi Karlstad			”		2 år
Styremedlem 			
Bjørg Nesteby			
”		
2 år
Styremedlem			
Marianne Brattås
”		
2 år
Styremedlem			
Marianne Holm Dahle
”		
2 år

(valgår 2020)
(valgår 2019)
(valgår 2020)
(valgår 2019)
(valgår 2019)
(valgår 2019)
(valgår 2020)

Revisor			
Revisor			

1 år
2 år

(valgår 2020)
(valgår 2020)

Valgkomite
Leder				Toni Andersen			“		1 år
Medlem			
Lars-Petter Lorentzen		
“		
2 år
Medlem			Anton Haglerød		“		1 år

(valgår 2020)
(valgår 2019)
(valgår 2019)

Solveig Irene Skøien		
Birger Bache Mathiesen

“		
“		

Hellige tre kongersfeiring
Leder				Bjørn Ravnestad		

Innledning
2020 startet med en (som vanlig) fantastisk feiring av Hellige tre konger, men
året fulgte desverre dårlig opp etter dette.
Nedstenginger, smittehåndtering, håndvask og antibac, munnbind, og ikke
minst kohorter ble synonymt med året 2020. Her i Hølen fikk det konsekvenser for Hølen Kafe som måttte stenge deler av året, Sånafest ble avlyst og 17.
mai-feiringa på skolen utgikk. Verken dugnad, Julegateåpninga med marked
eller Hellige tre kongersferiringa kunne gå som normalt.
Hølen og hørninger gjorde da som de alltid har gjort: Stilte opp. Det ble arrangert digitale quiz fra Hølen Kafe med salg av digitale drikkevarer. 17. maikomiteen solgte digitale kaffe og kaker til inntekt for leirskoleopphold. Hørninger
var hjelpsomme og stilte opp for de som satt i a eller trengte hjelp.
Skøienparken og skogsområda rundt Hølen ble viktige arenaer for trening,
møteplasser og sosialt samvær. Ildsjeler fiksa ikke bare en, men to skøytebaner, da kulda endelig kom i 2021.
2020 viste oss hva samhold og et aktivt lokalmiljø med gode møteplasser har å
si når en krise rammer.

1.

Møter

Det sittende styret i Hølen og Såner vel har hatt 5 styremøter i 2020. Møtene har vært
fysiske når de lokale smittevernsforskriftene har tillatt det, mens resten har vært digitale. I
tillegg ble det avholdt flere rene arbeidsmøter med deler av styret i forbindelse med planlegging av dugnad, julegateåpning og Hellige tre kongersfeiringa.
Hellige tre kongerskomiteen, som ledes av velet ved Bjørn Ravnestad, hadde flere møter
gjennom året for planlegging, gjennomføring og oppsummering av Hellige trekongersfeiringa.

2.

Dugnad

I 2019 ble det gjennomført en stor oppgradering av Skøienparken med ny plen, ny flaggstang og nytt sitteområde på øvre platå og planen for 2020 var vedlikehold og bytte av
jord på hekken.
Planen kunne desverre ikke gjennomføres
i 2020 og den tradisjonelle parkdugnaden
utgikk på grunn av koronarestriksjonene i
kommunen. Vask av amfi og stell av plenen
ble satt ut til Guntis og Edite Bajars (Bajars
1974 Graveservice).
Til 17. mai pynta Hølen og Såner Vel Skøienparken sammen med Merkefabrikken
og gjorde det mulig for hørninger å være
sosiale og samtidig ivareta sosial distansering.

Foto: Jon Bråten

Når frosten endelig kom, har det blitt laget og
vedlikeholdt to skøytebaner i Hølen. Den ene
på skoleplassen har vært flittig brukt både på
dagtid og ettermiddager. Den andre er laget på
petanquebanen på Brandstad, er noe større og
både små og store har brukt denne.

3.

Hølenviadukten

Vestby kommune har startet det videre arbeidet med fullføring av Hølenviadukten og etablering av friluftsområdet Smålensbanen langs
den gamle jernbanetraseen fra Son Stasjon til
Kjenn.
Arbeidet med ferdigstilling av dekke og rekkverk er forventet å bli ferdig sommeren 2021.
Rekkverket bestrebes å beholde noe av det
opprinnelige utskrånende utseende samtidig
som det klatrevennligheten er redusert. Siden
viadukten også er skolevei, blir rekkverket 1,4
meter høyt.
Kommunen har også mange planer og ønser
for utvikling av friluftsområdet Smålensbanen.

Foto: Ronny Kjønsø

4.

Trafikk og sikkerhet

Det å jobbe med å bedre trafikksituasjonen i Hølen har vært en velsak i 15-20 år. Dette er
et spørsmål som engasjerer hørninger, og engasjementet har ikke blitt mindre med utbyggingen av nye boområder nord i Hølen.
I 2019 arrangerte velet et politisk folkemøte hvor dette var et sentralt tema. Dette ble fulgt
opp på
årsmøtet i februar 2020 hvor saken ble viet mye diskusjonstid.
Ved rullering av kommunens handlingsplan for trafikk og innspill til å søke midler til «aksjon skolevei» gikk Velet og FAU sammen om å lage et innspill, basert på tilbakemeldinger
fra foreldre og barn ved
Hølen skole.
Innspillene som ble lagt fram var:
1. ”Hølen nytes best sakte”; altså fartsdempende tiltak.
2. ”Nesten framme”- tiltak nærmere skolen. Her var målet å få torget til en gang		
fartssone, utbedring av Elverhøyveien bak ballbingen, autovern i krysset
Myraveien/Brandstadveien ved undergangen og forbedringer av den gamle jern
banetraseen.
Kommunen utarbeidet deretter et spørreskjema som ble sendt hjem til alle foresatte med
barn i barnehagen og på skolen ang trafikk. Dette arbeidet ledet frem til at Vestby kommune bestemte seg for endelig å lage en helhetlig plan for trafikk og sikkerhet med utgangspunkt i trafikk til og fra Hølen skole.
Vi hadde i denne sammenhengen møte og egen befaring med saksbehandler fra Vestby
Kommune.
Midt under «korona 2020» klarte vi å samle gruppeledere fra de fleste politiske partiene
Vestby til et utendørs kafemøte på Hølen Kafe der vi fikk mulighet til å legge frem våre
ønsker.
Når saken ble lagt frem til politisk behandling i kommunestyremøtet 14. desember 2020
opplevede styret i velet at mange års tålmodig arbeid hadde båret frukter. Det politiske
vedtaket gikk lenger enn det vi hadde håpet, og tiltakene som er vedtatt er mer gjennomgripende enn bare de fartsdumpene vi ønsket.

5.

Friluftsliv - stier og turveier

I 2019 ble det påbegynt arbeid med en bru over
Muggestadbekken, der denne renner inn i Såna,
og denne ble ferdigstilt i 2020.
Dessverre viste det seg at ”ingeniørene” i stigruppa hadde underdimensjonert fundamentet i
broen noe, og den ble dermed tatt av høstflommen i Muggestadbekken. Det blir dermed
behov for mer arbeid i 2021 for å reetablere denne broen.
Det har vært dugnad med rydding på stien fra
Molvikveien og over Muggestadbekken.

Broa over Muggestadbekken etter høstflommen.
Foto: Bjørn Ravnestad

Stigruppa har saman med Vestby kommune hatt befaring langs Muggestadbekken. Det er
deretter rydda og fjerna søppel og vandringshinder for fisk.

6.

Julegateåpning

Tradisjon tro ble Julegateåpninga gjennomført 1. lørdag i advent; 28. november.
For å unngå mulige smittesituasjoner ble markedet
avlyst og Julegateåpninga gjennomført digitalt. Hele
arrangementet med taler, musikk og underholdning,
ble strømmet direkte.
En svært viktig del av Julegateåpninga er utdeling
av nisseposer til barna. I år kunne ikke barna samles,
så da reiste Nissen rundt i Hølen med hest og kjerre
og delte ut nisseposer der barna var. Her var nissens
hjelpere desverre litt uheldige i planlegginga slik at
det ble for få nisseposer.
Hølen og Såner vel retter en stor takk til Lars-Petter
Lorentzen for filming og Sigurd Viskum som nisse. En
stor takk til de som underholdt langs reiseruta med blant annet musikk, sang, flammer, og
høytlesning: Øystein og Maren Elle, Andreas Strand Renberg, Tristan Lumb, Mikael Holmberg.
Takk til alle som møtte opp langs reiseruta og takk til alle som fulgte arrangementet gjennom skjermen.

7.

Hellige trekongersfeiring

Hellig Tre Konger feiring i Hølen består av flere
arrangement som tradisjonelt foregår på Hølen
torg første eller andre helg i januar.
• Før hovedarrangementet er det brenning 		
av jule trær og grilling for store og små 		
ved bredden av Såna.
• Hovedarrangementet består av et opp-		
tog, en fremføring løst basert på Tor Åge 		
Bringsværds De Hellige Tre Narrer,
utnevnelse av Æresborger og fyrverkeri.
Det er Hølen og Såner Vel som er ansvarlig for alle
arrangementene som gjennomføres.
Arbeid med arrangementet er organisert i en
egen «Hellig Tre konger komite» som bruker
høsthalvåret til å planlegge. Det hele er basert på
frivillig arbeid og dugnad.
På grunn av Korona-situasjonen ble det i år et litt
annerledes Hellig Tre Konger arrangement. For
å ivareta hensyn til smittespredning ble det ikke
gjennomført brenning av juletrær, forestilling på
torget eller fyrverkeri.
I stedet ble det gjennomført et digitalt arrangement med en quiz der skuespillerne og frivillige
bidro med forhåndsinnspilte- og live innslag. Under arrangementet ble det mottatt tegninger og bilder fra store og små i Hølen.
Sjeik Kah-Mehl i sin oase

Tusen takk til Hølen Kafe som i anledningen ble omgjort til en fruktbar oase!
Æresborger 2020 ble Stig Slaattun med begrunnelse i mangeårig bidrag til det frivillige
liv i Hølen. I overkant av 400 quizkvelder har det blitt, med Stig som quizmaster, og disse
arrangementene er med på å skape samhold og en verdifull sosial arena i lokalmiljøet.

Økonomisk beretning for Hølen og Såner vel for 2020
		Inntekter

Velets viktigste inntektskilde er medlemskontingent, som i 2020 utgjorde 51% av de ordinære driftsinntektene.
Øvrige inntekter var salgsinntekter fra H3K (31%), tippemidler (11%) og renter (7%).
Pr 31.12 hadde vi 132 registrerte medlemmer, som er 7 færre enn i 2019. Til sammen utgjorde inntektene kr 73 575.

		Utgifter

Den største ordinære driftsutgiften i 2020 var H3K-arrangementet (43%), mens årets andre
store arrangement (julegateåpning) sto for 14% av utgiftene. 36% av utgiftene var andre
driftsutgifter, herunder hjemmeside, fakturasystem, materialer til klopp, og klipp av plen
og hekk i Skøienparken. Utgifter i forbindelse med årsmøtet sto for resterende 7%. Ekstraordinære utgifter i 2020 var innkjøp og oppgraderinger i forbindelse med H3K (kr 27
782), som dekkes av prosjektmidler fra Sparebanksstiftelsen som ble inntekstført i 2019. Til
sammen utgjorde utgiftene kr 99 238.

		Oppsummering

Hølen og Såner Vel hadde et driftsunderskudd på kr 25 663 i 2020. I dette ligger en ekstraordinær utgiftspost på kr 27 782 som er bruk av H3K-midler fra Sparebankstiftelsen (kr
50 000 som ble inntektsført i 2019). Fratrukket disse utgiftene, så er årsresultatet et overskudd på kr 2 119.
Velet har de senere år hatt en stabil egenkapital, og opparbeidet seg en god medlemsbase. Dette gjør at økonomien i velet er god.

