Et informasjonsblad for beboerne i Holmen og Landøen Vel. Utgitt av styret juni 2011.
Adresse: Holmen og Landøen Vel, Postboks 27, 1378 Nesbru. Bankkonto 1644.08.25803.
Hjemmeside: www.holmenoglandøenvel.no

:: I dette nummer ::
Holmenskjæret
Innsamlingsaksjon/
Lekestativer
Holmendagen 18. juni - kl. 11-16
Kyststi
Rusken
Zogbaum /
Holmen Slipp
Holmenbukta

:: Nr. 2 - 2011 ::
Holmenskjæret – vellets satsningsområde i 2011 og 2012!
Vellets storsatsning i år er å utvikle Holmenskjæret til å bli et enda bedre rekreasjonssted for
unge, voksne og gamle.
Lekestativer til kr. 100.000 – kan du bidra?
For de små barna ønsker vi å sette opp noen få lekestativer. Plasseringen blir foran båtforeningens
gule hus (der det også tidligere stod et apparat). Med alle krav som gjelder til slikt for tiden blir
kostnaden rundt kr. 100.000. Dette er langt utover det vi klarer å finansiere med
medlemskontingenter. Vi har derfor iverksatt en stor innsamlings- og loddaksjon med sikte på å
samle beløpet i perioden frem til og med Holmen Dagen 18. juni, og med tanke på at lekene er på
plass til sommeren 2012.
Slik kan du bidra! Vi gyver løs med en positiv innstilling og håper å få ca. kr. 100 pr. voksen
person innenfor vellet, i tillegg til det vi får samlet fra andre. Her er informasjon om hvordan du,
hvis du ønsker, kan bidra gjennom rene pengebidrag eller loddkjøp:
Bankkonto. Vellets kontonummer fremgår nederst på siste side. Merk din innbetaling
”Lekestativ”. (De som ønsker å tilby et større bidrag vil få tilbud om bl.a. å bli omtalt i Vel-Ment.
Ta kontakt med lotterisjef Steen eller styreleder.)
Bøsser. Bøsser blir tilgjengelige flere steder:

Visste du at...


Vi trenger sponsorer
til lekeapparater til
Holmenskjæret.
Ta kontakt!



Holmen og Landøen
Vel er 100 år i 2012,
og dette feires den 20.
oktober 2012. Har du
bilder fra disse 100
årene, si ifra til
Svendsen i styret!



Du finner
informasjon om
arrangementer på våre
nettsider.



I arkivene på
nettsidene kan du
finne mye artig og
interessant.



Du finner også
historien om området
på våre nettsider.

holmenoglandøenvel.no

·

Butikker og serveringssteder bl.a. på Holmen Senter (se etter vår plakat!)

·
Barnehager i området. Vi håper å få personalet i alle lokale barnehager om å bistå
med innsamlingen. Småbarnsforeldre kan enkelt gi sitt bidrag der.
·
De rodeansvarlige for hver rode vil, samtidig med utdelingen av dette Vel-Ment, ta
med en bøsse.
Loddsalg og innsamling:
·

Stand 11. juni foran Vinmonopolet.

·

Stand 18. juni på Holmenskjæret.
Loddsalget
Det er mange fine premier for store og små.
Bl.a. har Lasse Steen i Fjellstadveien ikke
bare påtatt seg oppgaven å koordinere
lotteriet, men han har også tilbudt
hovedpremien fra egen lomme – en helg på
hans eget flotte hotell sentralt i Bergen
(http://www.steenshotel.no/)! Kanskje det
kunne være noe for deg i sommer? Ellers
finner du premieliste og annen informasjon
på vår hjemmeside og der lodd selges.
(Bilde: Lasse Steen sitt hotell i Bergen.)

Holmen ogLandøen Vel
Styret for 2011:
Leder:
Olav Marius Øyehaug
Nestleder:
Trond Svendsen
Sekretær:
Berit Hovland
Veisjef:
Petter Hesselroth
Sandro Padoin
Tore Hansen
Ole Christiansen Lappen
Varamedlemene:
Unni Øiseth
Øystein Fjellstad
Knut-Frode Lid
Revisorer:
Jon Hønsi
Anne Holmen
Valgkomite:
Kåre Kurås
Jan Yngvar Øhrn
Karl Bønnhoff

Ballbinge
For barn og ungdom arbeider vi med å få på plass en ballbinge på Holmenskjæret. Røkke og
Eidsvig, våre spandable nye naboer på Konglungen, har innvilget vår søknad om å få en slik
ballbinge. Styret har, etter grundige vurderinger kommet til at ballbingen best kan plasseres der
”den innerste” volleyballbanen ligger nå. De to volleyballbanene flyttes litt til siden. Slik får barna
og ungdommene et naturlig samlingssted, uten at dette tar for mye av strandarealet.
Grillplass ut mot ”Presteskjær”
Holmenskjæret har en ”perle” som mange av oss ikke har benyttet så mye: ”Presteskjær”. Dette er
skjæret ved siden av den flytende badebrygga. Her arbeider vi, etter initiativ fra vårt engasjerte
styremedlem Tore Hansen (8. generasjon Holmen-beboer) med å få etablert en utstikker med en
grillplass.
Rekkverk på badetrappa
Vi fikk i fjor, med støtte fra Gjensidige-fondet, satt opp en badetrapp på Holmenskjæret. I
etterkant har vi fått henvendelser om å sette opp et rekkverk for å gjøre stranden mer tilgjengelig
for eldre og uføre. I skrivende stund er den hos det mekaniske verkstedet der Fontana var. Vi
håper den snart blir ferdig.
”Domen”-tomta – ny svømmehall
I forbindelse med diskusjonene om ”Holmenbyen” spilte vellet inn at ”domen tomta” (den gule,
runde bygningen mellom Holmen bussholdeplass og Holmenskjæret) burde brukes til bl.a. nytt
svømmebasseng. Dette har også kommunen gått inn for. Det går i retning av at dette vil bli den
sentrale svømmehallen når Landøya snart ikke lenger kan benyttes. Vellet arbeider fortsatt med
forslag til andre tilleggsutnyttelser av området.
Sand og gjennomført dugnad
Vi søkte også i år kommunen om vi skulle ta ansvar for dugnad på Holmenskjæret, og annonserte
også i sist Vel-Ment datoen for dugnaden. Det viste seg at kommunen hadde bedt noen andre
gjøre dette i år, noe som selvsagt er utmerket. Tidligere år har vi hatt aksjoner for å skaffe ny sand
til Holmenskjæret. I år har kommunen varslet at dette i sin helhet dekkes av kommunen.

Holmen Dagen 18. juni, mellom kl. 11.00 og 16.00 – møt opp!
Husk å betale
kontingent!
Vårt arbeid for å
fremme nærmiljøet
avhenger av at de
800 husstandene i
vellet betaler
kontingent. Jo færre
som betaler, desto
mindre får vi
utrettet. Betal kr.
250,- til vellets
konto
1644.08.25803 og
opplys ved
betalingen om navn
og adresse.
Leietakere betaler
Kr. 125,-

Den gamle tradisjonen med en ”Holmendag” videreføres også i år i samarbeid mellom vårt vel,
Holmen Senter og Holmen IF. Det blir mange aktiviteter og fine tilbud for barn og voksne. Bl.a. vil
det være et vannbasseng hvor barn kan gå i kun iført ”luftbobler”, mulighet for bytte av leker m.v.
Vellets stand blir i år på Holmenskjæret ved bassenget.
Holmenutbyggingen
I kommunens arbeid med utbyggingen av Holmen har det vært en stille periode de siste
månedene. Kommunens administrasjon arbeider nå med en revidert plan mye basert på
kommentarer fra bl.a. Vellet. Det neste som skjer er at den reviderte planen vil bli lagt ut til
høring til høsten og styret vil da følge opp med gjennomgåelse og kommentarer og eventuelt
medlemsmøter.
Kyststi fra Holmen til Slependen
Asker kommune har en kyststi som i dag går fra Røyken grense til Holmenskjæret. Kommunen
uttrykker at det er ønskelig at kyststien går videre fra Holmenskjæret til Bærum grense over
Landøya. Asker kommune har laget et forslag til sti som nå må avklares med grunneierne. Fra
vellets side har vi uttrykt oss generelt positive til kyststien, men at et godt samarbeid med
grunneierne er helt sentralt.
Rusken-aksjonen 2011
Vi har også i år gjennomført en Rusken-aksjon, hvor vellets medlemmer har mulighet til å
innlevere hageavfall. Mange synes nok det er greit å kjøre avfall til fyllingen selv, men særlig
personer uten bil eller tilhenger har stor glede av dette tilbudet fra vellet. Vi er klar over at det ville
vært enda bedre om man kunne satt ut containere til fri avbenyttelse, men dessverre ville dette
medført en mangedobling av kostnadene. Vi takker vårt styremedlem Ole Christian Lappen for en
særdeles godt gjennomført aksjon!

Gretha Zogbaum
”Havfruen fra Holmenbukta”, som leder hele slippen,
tar seg tid til en prat med Vel-Ment.
Gretha Zogbaum og vellets utsendte for anledningen, fjorårets styreleder Karl Bønnhoff, sitter 19.
mai på morgenen foran det som vel må være Holmenområdets desidert vakreste hus; den hvite
sveitserboligen med den tilhørende vakre haven, og skuer i vårsolen over den glitrende fjorden.
Jeg får servert munker og nylaget kaffe på det hvite bordet med blå duk…

Medlemsstatus
Det er kommet inn en del nye
medlemmer i 2011, noe som
er svært gledelig. En av
grunnene kan være at flere er
blitt klar over at det er Vellet
som organiserer Ruskenaksjonen. I tillegg får vi tro at
flere og flere ser fordelen
med å ha et oppegående vel
som engasjerer seg i det
lokale miljø, noe som
forutsetter en stor
medlemsoppslutning. Men
for de som fremdeles ikke er
medlemmer: kontingent kr.
250, kontoinformasjon ser du
nederst på siste side.

(Bilde: Gretha Zogbaum med Andungen og den vakre Sveitservillaen i bakgrunnen.)

”NEXT TO PARADISE”
Bedre kan man ikke starte dagen. ”Havfruen” har uomtvistelig tatt godt vare på
Zogbaumfamiliens forretningsidé og kulturminner sammen med ”ungene”, Eivald Aleksander
og Karoline. For 17 år siden ble hun bokstavelig talt ”kastet” ut i det da Eivald dessverre falt
bort så altfor tidlig.
Båtsesongen er i full gang og 400 båter er satt på vannet. 80% av disse har lokalt tilknyttede
eiere. Trenden går mot større båter og Holmen Slipp tilbyr alt innenfor båt – fra opplag til fullt
ansvar med lagring osv. Salg av båter tar Holmen Marine og Sjøberg AS seg av.
Selv satser Gretha Zogbaum på klenodiet ANDUNGEN og én til er innkjøpt for oppussing.

Hva er det som driver en usedvanlig dyktig forretningskvinne som Gretha Zogbaum til
utrettelig innsats? Hun og ”ungene” kunne jo bare gjøre om alt til penger og sende oss andre
julekort fra Hawaii eller andre eksotiske steder. Havfruen føler hun har arven på lån og vil
videreutvikle den til beste for seg og Holmenområdet. Hele 30 årsverk har sitt levebrød i
området, hvorav 16 direkte tilknyttet Holmen Slipp. Jobben blir for Gretha Zogbaum
kombinert med hobby, den store kjærligheten til å levere kvalitet til båteierne og få businessen
til å vokse. Hun sprudler av ideer og er en ukuelig optimist som ser fremover etter muligheter
og forsøker å finne alternativer når problemer oppstår.
Utbyggingsplaner:
Leserne vil i stor grad være kjent med de store planer Zogbaum familien har hatt for sin
eiendom og forretningsvirksomhet. Vi viser derfor til websiden: www.holmenslipp.no. Planene
har møtt betydelig motbør i området og har som kjent stoppet opp. Undertegnede lufter derfor
ideen om å etablere en prosjektgruppe for Holmenbuktas utbygging. Holmen og
Landøen Vel vil være et naturlig bindeledd for en slik prosjektgruppe. Den bør bestå av viktige
næringsinteresser, idrettslaget, Holmen båtforening, Asker Velforbund og enkelte av
aksjonsgruppene som har engasjert seg.
Forslag i samsvar med reguleringsplanen for Holmen-Slependenutbyggingen utarbeides i
felleskap og forelegges Asker kommune. Gretha Zogbaum stiller seg meget positiv til en slik
gruppe, hvor også hun naturligvis deltar. Om våre medlemmer har synspunkter / kommentarer
til ideen så send e-post til Karl Bønnhoff: kboennho@online.no. Holmen og Landøen Vel vil se
på disse innspillene.
Gretha Zogbaum tenker alltid nytt, hun minner oss derfor om Holmen Bryggemarked som
hun lanserer på sin eiendom innen 25. og 26. juni i år.

E-18 korridoren i
sentrale Asker – HLVs
høringsuttalelse
Asker kommune har sendt ut
”Forslag til planprogram for
kommunedelplan for E-18
korridoren i sentrale Asker”
til offentlig ettersyn. Holmen
og Landøen Vel er på listen
over høringsinstanser.
Temaet er ny E-18 korridor
gjennom/under sentrale
Asker og det presenteres tre
alternativer fra Statens
vegvesen:

Zogbaum Familien, helt sentral i etableringen av
Holmen og Landøen Vel og utbygging av
infrastruktur.
Eivald Zogbaum var initiativtakeren til stiftelsen av
Holmen og Landøen Vel (HLV) som er navnet i dag. Zogbaum
ble født i Horten i 1858 av
foreldre som utvandret fra Pommeren i Tyskland.
Han etablerte etter hvert en engros- og kommisjonsforretning
i Oslo og kom til Asker i 1898 da han kjøpte Holmen
hovedgård. Bakgrunnen for Zogbaums ønske om en
velforening var de dårlige kommunikasjoner, dårlige veier og
mangelfull veibelysning i distriktet. Telefon fantes det bare én
av i Holmendistriktet.

- Ingen utbygging av E-18.
- Tunnel på 350/400m
bygget som betongkulvert
ved Asker sentrum.
- Tunnel syd for Asker
sentrum, lengde ca 2,3 km.
For full oversikt henviser vi
til kommunens hjemmeside
under ”planarbeid”. Fra
vellets side vil vårt innspill
være enkelt: å gå for
tunnelalternativet (2,3 km)
da dette er det alternativet
som skåner Asker sentrum og
deler av Asker forøvrig best
fra miljøplagene fra E-18.

Sammen med Otto Holmen, Falkenberg og
H. Simonsen
inviterte han til stiftelsesmøte på Holmen
skole (i dag ”Det Gule Huset”) og den 24.
oktober 1912 ble "Foreningen av oktober 1912
for Holmen og Landøens Vel" stiftet.
Ganske snart ble navnet forkortet til Holmen
og Landøens Vel men genitivs-s’en holdt
stand til 1958 og øen lever fortsatt i beste
velgående.
Å skaffe veibelysning var en annen viktig oppgave for det nye vellet. Penger ble samlet inn ved
låvebasarer og revyer og etter 10 år hadde man 80 lampepunkter på 6 km. vei. Det var
veibelysning fra Hvalstad til Hestesund, fra Ravnsborg til Nesbru og fra Frydenbergsvingen til
Hval. I 1912 var det én telefon i distriktet. En vervekampanje ble satt i gang og 12 tegnet seg
som abonnenter. Sentral ble åpnet i Ravnsborgbakken. Vellet var også pådriver for å få et
poståpneri.

Historien om Holmenbukta:
I middelalderen ble stedet omtalt som Holmsbodir, og det viser til bodene hvor utvinning av
salt fant sted. Til Holmenbukta kunne man jo komme med båt, slik Kong Christian V gjorde på
sin vei til Bragernes i 1685, med hest eller med hest og slede om vinteren. Fra 1663 var det
gjestgiveri på gården, og siden også tingstue. Holmen gård hørte opprinnelig til gården Jøssi,
som senere ble til Ravnsborg, og det ble et selvstendig bruk først i begynnelsen av det 18.
århundre. Bruket ble da gård nr. 27, og disponerte ca. 250 mål samt ca.300 meter strandlinje. I
andre halvdel av forrige århundre kjøpte Ellef Eriksen Engelsrud Holmen gård. Han åpnet
landhandleri i 1867, som sønnen Otto førte videre i nye butikklokaler over veien. I 1898 kjøpte
tekstilagent Eivald Zogbaum gården, og sønnen Eivald begynte med båtslipp ca. i 1920. Hans
sønn, Eivald Andreas (”Evi”) videreutviklet båthavna og slippen, og i 1940 var det ca. 60 båter i
opplag, og 30 bryggeplasser. I 1945 startet oppbyggingen av det anlegget som finnes i dag. Det
var da igjen ca. 45 mål av den opprinnelige eiendommen. I 1982 overtok hans sønn Eivald IV
som videreførte arbeidet med fornying og videreutvikling av eiendommen.
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