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Visste du at...
•
Du finner også
historien om området
på våre nettsider.
•
Du finner
informasjon om
arrangementer på våre
nettsider.
•
I arkivene på
nettsidene kan du finne mye
artig og interessant.
www.holmenoglandøenvel.no

Dugnad på Holmenskjæret 9 mai
Klokken 13:00-16:00!
Holmenskjæret er ett kjært område for mange av oss og i 2009 sponset vellet ny sand og
badetrapp for å bedre brukeropplevelsen av området. I år ønsker vi å engasjere deg –
brukeren av Holmenskjæret, til å delta på en dugnad for å pynte opp området. Ta med eget
utstyr, vellet stiller med personell og organisering. Følg med på være websider for mer
informasjon eller ta kontakt med Ole Christian Lappen i styret.

Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen ble holdt 15. februar på Holmen Seniorsenter. Hele 48 medlemmer
møtte til tross for at vinterolympiaden var i gang. Medlemskontingenten settes til kr. 250 for
huseiere og kr. 125 for leietakere. For veilaget bibeholdes kontingenten til kr.600 da
tilskuddene fra Asker kommune er kuttet betydelig.
Valgene og etterfølgende konstituerende
styremøte:
Styret:
Karl Bønnhoff, formann
Sandro Padoin
Petter Hesselroth, veisjef
Trond Svensen, nestformann og kasserer
Kari Skjetne, sekretær
Tore Hansen, styremedlem
Ole Christian Lappen, styremedlem
Varamedlemmer:
Unni Øiseth
Olav Marius Øyehaug
Knut-Frode Lid
Revisorer:
Jon Hønsi
Anne Holmen
Valgkomite:
Kåre Kurås
Berit Gyhagen
Jan Yngvar Øhrn
Oversikt over de veiansvarlige finner du på vår hjemmeside.
www.holmenoglandøenvel.no

Visste du at...

Lene Conradi informerte på Vellets generalforsamling i vinterferien.
Hver gang Vellet inviterer til informasjonsmøter om utbygningssaker i området kommer
mange. Så også denne gangen når Asker kommune med ordfører Lene Conradi i spissen
informerte på Vellets generalforsamling i vinterferien. Kjell Seeberg og Tor Arne Midtbø sto
igjen for en god og klar presentasjon og svarte villig på de mange spørsmål som kom opp. Vi
henviser til websidene for Asker kommune hvor planene er beskrevet:
www.asker.kommune.no/holmen-slependen

Det nærmer seg
neste
samling på Holmen
Fjordhotell !
Fredag 05.03.10, kl.
20.00, i
baren eller i lokalet
hvor
sommerkafeteriaen
holder til.

Holmen ogLandøen Vel
Styret:
Karl Bønnhoff
Sandro Padoin
Petter Hesselroth
Trond Svensen
Kari Skjetne
Tore Hansen
Ole Christiansen
Lappen
Varamedlemmer:
Unni Øiseth
Olav Marius Øyehaug
Knut-Frode Lid

Rusken – aksjon 2010
Hageavfall hentes med komprimatorbil. Avfallet må være satt ut senest onsdag
21.april.
For å sikre en vellykket aksjon,
merk følgende:
-Kvist og grener skal samles i bærbare bunter.
-Bunten skal ha en max lengde på 2 meter.
-Grener skal ha en diameter på max 10 cm.
-Løv og småkvist må legges i plastsekker.
-Sekkene må kunne løftes og ikke inneholde jord, stein og grus.
-Sekkene skal ikke knyttes igjen med tau/hyssing.

Revisorer:
Jon Hønsi
Anne Holmen

Kvistbunter og sekker med løv plasseres utenfor port ved kjørevei.

Valgkomite:
Kåre Kurås
Berit Gyhagen
Jan Yngvar Øhrn

Følgende vil ikke bli samlet inn:

Henstilling: Berberis, tornebusker og lignende egner seg ikke i
plastsekker.
- Dårlig buntet kvist/løs kvist og kvist med lengde over 2 meter.
- Tunge sekker.
- Urimelig store hauger som åpenbart er oppsamlet over lang tid.
Eventuelle spørsmål kan rettes til Ole Christian Lappen
på telefon 66 77 78 62 / 99 00 95 00 eller epost: oc@lappen.no
Grønlia Pensjonat og Badehotell, blir Holmen Bad, blir Holmen Fjordhotell

I 1924 startet Knut og Irma Svendsen pensjonat, Grønlia Pensjonat og Badehotell. I 1928
leide Agnes Hornemann og drev Holmen Sommerhotell med plass til 25 gjester.

Navnet ble senere byttet til Holmen Bad, for så å bytte navn igjen i 1930 til Grønnlia
pensjonat og Badehotell. Hotellet som senere fikk navnet Holmen Bad igjen, brant etter
helrestaurering i 1980, da Aino og Per Anton Thorvik hadde store planer å drive som
Herregårdshotellet Holmen Bad.
Ble bygget nytt som Holmen Fjordhotell i 1983 av Siv. Ing. R. Brusletto A/S og overtatt av
Trygve Hegnar i 1987.
Parkeringsplassen ved Holmen Fjordhotell er nesten full når vi går ned til
hotellet for å ta en prat med hotellets adm.dir. Arve Giske om sitt hjertebarn i
vårt vel:
(Bilde.Adm. dir.Arve Giske)

Mange gjester er god ”musikk”for sjefen som har ledet hotellet siden 1986, hans kone
Vibeke har også sin arbeidsplass her. Etter 24 år som sjef er ”gullklokka” for 25 års godt
samarbeid muligens i sikte fra hans sjef og hotellets eier, Trygve Hegnar har vi en mistanke
om. Arve Giske har sammen med Trygve Hegnar satt sitt tydelige preg på dette unike hotell
som absolutt fortjener betegnelsen ”hotell i særklasse” i positiv betydning. For Trygve
Hegnar er hotellet absolutt ”juvelen i kronen” for hele forretningsimperiumet. Holmen
Fjordhotell er tilpasset og forskjønner det vakre fjordområde som Holmen Vel jo har. Arve
Giske har kort vei til jobben, vårt trofaste velmedlem har bodd på Landøya med sin familie
siden 1993. 50-ringen trives godt i vårt velområde.
Hvorfor velger mange Holmen Fjordhotell som sitt hotell?
Beliggenhet og nærhet til egen bedrift/bolig er det spontane svaret vi får.
Selvsagt trives gjestene i det utpreget maritime miljø. Her er det mange fasiliteter og spa
senteret var det første virkelige store i Norge. Her er også mye vakkert og interessant å se
på. Trygve Hegnars samling av eksklusive veteranbiler samt båter og modellbåter gir
variasjon. Når man sitter ved fjordutsikten er det bare stillestående vann som skiller
opplevelsen fra de store cruisefergene som seiler ut Oslofjorden. Trygve Hegnar har
tydeligvis hotellet som sitt ”hjertebarn og hobby”, maritimt opplevelseshotell er blitt
resultatet.
Hotellet ved strandsonen løsninger har ikke bare kommet ”rekende på en fjel”

Selvsagt er det krevende å tilpasse seg de store krav som stilles til utbygging så nære
strandsonen. Alle forskrifter må følges nøye og man må helst ligge i forkant av loven for å
bevare fjordmiljøet. Tekniske løsninger må også tilpasses alle krav, for eksempel gir
varmepumpe fra sjøen stor energieffektivisering.
Hvor stort er hotellet:
”Vi serverer 100.000 måltider årlig”, sier Arve Giske. Hotellet har 270 sengeplasser og er
med god margin det største hotellet fra Fornebu til Asker. Til tross for den økonomiske
krisen vi generelt opplever har hotellet tilpasset seg kostnadsmessig til 86 mill.kr. for
fjorårets omsetning. Da Arve Giske startet på sin jobb i 1986 var til sammenligning
Leangkollen hotell omsetningsmessig dobbelt så stort som Holmen Fjordhotell, men nå er
situasjonen omvendt.

Hotellet er en viktig arbeidsgiver i Asker med 90 helårsverk pluss 200 korttidsansatte.
Fremtiden:
Trygve Hegnar og Arve Giskes ”hobby” krever stadig nytenkning, når vi ser ut av vinduet
mot fjorden kommer flittige håndverkere til syne. Moloen pyntes opp med ny gangbro samt
badehus med badstu. Stolt forteller hotellsjefen at det også blir et stort flott båthus her til
sommeren, en bygning i avansert varmereflekterende glass skal huse antikke båter…
Når våren kommer og tid for turer på kyststien nærmer seg, oppfordrer en entusiastisk
hotellsjef oss om å ta med familie og venner til en hyggelig lunsj eller middag. Holmen og
Landøen Vels innbyggere fortjener å påkoste seg litt ekstra fra tid til annen.
Holmendagen lørdag 12.juni 2010
I år er vårt vel igjen aktivt engasjert i å delta i utforminga av den populære Holmendagen. I
neste Vel-Ment vil vi gå mer i detalj.
Nå henstiller vi bare om å sette av dagen allerede.

Til slutt ønsker styret i
Holmen og Landøen Vel
alle beboere en riktig god
påske og trivelig vår.
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