
 

Tema: Allmøte 

Dato: 29.10.15 

Tilstede: 56 medlemmer + styret 

Møtereferat  

Sak nr Tema   

01/15 Leieavtale med Fred. Olsen vedrørende Sjøbodene. 
Leieavtalen med en årlig sum på kr 50.000 synes medlemmene er for 
dyrt for en dugnadsdrevet pub og vaffelsalg. De ønsker ikke mer 
dugnadsarbeid enn det som er pr i dag. Det kom mange forslag om 
beregning av leiesum, og man ble til slutt enig om at styret arbeider 
videre med kontrakten for å få leiesummen redusert. 
Vedrørende toalettene er man enig om at kommunen bør ha ansvaret 
for dette, da de kan benyttes av alle som besøker Hvitsten. 

02/15 Telefonstolper i Hvitsten. 
Styret har gjentatte ganger tatt kontakt med Telenor og El-tel, men det 
har vært vanskelig å få tilbakemeldinger. Det man er blitt informert om 
er at telefonstolpene må stå siden det fortsatt er noen abonnenter som 
benytter kobberlinjer. Styret arbeider videre med saken og ber 
telefonselskapet sende ut brev til de abonnentene som fortsatt benytter 
kobberlinjer. 

03/15 Oversikt over økonomien. 
Det er pr 29.10.2015 kr 642.000 kr på konto. 

04/15 Valgkomiteen informerer. 
Elisabeth Kleven ber de som ønsker å bidra med de forskjellige 
komiteer om å sende en mail til post@hvitstenvel.no.  
17. mai komite: Det er pr i dag ingen medlemmer i denne komiteen. 

05/15 Kinoabonnement 
Kun to solgte kinoabonnement og tilbudet avvikles. 
Søndag 8. november kl 20.00 er det James Bond, med servering av 
drikke. 

06/15 Dumper i Strandveien, fartsdempende tiltak. 
Ronald informerte at det har vært tatt kontakt med kommunen, men 
det er manglende tilbakemeldinger. Det er et sterkt behov for 
fartsdempende tiltak langs Strandveien, fra torget og til avkjøringen til 
Emmerstad. Det mangler i tillegg busslommer. Dette er kommunesak 
til våren 2016. Styret er blitt rådet til å koble inn skolene. Pia ønsker å 
delta med innspill vedrørende skolebarn. Styret jobber videre med 
saken. 

07/15 Dugnad på grendehuset våren 2016. 
Ronald informerte at det er 10 år siden sist grendehuset ble malt 
utvendig, og tiden er inne for et nytt strøk med maling. Styret håper 
mange vil være med og bidra. Det er et par stolper som må byttes ut. 
Parkeringsplassen ved barnehagen trenger oljegrus / asfalt. Den nye 
parkeringsplassen trenger belysning. 

08/15 Informasjon om leie av grendehuset. 
Det er Mona Underberg som har overtatt ansvaret for utleie av 
grendehuset. 
 

mailto:post@hvitstenvel.no


09/15 Eventuelt 

1. Eddy Kobbel informerte om boplikt i Hvitsten. Den ble innført i 
1998, men kommunen håndhever ikke boplikten. 

2. Når det gjelder veien rundt Stabil har Fred. Olsen informert 
formann Eddie Guse at den vil opparbeides og settes i stand.  

3. Else Hauan fremmet forslag om at kommunen og vellet utvikler 
et bedre samarbeid ang torget. Torget er fylkesvei og er ikke 
kommunens ansvar. Når det gjelder rundkjøring, parkering med 
mer på torget ble det informert om at F. Olsen jobber med 
denne saken sammen med kommunen. 

4. Else Hauan opplyste at vann og strømledningskart fra 
kommunen ikke stemmer og må utbedres.  

5. Kyststien: Styret retter en henvendelses til kommunen 
angående vedlikehold av  Kyststien. 

 

Møtet ble hevet klokken 21.45 

Ref 

Anniken Isaksen 


