
 
 
 
Tema: Allmøte 

Dato: 23. september 2009 

Referent: Børre Skiaker 

Kopi:  

 

Møtereferat 

Sak nr Tema   Ansvar Ferdig 

22/09 Gravearbeider i Hvitsten 
Nye gatelys er montert og strøm tilkoples en av de 
nærmeste dagene. 
Graving fra torget til bauta igangsettes nå. 
Pumpestasjon på torget er på plass uke 40/41. 
Graving i Fjordveien og Leif Aasensvei gjennomføres 
vinteren 2009/2010.  
Graving øverst i Gamlebakken mot Strand gård starter 
medio oktober og ventes ferdig medio desember. 

OH  

23/09 Strøm – bredbånd – (kabel TV) 
Lufttrekk for strøm skal fjernes i deler av Hvitsten og 
jordkabel legges. Samtidig legges bredbånd og opplegg for 
kabel TV (dvs. at parabol er unødvendig for de som kopler 
seg på).  
161 eiendommer ligger langs traseen og kan kople seg til. 
131 har bekreftet påkopling, mens 18 ikke ønsker 
påkopling og 12 har ikke svart. 
Det opplyses om fordeler som mer stabil strømtilgang, 
raskere internettilgang og muligheter for kabel TV for de 
som kopler seg på. Pris ferdig montert, inkludert graving er 
ca kr 13.500,- pr eiendom. 
Det vil ikke bli anledning for tilkopling i ettertid, i hvert fall 
ikke på mange år i følge kommunen, som ikke ønsker 
oppgraving av endelig asfaltering. 
Mer info om dette på neste allmøte 18. november. 

EG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24/09 Skiløyper og turstier  
Løypenettet for ski utvides mot Strand gård – kirken – 
grendehuset 
Hovedtrasé ryddes mellom Pepperstad og Hvitsten høsten 
2009 

JRH  
 

25/09 Økonomi og medlemmer 
Per Røtvold takkes for overlevering av et ryddig regnskap. 
Jon Asdal er nå ansvarlig for inn-/utbetalinger, mens Viken 
Regnskapskontor er engasjert for å føre regnskapet. Styret 
har redusert antall konti og etablert 7 avdelingsregnskap.  
Hvitsten vel har sunn økonomi og styret vil avsette penger 
til fremtidig vedlikehold av blant annet grendehuset. 
JA undersøker riktig saldo på legatets konto og retter 
eventuelle feil. 
Hvitsten vel har nå 199 betalende medlemmer. 
 

JA  



26/09 Fest 
Festkomiteen skal arrangere 2 fester i året. Den første blir 
en vinterfest den 30. januar på grendehuset. Merk av 
datoen og møt opp! Den andre blir siste helgen i juni. Merk 
også av denne datoen! 

EH  

27/09 Kino 
Neste film 5/10: kl 18 Se opp og kl 20 Hangover 
17/10 (lørdag) kl 16 Knerten og kl 18 Jenta som lekte med 
ilden. Servering! Møt opp! 

RC  

28/09 Hvitsten sentrum 
Fred Olsen ønsket å informere om sine tanker og anmodet 
om innspill fra medlemmene. Han kunne dessverre ikke 
møte, men Jakob R. Iversen leste opp brevet Fred hadde 
forfattet til allmøte.  
 
Temaer som ble nevnt var:  
-Parkering langs veiene og på torget. Dette skaper til tider 
utfordringer for andre trafikkanter og ønsket er derfor at 
badegjester og andre parkerer på den store P-plassen 
nord for torget, som stilles til fri disposisjon for alle som 
ønsker å besøke hyggelige Hvitsten.  
-Seilforeningen og alt positivt knyttet til denne 
virksomheten 
-Muligheten for at det kanskje kan bygges en ny brygge 
engang i fremtiden 
-Anmodning om å forsøke å ha bommen stående som en 
prøveordning i første omgang. Alle som har behov får å 
kjøre gjennom bommen får åpner, eller kan ringe et 
nummer så den blir åpnet. 
 
Kommentarer fra salen: 
De aller fleste hadde ingen kommentarer til de temaer som 
ble lest, men noen mente bommen og parkeringsforslaget 
stengte muligheten for bruk av Hvitsten, andre mente det 
ville bedre trafikkutfordringene, spesielt på fine 
sommerdager da mange tilreisende gjester benytter 
stranden. Det ble foreslått etablert en gangvei fra P-plass 
til lekeplass og stranden for tryggere ferdsel for de som 
parkerer på P-plass. Utvidelse av bryggen ble også ønsket 
velkommen. 
 
Jakob R. Iversen formidler innspillene til Fred Olsen.  

JRI  

29/09 Seilforeningen 
23/8 ble det gjennomført stiftelsesmøte og seilforeningen 
ble etablert. Den har adresse Fjordveien 1 og drives av en 
engasjert gjeng Hvitstenbeboere som i sommer har 
gjennomført dugnad i søndre sjøbod. Der er det nå lager 
for joller, kajakker, seilbrett, verksted og møterom. 
Seilforeningen har registrert ca 100 personer som er 
interessert i å bli medlem. Den arbeider med å skaffe 
kapital til å bygge båtrampe, fornye det elektriske pågår.  

TM  

30/09 Forslag fra medlemmene som møtte på allmøte 
-Kjøpe båter til seilforeningen 
-Bygge rampe for småbåter på nordsiden av sjøbodene 
-Stereoanlegg for permanent montering i grendehuset. 

  



Ronald sjekker pris. 
-Drenering på fotballbanen. (Egentlig kommunens ansvar) 
-Kjøp av telt 
-Rette skøytebanen og montere lys. Ronald har tilbudt seg 
å bidra med kikkert for å rette skøytebanen. 
-Vedlikehold trengs, sandkasse og vollyballarena ønskes 
på lekeplassen ved kirken 
-Reetablere sti fra badestranden ved torget og til 
stabiltomten/dampen. 

31/09 Eventuelt 
-Hvitsten vel bør arbeide for at kommunen tar ansvar for 
brøytingen av alle private veier i Hvitsten. 
-Sikring på Hvitstenveien nord for torget mot elven 
etterlyses 
-Utvide åpningstider på doene ved torget 

  

 Neste allmøte i grendehuset: 
Den 18. november 2009 kl. 19.00    Velmøtt! 

  

 


