
Tema: Allmøte 

Dato: 24.02.2009 

Tilstede: 19 deltakere i tillegg til Eddy E. Kobbel, Eddie Guse, Jon Asdal, 
Henning Kleven og Børre Skiaker fra styret i Hvitsten vel. 

På sak:  

  

Referent: Børre Skiaker 

Kopi:  

 

Møtereferat 

Sak nr Tema   Ansvar Ferdig 

 Allmøte    

1/09 Hvitsten identitet/profil 
 
Styret har ikke akseptert det foreslåtte mandat fra Ole- 
Johan Hvidsten. Ole-Johan Hvidsten har ikke anledning til 
å gjennomføre arbeidet fordi oppstarten har blitt forsinket. 
Saken er lagt i ro inntil videre. 
 
Deltakerne på allmøte ønsker mandatet lagt ut på 
hjemmesiden. 
 
En av deltakerne oversender tidligere dokumenter som 
omhandler Hvitsten profil til styret. 

 
 
 
 
 
 
 
Jon A. 
Legger mandatet  ut 
når styrebehandlet 
 
Trond M. 

 
 

 
 
 
 
 
 

2/09 Strøm og bredbånd 
 
Det er en prosjektgruppe som koordineres av Werner 
Isaksen som har tett dialog med Hafslund, Telenor og 
Vestby kommune i anledning jordkabel, veibelysning og 
bredbånd. 
 
Det vil bli sendt ut spørsmål til berørte husstander om 
graving på egen eiendom for nedlegging av bredbånd og 
jordkabel. 
 
Det mangler kontaktperson for Hvitsten syd. Interessenter 
kan melde seg til Werner Isaksen eller styret. 
 
Spørsmål om andre aktører enn Telenor kan benytte 
bredbånd infrastruktur. Styret undersøker saken.  

  

3/09 Kloakk 
 
Det er ingen avklaring angående pumpestasjon for kloakk 
på torvet. Kloakken går rett i sjøen. Kommunen er passive 
tross utallige møter og purringer fra velet. 
 
En av deltakerne informerte om vellykket spleiselag med 
15 deltakere i forbindelse med vann og kloakk i 
Sagastubben.  

  

4/09 Kino 
 
James Bond og Max Manus ble en kjempesuksess for 
kinoen med hele 148 besøkende. 

  



 
Kinoen har god økonomisk støtte fra Fred. Olsen, JI Bygg 
og Sparebank 1. 
 
23/3 er det premiere på ”Menn som hater kvinner”  
Filmen begynner kl 20.00 og varer i 2t og 35 minutter. Det 
blir to pauser og salg av øl og vin.  

5/09 Andeler i vannverket 
 
Alle som har andeler i vannverket anmodes om å sende 
inn navn og adresse, samt andelsnummer hvis dere har 
det til Per W. Røtvold  Fjordv. 25- 1545 Hvitsten.  
 Alle som har hatt Hvitsten vann fra tidligere har trolig en 
andel. 

  

6/09 Nytt skilt i Thomas Olsens vei planlegges 
 
Det er planlagt og skissert et nytt informasjonskilt om 
Hvitsten, planlagt plassert i krysset Thomas 
Olsensvei/Hvitstenveien. 
 
Forslag om at tilsvarende skilt bør settes opp i Hvitsten 
syd, ved avkjøringen til Emmerstadbukta. 

  

7/09 Styret anmoder interessenter til 17. mai komiteen og 
festkomiteen til å ta kontakt med styret. 
 
Styret anmoder alle som tipper/spiller lotto om å føre 
på Hvitsten vel som mottaker av grasrotandelen. 

  

8/09 Spørsmål om Hvitsten vel kan bidra med økonomisk 
støtte til løypemaskin/scooter 
 
Spørsmål om Hvitsten vel kan bistå med kvisting av 
løypetrase 
 
Styret ønsker informasjon om beløpets størrelse og 
vurderer deretter saken.  

 
 
 
 
 
 

Ronald 

 

9/09 Medlemmer 
 
Det er 160 medlemmer i Hvitsten vel. 
Anmodning om at alle nye beboere i Hvitsten får 
informasjon fra velet. 

  

10/09 Spørsmål om hvor boken om gallionsfigurene 
 og H.Chr. Mamen boken kan kjøpes. 
 
 

Se: 
www.hvitstenvel.no 
 
THE FRED. OLSEN & CO 

FIGUREHEADS 

 

 

11/09 Bibliotekbussen 
Anmodning om å benytte tilbudet fra Bibliotekbussen for å 
hindre at denne tjenesten ikke forsvinner fra Hvitsten. 

Se: 
 www.hvitstenvel.no 
 
Bibliotekbussen i Hvitsten 

 

  
Neste allmøte er den 21. april 2009 
 

  

 

http://www.hvitstenvel.no/
http://www.hvitstenvel.no/

