
Tema: Allmannamøte 

Dato: 11/11-2008 

Tilstede fra 
styret: 

Eddy E. Kobbel ( EK), Eddie Guse( EG), Per W. Røtvold,  
Jon Asdal ( JA), Oscar Hærnes, Jakob R. Iversen, Børre Skiaker  
 
14 medlemmer deltok i tillegg til overnevnte 

På sak:  

  

Referent: Børre Skiaker 

Kopi:  

 
 

Møtereferat 

Sak nr Tema   Ansvar Ferdig 

1 Strømforsyning 
Det er nedsatt en prosjektgruppe bestående av Werner 
Isaksen, Oscar Hærnes, Jakob Iversen, Eddie Guse og 
Eddy Kobbel. 
 
Det har pågått diskusjoner i lang tid med Hafslund om 
strømforsyningen i Hvitsten. Styret har bidratt til at deler av 
strømnettet legges under bakken, i stedet for lufttrekk. 
 
Det vil bli montert strømforsyningsbokser langs 
bakkenettet. For de husstander som skal kople seg til det 
nye bakkenettet, betyr dette en kostnad til graving på egen 
tomt. Kabel og tilkopling betales av Hafslund.  

EK  

2 Gatebelysning 
Det er besluttet at ny gatebelysning skal monteres i 
Hvitsten. Totalt er det tale om ca 70 lysstolper. Type 
lysstolper blir lik de som er montert i Fjordveien. 
 
Hvordan de nye lysstolpene skal finansieres er foreløpig 
uklart, men en mulighet kan være at Hvitsten vel 
finansierer dette, og at Vestby kommune leier/leaser 
gatebelysningen av Hvitsten vel. 
 
Første fase i arbeidet blir på strekningen Gamlebakken til 
Hvitsten torv. 

EK  
 

3 Bredbånd 
Det blir nytt bakkenett med bredbånd i Hvitsten. Det blir 
Hvitsten vel eller de aktuelle husstandene som skal være 
eier av nettet.  
 
Hver husstand må selv bekoste graving på egen tomt og 
kabel.  

EK  

4 Vann og kloakk 
Det går tregt med arbeidet. Spørsmål fra salen om Vestby 
kommune oppfyller kravet fra Fylkeskommunen all den tid 
arbeidet med vann og kloakk ikke blir ferdigstilt. 
 
Spørsmålet om plassering av pumpestasjon på Hvitsten 
torg er uavklart. 

EK  



Det etterlyses jevnlig informasjon om fremdriften av 
arbeidet med vann og kloakk. Dette legges ut på Hvitsten 
vel sine hjemmesider. 
 
Noe uklarhet om det mottas Hvitsten vann eller Vannsjø 
vann. Styret sjekker når det kan forventes Hvitsten vann. 
 
Det blir lagt ut pdf med informasjon om kravet til montering 
av vannmåler i Hvitsten. 

5 Rekordstort fremmøte på Hvitsten kino 
Hele 90 personer så James Bond på Hvitsten kino fredag 
den 7/11. Det ble solgt øl og snacks.  
 
Neste kino er 15/12 og Eddie Guse ønsker alle 
velkommen. 

EG  

6 Hvitsten vel hjemmeside 
Alle kan sende e-post til Hvitsten vel. E-post adresser til 
alle styremedlemmer finnes på hjemmesiden, i tillegg til e-
post adresse vedrørende leie av Grendehuset og melding 
til Hvitsten menighetsråd. 

JA  

7 Medlemmer 
Medlemstallet er redusert. Det sendes brev til alle Hvitsten 
beboere og hytteeiere med anmodning om å melde seg 
inn i Hvitsten vel. Dette er viktig for at Hvitsten vel skal ha 
muligheten til å ivareta beboernes interesser i Hvitsten.  

EK  

8 Hvitsten profil 
Styret har ikke besluttet mandat for prosjektgruppen som 
skal utforme forslag til Hvitsten profil. 
 
Initiativtaker Ole Johan Hvidsten innkalles til møte om 
saken så snart som mulig. 

EK  

9 Annet: 
 
Juletrefest søndag den  4. januar 2009.  
 
Nyttårsfest lørdag den 17. januar 2009.  
 
Alle velkommen. 
 
Neste allmøte 
24. februar 2009  
21. april 2009.  
Alle velkommen. 

  

 


