
Tema: Allmøte 

Dato: 21. april 2009 

Tilstede: 34 medlemmer fra Hvitsten vel inkludert styret 

På sak: Oscar Hærnes, Sverre Skibenes, Ola Skaug, Jon Asdal, Eddie Guse, 
Pia Borg, Roger Karlsen, Henning Kleven. 

Referent: Børre Skiaker 

Møtereferat 

Sak nr Tema   Ansvar Ferdig 

12/09 Gravearbeider i Hvitsten 
Entreprenøren er 14 dager forsinket, men forventer å være 
ferdig med gravearbeidene på torget den 1. juli 2009. 
En ny entreprenør graver oppover Gamlebakken og 
monterer 8 gatelys av samme type som de i Fjordveien. 
Mer informasjon forventes på møte i kommunen den 22. 
april 2009. 

OH  

13/09 17. mai 
Komiteen starter forberedelser og planlegger flytting av 
arrangementet til skolehagen på grunn av gravearbeidene 
på torget. 17. mai toget skal gå den vanlige ruten. Det vil 
bli informasjon om flyttingen av arrangementet på 
informasjonstavlen på torget og andre steder i Hvitsten. 
Komiteen anmoder om bistand fra andre den 16. og 17. 
mai. Interesserte kan kontakte komiteens formann Sverre 
Skibenes på tlf. 901 76 201. Komiteen anmoder også om 
bistand til kakebaking. 

SS  
 

14/09 Valgkomiteen 
Det meldes om er relativt stor interesse for å delta i 
Hvitsten vels styre og komiteer. Imidlertid etterlyser 
valgkomiteen 2-3 personer til neste års 17. mai komité, 2-3 
personer til årets festkomité og 1 person til valgkomiteen. 
Interesserte kan kontakte Ola Skaug på tlf. 920 25 199 

OS  

15/09 Medlemsinformasjon og brev til ikke medlemmer av 
Hvitsten vel. 
Styret har sendt brev til medlemmer og ikke medlemmer 
av Hvitsten vel, om anmodning om fornyelse av 
medlemskap og nytegning av medlemskap. Det ble gitt 
informasjon om brevets innhold, som vel er kjent for de 
fleste. 

JA  

16/09 Grasrotandelen 
Anmodning til de som tipper/spiller hos Norsk Tipping om å 
registrere Hvitsten vel som mottaker av grasrotandelen. 
5 % av spillesummen (ikke premien) blir overført til 
Hvitsten vel i stedet for til et ukjent formål. Flere har 
allerede benyttet seg av dette. 

EG  

17/09 Skilt langs veien 
Opplysningskilt om at barn leker (og takk for hensynsfull 
kjøring) ønskes montert for å varsle trafikkanter og 
anmode om lavere fart og mer aktsom kjøring i 
Strandveien. Søknad vil bli skrevet snarlig og vurdering av 
skilttyper vil bli foretatt.   

PB  

18/09 Brygga på Hvitsten torg 
Bryggekonstruksjonen er forsterket og vil holde i 50 år. Det 
er likevel behov for noe mer vedlikeholdsarbeid på brygga, 

RK  



derfor blir det ikke adgang til å fortøye båter til brygga før 
15. mai 2009. Det er noen ønsker om utbygging av brygga, 
men ikke noe konkret kan foreløpig sies om dette. 2/3 
deler av eksisterende båtplasser forbeholdes fastboende, 
mens 1/3 del forbeholdes hytteeiere. Det er noen ledige 
båtplasser for 2009. Interesserte kan søke om plass ved å 
kontakte Roger Karlsen eller Hvitsten styre. 

19/09 Dugnad 
Det blir dugnad den 5. mai kl. 18.00 med oppmøte på 
Hvitsten torg. Ved kraftig regnvær, så flyttes dugnaden til 
6. mai. Det blir servert lette forfriskninger til de som møter 
opp. Alle anmodes om å bidra til dugnad. 

HK  

20/09 Annen informasjon 
Hvitsten vel får disponere sjøbodene av Fred Olsen. Styret 
vurderer etablering av kafé i sjøbodene.  
Det vil bli gjennomført vedlikeholdsarbeider på rekkverk 
ved sjøbodene.  
Årsmøtet er 27. mai og alle anmodes om å møte. 
Badeflåten er overtatt av kommunen, som nå har ansvar 
for å sette ut flåten før badesesongen. 

EK  

21/09 Eventuelt 
Det er gjennomført møte med Telenor. De er positive til å 
ta alle kostnader ved etablering av bredbånd i deler av 
Hvitsten, men forutsetter at alle beboere blir med på dette. 
Hvitsten vannverk ved Per W. Røtvold utbetaler verdien av 
andeler som nåværende eiere av hytter og boliger besitter. 
Det er mange som ikke har kontaktet vannverket for 
utbetaling av andelenes verdi, og disse anmodes igjen om 
å ta kontakt med HVITSTEN VANNVERK AL Fjordvn. 25 
1545 Hvitsten med følgende opplysniger : 1) 
Andelsnr/abonentnr og navn på nuværende eier, er ikke 
abonentnr lenger kjent behøves navn til første eier, ta det 
med uansett . 2) Adresse på eiendommen andelen er 
knyttet til og adressen til dagens eier når den ikke er den 
samme. 3) Bankkontonr som beløpet skal utbetales til. 4) 
Kravet må signeres av andelseieren. FLERE SPØRSMÅL? 
RING 64955241 ELLER MAIL TIL pwr@bluezone.no. Det 
er ca 50 % av andelshaverne som ikke har kontaktet 
Hvitsten vannverk angående dette. 
Spørsmål om krakker på torget. Jon Asdal undersøker 
muligheter. 
Strandskogen vel ønskes velkommen til Hvitsten vel. 
P-plassen på nordsiden av Hvitsten plager nærmeste 
beboer med støv. Det undersøkes om salting kan 
gjennomføres. Videre vil det bli undersøkt muligheter for 
delvis eller hel asfaltering av p-plassen på et senere 
tidspunkt.  
Det er vedtatt at det skal bli etablert rundkjøring på torget. 
Det skal anmodes brukerne av grendehuset om ikke å 
kaste sigarettsneiper i barnehagens lekeplass. 
Det skal undersøkes om interessen for etablering av kor i 
Hvitsten. Jon Asdal benytter Hvitstens hjemmeside for å 
undersøke interessen. 
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