
 

Referat fra allmøte i Hvitsten vel 17. februar 2010. 

 

1. Fremdrift i prosjekt strøm og bredbånd. 

Fase 1 er i gang. Den omfatter Strandveien 31 til torget, Gamlebakken og 

Skogstien. Oppstart etter påske. 

 

2. Kildesortering i Hvitsten. 

Rita Snobl fra Movar orienterte. Dette innføres i løpet av mars 2010. Alle 

må ha tre avfallsdunker på egen eiendom. Se utsendt brosjyre fra Movar. 

Avfallcontainerne må ikke stå mer enn 20 meter fra kjørbar vei. 

Miljøstasjonene fjernes. Styret skal ha befaring med Movar i uke 9 for å 

se på lokale forhold. Sommerrenovasjonen blir som tidligere år. 

Fastboende oppfordres til ikke å bruke disse containerne. 

 

3. Informasjon fra komiteene. 

 Festkomiteen. Else Hauan orientert om hvorfor nyttårsfesten ble 

avlyst. Det var bare 14 påmeldte. Få hadde svart på spørreskjema 

fra komiteen. 

 17. maikomiteen, v/Rune Tressum, opplyste at komiteen skal ha sitt 

første møte mandag 22.02.10. Han benyttet og anledningen til å få 

fremmøtte til å skrive seg på kakebakeliste til 17. mai. 

 Kinokomiteen. Eddie Guse orienterte om besøksfrekvensen og 

oppfordret medlemmene til å møte på voksenforestillingene. 

 Bryggekomiteen. Eddy Kobbel orienterte. Hvitsten vel disponerer 

brygga i et år til. Fra 2011 skal Fred. Olsen overta driften. 

Venteliste for båtplass legges ut på velets hjemmeside. 

Utkjøringsrampe for seilforeningen og Hvitsten Vel søkes det nå 

Vestby Kommune om å få bygge, denne søknad må også 

godkjennes av Akershus Fylke. Utkjørings rampe vil bli bygget ved 

nord siden av Sjøboden hvis tillatelse av Fylkes kommunen gis. 



 Fred. Olsen vurderer fjærbelastet bom i Rammeveien 

4. Fremdrift vann og avløp. 

Det foreligger ingen detaljert fremdriftsplan fra Vestby kommunes side. 

Graveplan er: Oppstart igjen etter påske på gjenstående arbeider i 

Gamlebakken, asfaltering i Gamlebakken blir foretatt i september når alle 

gravearbeider er ferdig 

Gravearbeider i Fjordveien og Leif Asens vei blir på begynt etter 

sommerferien 

Gravearbeider i skolehagen fra Strandveien og fram til Broen over bekken 

starter etter påske. Oppstart med gravearbeider i Rammeveien, starter etter 

sommerferien. Hvitstenveien får oppstart i 2011. 

 

5. Kinokomiteen. 

Eddie Guse orienterte om kommende filmer. Programmet legges ut på 

velets hjemmeside og www.bygdekinoen.no  

6. Sjøboden. 

Jakob Ruder Iversen orienterte om arbeid som skal skje i sjøbodene. 

7. Nøkkeltall. Økonomisk situasjon. Jon Asdal orienterte. Det er 202 

medlemmer i velet. Kontingent utgjør kr. 65.200. Styret har satt av kr. 

300.000 til rep/vedlikehold til Grendehuset. 

8. Grasrotandelen. 

Det er 26 spillere som gir 5 % av innsatsen til Grasrotandelen. Dette 

utgjorde i 2009 kr. 13.565 i inntekt til velet. 

9. Eventuelt. 

 Spørsmål om det er nødvendig med salting i Strandveien. Veien er 

busstrassè, derfor salting. 

 Styret undersøker muligheten for medlemsrabatt på Bauhaus og 

Outlet i Vestby. 
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