Referat fra allmøte Hvitsten vel

07.11.2018

Tilstede: 32stk + styret
Styreleder Anne Brænna ønsker velkommen og presentasjon av styret.
Axel Heyl informerte om oppussingen av grendehuset, noen feil ang malingen. Hvitsten vel
har ikke betalt enda, men arbeidet blir gjort.
Autovern i svingen i Strandveien, Jørgensen og Jørgensen – må prosjekteres, har fått ok fra
kommune, Anne tar kontakt med J&J over jul.
Info om gravearbeidet i Hvitstenveien ved AH, de begynner i januar, kommunen har gitt
prosjektet ok.
Leverandører ang fiber og avløp, rør legges frem under gravingen. Ang fiber så ønsker de
mange nok interessenter før de setter i gang. Ikke lagt ned fiber enda. Alle kabler bør legges
først slik at Telenor kun kan legge opp abonnementer. Gravearbeidet vil ta ca. 2-3mnd. Kan
man påvirke tidspunkt for start? De fleste svar som ble gitt på møte i juni var noe diffuse, det
skal være mulig å passere hele veien, men må påberegne stengte veier.
Gangveien er snakket om og skal i hovedsak gå fra torget og opp til Thomas Olsens vei.
Legg inn ønske om fiber på Telenor sine sider.
Bolletes legat – legge ned legatet og henter pengene inn i Hvitsten vel. Per Skovly informere
om dette og jobber med at dette skal gå til oppussing og ellers annet som trengs. Alle i styre
har signert per 28.11.2018
Pubsalget omsatte for 318.000kr i 2018
Vaffelsalget omsatte for 92.000kr i 2018
Velet har en solid økonomi.
Diverse komiteer
Puben – Aksel Strøm - vi trenger frivillige til vakter og annen logistikk.
Vaffel salg – Kari Haugstvedt (rekrutering av nye), Solfrid Ohm åpner og lukker og
videreformidler innkjøp til Aksel Strøm.
Diversekomiteer
Julegrantenning – Anne og Tor Borg (siste år de tar styringen)
17.mai – trenger frivillige – meld interesse, jo før jo bedre
Steinmassene på P-plassen – det som ligger på nord vest siden er ikke fra Fred Olsen, men
fra graving andre steder i Hvitsten.
Andre siden kommer fra Fred Olsen og de skjønner at innbyggerne reagerer, de driver stort
rundt og er avhengig av å bruke den plassen. Holder på med Rammeveien og utvider og
oppgradert. Fortsetter en del på torget, bytte ut steiner og bytte gjerde. Fremtidig arbeid
som ikke er godkjent, men de jobber mot dette.
Beboere rundt er irritert da det rister i husene og ønsker varsling rundt ulempene rundt
dette. Plassen er blitt aktivt brukt de siste fire år, og Fred Olsen ønsker å begrense tiden.

I fjor skulle det gjøres klart til skøytebane, det ble ikke gjort i fjor. Aksel Heyl trenger flere
frivillige til å gjøre dette ordentlig.
Det blir laget skøytebane på P-Plassen, en skøytebane komite er laget og eksistert i flere år
som ønsker Jon Lundell, Øystein Sletten og Kjetil Andresen og Lars Fredrik Moen.
Yngve snakker om å engasjere folk til å bli medlem i Hvitsten Vel og hvordan skal Hvitsten
Vel være. Det er laget et utkast som styret har startet arbeid med. Vi skal lage noe som
medlemmene ønsker og som virker stimulerende til å ønske om å bli medlem.
Er fortsatt mange som har hytter og bor her som ikke er medlem. Kan være forskjell på
ønskene til de forskjellig (hyttefolk, nyinnflyttede og de som har vært her lenge)
Kom gjerne med innspill om hva man ønsker slik at vi får jobbet mer med dette.
Sikkerhetstiltak – der er satt opp 25 punkter som bedrer sikkerhet, sendes over til Eddy
Kobbel og Axel Heyl. Styret jobber med utbedrings ønsker, og kom gjerne med ønsker om
flere sikkerhetstiltak.
Sikkerhet ang kjøring, flere som ønsker at det skal gjøres tiltak for fartsdumper og
gatebelysning i strandveien. Axel Heyl synes også at det kjøres meget fort da –
holdningsbedring blant beboere.
Innkommende saker:
Filminnspilling av Neste Sommer – Hva synes publikum?
Det er ikke lagt igjen noe til vellet, seilforeningen har en kontrakt hvor det angår leie, samme
med trommekorpset har mottatt noe for statist jobb.
Det er meget forstyrrende – de stenger veier, parkerer hvor de ønsker og betaler ikke for
noe. Slike firmaer ønsker å fortsette så lenge de er så billig og bra. Må være mulig å sette
noen grenser – lage avtaler.
Neste sommer har private avtaler for de hus og hager de leier. Tidligere var det entusiasme
og spennende at de laget film her, nå er det mer heft og de gir ikke noe tilbake til stedet.
Ønske om at styret skal uttale seg noe om dette.
Filminnspillingen forstyrrende for flere elementer, fugler, folk og ellers det meste rundt her.
Forslag om å kreve 200.000kr for å få lov til å filme her. Kreve kompensasjon for dette.
Formidle at vi er slitne av dette, på vegne av innbyggerne.
Må prøve å videreformidle dette til de som også her. Fred Olsen er grunneier.
Dette er i all hovedsak en privatrettslig sak, og seilforeningen skal også ha en evaluering mot
slutten av året.
Er blitt en ukultur for å parkere der man ønsker, ingen håndheving av at det er lov å parkere
hvor man ønsker.
Yngve oppsummerer med at de fleste er ening om at vi ikke aksepterer dette lengre, de kan
ikke ta seg til rett hvor som helst.
Anne Brænna tar opp en sak fra allmøte 26.10.17 – søkt om støtte på 225.000kr for
oppsummering – dette fikk vi blankt avslag på. Vi vil fortsette å jobbe mot dette og søker
igjen.

Eventuelt
Forskjønning av torget – øke aktivitet på stranden, ønsker å lage sandvolleyballbane, evt
bochabane. Krokstrand har fått dette av kommunen, bør søke tidlig siden Hvitsten strand er
regulert som offentlig strand.
Skal vellet ta tak i parkeringssituasjonen rundt Hvitsten strand, der er det fylkesvei, Axel Heyl
informerer om at selve torget eies av fylket. AH informere om møte med Ole Johan Hvitsten
ang jobbing for torget og det er laget forslag om bedring. AH informerer om at det jobbes
med saken. Ta kontakt med de rette instanser å informere om hvor farlig det er for barn og
andre farlige situasjoner (utrykningskjøretøy). Sørge for at noen håndhever parkering
forbudt på torget. Ikke vært reaksjoner på mange år. Fleste som parkerer der er utenfor
Hvitsten område. Statens vegvesen. Det skal vedtas en ny plan i kommunen til høsten 2019.
Må være et alternativ til parkering når det skjer ting på torget. Vi har en parkeringsplass og
det må styret ta tak i. Dette har vært tatt opp dette tidligere og det skjer ikke. Ifølge AH er
det fullt på torget og ledig på parkeringsplassen.
Måking av torget på vinterstid – tidligere er det måket dårlig, skaper farlige situasjoner.
Veien til barnehagen skal utbedres.
Politikermøte – Else Hauan har skrevet flere ganger ang at det ønskes å organiseres et
politikermøte. Bør vente til nominasjonen er ferdig i partiene innad. Forslag om å sette en
dato slik at partiene har det å forholde seg til. Styret jobber med dette og vi bør få til et
møte når Son har klart to.
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