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STYRETS BERETNING FOR 2007 
 
Det har i perioden 07.06.07 til 04.06.08 vært avholdt 11 styremøter og et møte med 
Styreleder i Hvitsten Barnehage. I tillegg har det vært avholdt avklaringsmøte med Fred. 
Olsen vedrørende følgende saker: Sjøbodene, Andersbrygga, bruk av toalettene, 
utformning av torget, parkering/skøytebane, Grendehuset/fotballbanen, informasjonsskilt 
for Hvitsten og ikke minst Stabil Alna området, samt en del andre saker.  
I tillegg til dette har det vært avholdt 2 møter med Vestby Kommune ved Ordfører, 
Rådmann og Teknisk-sjef og hvor følgende saker er tatt opp: Driftstøtte til Grendehuset, 
driftstøtte til kino, nett bak målene på fotball bane, lys på renovasjonsstasjon Thomas 
Olsens vei, snø rydding Hvitsten Torv, pumpestasjon plassering på Torv, buss skur på 
Torv, renovasjon plassering av beholdere, vei belysning, el – rør i bakken, fartsdempere, 
framdrifts plan av videre gravarbeider i forbindelse med nye vann og avløpsrør, parkering 
plasser i sommersesongen, bade flåten overtagelse av Vestby Kommune, i standsetting 
av veier og tipp plass for utgravet masse, i forbindelse med graving i veiene i Hvitsten. 

Etter forslag fra Hvitsten Vel blir den nye pumpestasjonen plassert inntil bekken der buss 
stopp er i dag, denne vil bli bygget sammen med nytt buss skur som skal settes opp. 

Møte med Movar, har blitt avholdt i forbindelse med mulig innføring av kildesortering, i 
samme møte ble det også tatt opp alt griseri (i sommerhalvåret) rundt søppel kasser som 
gjelder sommer renovasjon og om det går å få flyttet disse inn i hytte området der de 
hører hjemme. 

Dette er også tatt opp med Grunneier Ole Johan Hvidsten som har funnet egnede steder 
for å sette ut disse renovasjonsstasjoner. Det blir et nytt møte med Movar og Vestby 
Kommune 3. juni for en godkjenning av foreslåtte nye plasseringer.  

Hvitsten Vel hadde pr. 31.12.2007. 170 betalende medlemmer og innbetalt kontingent var 
på kr. 25. 525.25. Det har vært en nedgang i antall medlemmer på 10 stk siden desember 
2006. 

Hvitsten Vel har inngått avtale med Grøstad Bygg / Montèr om rabattordning for Hvitsten 
Vels medlemmer. Rabatten gjelder ved kjøp av byggevarer og verktøy og fortsetter 
videre. 

 

 

 



 

 

Styret og underliggende komiteer har i 2007/2008 hatt følgende sammensetning: 

 

 

Styret 
Eddy Kobbel. leder  
Oscar Hærnes, nestleder 
Per Wendelbo Røtvold kasserer 
Kjell G Bakke, sekretær 
Jon Asdal, styremedlem 
Edvin Guse, styremedlem 
Jakob Ruder Iversen, styremedlem 
 
Thor Olsen, varamedlem 
Sissel Hvidsten, varamedlem 
 
Grendehuskomiteen  
Jon Asdal 
Eddie Guse 
Eddy Kobbel (verneleder) 
 
Bryggekomiteen 
Roger Karlsen 
Anders Harildstad 
Jakob Ruder Iversen 

Kinokomiteen 
Eddie Guse 
Ronald Christiansen 
 
 
 
 
 
 

17. Mai-komiteen 
Sverre Skibenes 
Børre Skiaker 
Pia Borg 
Christian Ustvedt 
Hanne.W.Carlsen 
Kjetil Andresen 
Øyvind Skui (ekstra) 
 
Festkomiteen  
Dag Johansen 
Marianne Johansen 
Dag Nielsen  
Ole Rognstad 
Else Hauan 
Bente Haugen 
Magnus Hem delvis 
Anders Wilhelmsen (ekstra) 
  
 
Valgkomiteen 
Eli Strugstad 
Bente Hagen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
VELETS ØKONOMI 
 
Etter styrets oppfatning er Velets økonomi under kontroll. Driftsresultatet for Hvitsten Vels 
totale inntekter var i 2007 kr 180.641,- og de totale driftsutgiftene kr.111.625,-. 
Driftsresultatet for Hvitsten Vels aktiviteter i 2007 er på kr 57.700,- mot et underskudd på 
kr. 21.815,- i 2006. Underskuddet hadde sin årsak i investeringer og reparasjoner av 
båthavn og innkjøp av nye stolper som skal skiftes ut.  

GRENDEHUSET 

Leieinntekter for Grendehuset var i 2007 kr.127.719,00 og de totale utgifter kr.86.433,00 
før avskriving.  

Innbrudd 

Som noen ganger før har det igjen vært innbrud, dette skaper mye bry og koster Hvitsten 
Vel en del kroner, da beløpet ikke oversteg 15.000 kr som er vår egen andel fikk vi ikke 
dekket noe av forsikringsselskapet, men må ta tapet på egen kappe. 

Det vil bli utført noen tiltak for å gjøre det litt mer vanskelig og risikofylt med å gjøre 
innbrudd. Tiltaket vil være montering av 2 lamper foran Grendehuset slik at plassen foran 
Grendehuset blir opplyst, det andre tiltaket vil være å stenge veien ned til Grendehuset 
om kvelden med 2 store steiner med grov kjetting i mellom. 

Vedlikeholdsarbeider som er utført på Grendehuset inneværende år   

Dugnad på oljing av gulv i sal er gjennomført, ny avtrekksvifte over komfyrer på kjøkken 
er montert, (gave fra Trond Tuft) I styrerom er nye møbler: møtebord med stoler og 
skaper samt kontorpult og stor kopimaskin installert. (Gave fra firmaet YIT) Ny PC er 
installert (gave fra Jon Asdal). I tillegg til dette er det kjøpt inn skanner og printer for 
PC`n. 

Det er også utført små reparasjon arbeider på Grendehuset, men dessverre står det igjen 
noen steder andre strøk med maling på enkelte steder. 

Stein setting +++++ 

KINODRIFT 

Kinodriften har i 2007 gått med underskudd, styret mener at tiltaket med kino er så viktig 
for våre barn at underskuddet er dekket opp fra Hvitsten Vel. Det er mulig at økonomien 
blir noen bedre i 2008, da vi har fått bidrag fra Vestby Kommune og JI Bygg.   

Kinoen betaler kr 300 pr gang i leie av Grendehuset. 



ANDERSBRYGGA - SMÅBÅTHAVNA 

Arbeidene for utbedring av Andersbrygga er stoppet opp i avvente av videre planer med 
bruken med sjøbodene og mulig endringer på Andersbrygga. 

 

FESTKOMITEEN 

Det har blitt holdt 2 fester i Hvitsten Vels regi. Nyttårsfest og St. Hansfest. Overskuddet 
fra disse festene ble kr 11.500.-. 

Som i fjor utførte festkomiteen et meget bra arrangement med Sankthans festen i Parken 
og som vanlig leverte de et meget bra resultat ut i fra de rådene forhold med mye nedbør. 
Det ble et lite overskudd på kr ca 8000.- til Hvitsten Vel, som kommer meget godt med i 
Hvitsten Vel sin kasse. 

Ny scene til orkesteret ble sponset av Roar Wilhelmsen. 

En stor takk til leder av festkomiteen og hans medhjelpere for bidraget i 2007. 

17. mai-komiteen 

17. maikommiteen stod for et prikkfritt arrangement i år som tidligere, i tillegg har 
komiteen utarbeidet prosjektbok for aktiviteter som må gjøres i forbindelse med 
arrangementet 17. mai.  

En stor takk til 17. mai-komiteen for vel gjennomført arrangement.  

DIVERSE  

Menighetsrådet og Hvitsten Vel sendte også i år en blomsterhilsen i julen til alle 70 år.   

Arrangementet med tenning av julegrana på torget første søndag i advent, var et 
arrangement av Hvitsten Menighetsrådet. Det var fakkeltog og salg av julenek, pølser, 
brus, gløgg og selvfølgelig kom julenissen med poser til barna.  

Juletrefesten ble som vanlig avholdt 6. januar av Hvitsten Menighetsråd og Hvitsten Vel.  

 

Hvitsten 04.06.2008 

Styreleder 

 

Eddy Kobbel 


