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TAKK TIL ALLE DERE SOM BIDRAR TIL AT HVITSTEN BLIR ET 

HYGGELIG STED Å VÆRE 

Det er ca. 80 frivillige i Hvitsten som hvert år deltar på 
ulike måter for at vi alle skal ha det bra. Vi takker alle og 
velger å hedre noen. På årsmøte i juni ble Bjørn Skui 
hedret som «Hvitstenborger» og Dag Johansen ble 
tildelt æresmedlemskap.  

Nytt æresmedlem er Oscar Hærnes 
som er hedret for mange års innsats 
i Hvitsten Vel. Diplomet ble over-
levert av julenissen, styreleder og 
nestleder en mørk desemberkveld.  

«HVITSTEN MOT 2030»  
Hvitsten Vel har i flere tidligere perioder jobbet aktivt 
for å forme Hvitstens fremtid. bl.a. med innspill til 
reguleringsplaner. Nå setter vi søkelys på «Hvitsten mot 
2030». Alle er velkomne til å delta i disse diskusjonene, 
via post@hvitstenvel.no eller på Facebook, «Hvitsten 
2030». Så langt er det eldreboliger og utbygginger i 
Hvitsten Styret har fått innspill om. Det er planlagt 23 
nye boliger i Hvitsten innenfor de neste 3 årene, og vi 
vet at enda flere ønsker å bygge. Vellet inviterer til 
diskusjonsmøter så snart koronasituasjonen bedres. 

SAMARBEID MED VESTBY KOMMUNE OG GRUNNEIERE 
Styret jobber for en god dialog med de respektive store 
grunneierne i Hvitsten og med Vestby kommune. Vi har 
etablert samarbeid med administrasjonen i kommunen 
fordi det er stort behov for at Hvitstens utfordringer og 
behov blir sett og ivaretatt.  

SKILT OG BOMMER 
I sommer har det kommet opp to bommer på veier vi i 
Hvitsten har benyttet fritt i generasjoner. Det er satt 
opp skilt med en ordlyd flere har reagert på. Mange i 
Hvitsten føler at friheten tas fra oss. Men – ingen 
gående/syklende er «uvedkommende» på private veier 
som fører til områder som er regulert til fritidsliv (LNFR-
områder). 

NYÅPNINGEN AV RAMME 
Ramme åpnet i juni for nye kortreiste kulturopp-
levelser. Hyggelig for oss Hvitsten-beboere var det også 
å møtes på «Høstpub» igjen etter mange års fravær av 
dette tilbudet. Vi satte også stor pris på muligheten for 
å få omvisning på det vakre hotellet.  

KORONAÅRET 2020 

Koronapandemien traff Norge i begynnelsen av mars, 
og vi fikk hverdagen vår snudd på hodet. Noen i Hvitsten 
har dessverre blitt syke av korona, men heldigvis har vi 
ikke mistet noen.  

Det har vært stor usikkerhet om det meste, men vi i 
Vellet har prøvd å få til «noe». Planer har blitt laget, 
forkastet og laget på nytt. 

Det ble en annerledes 17. mai med morgensalutt og 
flaggheising, men ingen servering. Tog med 
trommekorps, 
men uten barn. 
Digital 
konkurranse og 
digitalt 
loddsalg, men 
fysiske premier. 

Det ble årsmøte med digital avstemming og deltakelse 
på Teams. Det ble allmøte på Teams og streaming på 
Facebook. 

Det ble pub med flere frivillige 
og færre besøkende, men uten 
klemmer. Alkohol ble servert på 
hender og på bord i tillegg til det 
vi fikk i glassene. Utallige 
vandrere med sekk og fast blikk 
gikk på tur gjennom Hvitsten, og 
enda flere enn tidligere kjøpte 

vafler og kaffe på Sjøboden i helgene. 

Hvitsten Salong fant sin plass på og ved Emmerstad og 
digitalt, for å sikre god avstand og god formidling. 

Strandryddedagen ble gjennomført da det ble høst. 

Lokalene på Grendehuset ble bestilt, avbestilt og bestilt 
og avbestilt igjen. Det samme gjaldt for Bygdekinoen. 

Nettopp denne sommeren med mye tid i nærmiljøet, 
har vi satt ekstra stor pris på grunneiers innsats i de 
velholdte parkene ved stranden, skolen og kirken. 

Første søndag i advent ble juletreet tent, men uten 
julegudstjeneste, fakkeltog og 
julenissen.  

Søndag 13. 
desember 
kom 
endelig to 
julenisser 

kjørende med masker og 
hansker og god avstand og 
delte ut julegodt til forventningsfulle barn.  

--- 
 
Nå kommer koronavaksine som forhåpentligvis gir oss 
tilbake både hverdager og fest og alt midt imellom. 
Inntil da: Vi holder ut og holder sammen på avstand, 
og gleder oss veldig til å gi hverandre gode og varme 
klemmer igjen. 

 

Mange takk for innsats og hygge i 2020.  
Kos dere med Hvitstens Julekahoot! 

Med ønske om en god jul og et godt nytt år! 
Vennlig hilsen Styret i Hvitsten Vel 

mailto:post@hvitstenvel.no
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