Informasjon fra styret i Hvitsten Vel, desember 2021
TRAFIKKSIKKERHET OG PARKERING
Parkeringsfri sone for Hvitsten sentrum ble satt i verk i
midten av august. Viken Fylkeskommune har bekreftet
at HC-skiltet skal ha skilt også mot torget (senest i brev
fra 19. november). Styret vil ta initiativ til å få bedre
informasjonsskilt på torget. En henvendelse til politiet i
slutten av august om å bøtelegge ble ikke prioritert. Vi
følger spent med om det blir forbedringer etter hvert.
Vi har fått nei fra kommunen til trafikksikring med lys
og fartsdempere i Strandveien ved «Hærneskroken»,
men vi har ikke gitt opp enda.
Siste informasjon fra kommunen om sikring av
«Bakkesvingen» er at saken er byggemeldt og skal
jobbes med i vinter.
Fartsdemping i Strandveien, i form av «utstikker» kom
på plass i september. Ifølge kommunen gir det størst
fartsdempende effekt at «utstikkeren» er ganske stor.
For ikke å komme i konflikt med innkjøringer til
eiendommene i området er det kun plass til en, plassert
ved Strandveien 69.

MØTEPLASSER
Mange frivillige har sørget for at vi har kunnet møtes på
flere hyggelige arrangementer under varierende
smittevernregler i løpet av året.

varm julegløgg for de mange som
hadde tatt veien til torget. Årets tre
ser ut til å ha ekstra mange lys. Den
lyssatte Pensjonathagen skaper en
god julestemning. Arrangementet
er et eksempel på et langvarig og
godt samarbeid mellom grunneier,
Ramme, Hvitsten Vel og Hvitsten
Menighetskomite.
Høstpub på Ramme Kro i november og desember
kombinert med omvisning i utstillingslokale og
lysvandring i Havlystparken ble en hyggelig møteplass.
Rabaterte priser for Vellets medlemmer er godt
mottatt.
Hvitsten Salong trekker spennende kultur til nærmiljøet. Hvitsten Seilforening sikrer viktig kunnskap om
vannsport gjennom trening og seilsamling.

BOCCIA-BANEN – NYTT TILBUD I HVITSTEN
Boccia-banen ble offisielt åpnet
11. september av ordfører.
Trommekorpset underholdt.
Banen har vært en suksess med
mange spilletimer for deltakere
fra Vestby og Hvitsten. Vi retter
en stor takk til Fred. Olsen jr.
for at vi får bruke parken, til
Vestby kommune for økonomisk støtte og til Oscar
Hærnes, leder for Boccia-gruppen.

Det ble en forenklet 17. mai markering i øsende regn.
Til stor glede stilte
trommekorpset
opp, selv om de
ikke hadde øvd
sammen på ca. ett
år. Vi glemmer heller ikke «Barnas kunstutstilling» i
Pensjonathagen.

Aktiviteten på Facebook-siden «Hvitsten 2030» har
vært varierende gjennom året. Styret velger imidlertid
å bruke denne digitale møteplassen videre.

Sjøboden Pub og Sjøboden kaffe og vaffel var
hyggelige møtesteder for oss alle, ikke minst på grunn
av blide og serviceinnstilte frivillige. En stor takk til Aksel
Strøm og Kari Haugstvedt som hovedansvarlige.

Overgang til EHF-faktura fra leverandører og innsending
av bilag/utlegg direkte til regnskapssystemet ved bruk
av App er med på å forenkle de økonomiske rutinene.

Fjordbygda Hvitsten er opptatt av trygghet ved, på og i
vannet. FNs drukningsforebyggende dag 25. juli ble
arrangert for første gang i samarbeid mellom Vellet,
Seilforeningen og Norges Livredningsselskap.
Allmøte 31. august med politikere i Vestby kommune
på Grendehuset var interessant og opplysende både for
politikerne og andre fysiske og digitale deltakere.
Bygdekinoen åpnet for fullt etter sommerferien.
Høstens høydepunkter for mange ble «James Bond-No
time to die» og «Tre nøtter til Askepott». Vi retter en
stor takk til våre private sponsorer, til Vestby kommune
for støtte med 10.000 kroner og til Kinokomitéen.
Første søndag i advent ble markert med lysmesse i
kirken, fakkeltog, julegrantenning og nissebesøk. Det
var nydelig sang av Vestby kikes barnekor i kirken og på
torget. I det kalde været var det godt med bålpanne og

FACEBOOK-SIDEN «HVITSTEN 2030»

ADMINISTRASJON AV HVITSTEN VEL

AKTIVITETSOMRÅDER FOR BARN I ALLE ALDRE
Tilrettelagte aktivitetsområder for barn savnes. Vi
utfordrer Hvitsten-folk og Hvitsten-venner til å komme
med forslag til plassering av slike fellesområder i
forbindelse med ny reguleringsplan.

HVITSTEN PÅ KARTET I VESTBY KOMMUNE
Både administrasjon og politikere i Vestby kommune
setter Hvitsten på kartet og prioriterer å utarbeide en
reguleringsplan for Hvitsten i 2022.

FOKUSOMRÅDER I 2022
I 2022 vil styret ha spesielt søkelys på ny reguleringsplan, Grendehusets framtid og godt samarbeid.
Mange takk for samarbeid, innsats og hygge i 2021!
Med ønske om en god jul og et godt nytt år!
Vennlig hilsen Styret i Hvitsten Vel

