Hvitsten Vel

Informasjon fra Styret, juni 2020

ÅRSMØTE I HVITSTEN VEL 18. JUNI 2020

Hvitsten Vel har årsmøte torsdag 18. juni.
Alle er velkomne, men stemmeretten er
forbeholdt de medlemmene som har betalt
årskontingenten. Mer informasjon kommer.

SPILL BOCCIA I HVITSTEN – ET SPILL FOR ALLE

En entusiastisk gruppe Boccia-spillere
ønsker å starte opp med dette artige spillet i
Hvitsten.
Baneplassering er
under vurdering,
men inntil den er
ferdig, kan vi starte
opp med opplæring og prøvekasting på
forskjellige steder.
Dette er et spill for alle, fra barn, (10 – 12
år) til gamle. Også de med gåstoler og
rullestoler.
Vi ønsker å sjekke interessen!
Du som vil se og prøve dette nå, kan
henvende seg til Oscar Hærnes for å avtale
tid og sted. Du kan vente med å kjøpe utstyr
(stålkuler) inntil du ser om dette fanger
interessen din.
Ring, eller send melding til Oscar Hærnes,
tlf. 924 44 912.

TRAFIKKFORHOLDENE I HVITSTEN INFORMASJON OM PARKERING PÅ TORGET

Styret for Hvitsten Vel har det siste året
jobbet mye med ulike trafikkforhold.
Dessverre har ikke resultatene blitt slik vi
ønsket og slik bl.a. Vestby kommune har gitt
uttrykk for at de ville hjelpe til med å få på
plass.. Sakene er gamle og har vært
behandlet av flere styrer bakover i tid.
Informasjon om status i arbeidet med
parkeringen på torget i Hvitsten finner du
på hvitstenvel.no, Nyheter.

Styret i Hvitsten
vel jobber videre
med
trafikkforholdene
i Hvitsten, også
med trafikksikkerhet i «Hærneskroken» og i
«Bakkesvingen».

SESONGÅPNING PÅ SJØBODEN FREDAG 5. JUNI
I pøsende regnvær fant ca. 40 personer
veien til Puben. Det ble en hyggelig kveld og
etter hvert tok regnværet en lang pause. Se
hyggelig oppslag i Vestby avis (for
abonnenter).
SJØBODEN KAFFE OG VAFFEL
Sjøboden kaffe og vaffel har sesongåpning
lørdag 20. juni med åpningstid kl. 13-16.
LITT GRØNNERE PÅ SJØBODEN
Hvitsten Vel har lagt til rette for å at
Sjøboden Pub og Sjøboden kaffe og vaffel
blir litt «grønnere» ved at vi sorterer plast
og papp i egne kontainere.
BYGDEKINO, ÅRETS SISTE FORSTILLING

MANDAG 8. JUNI

Barnefilmen
kl. 18:00 er:
Fremad, med
aldersgrense 6 år.
Kl. 20:00 vises Emma basert på en roman av
Jane Austin.
Mer informasjon
om filmene og
kjøp av billetter
på nett se
Bygdekinoen.
Med ønske om en god sommer
Vennlig hilsen
Styret i Hvitsten Vel

