Vestby kommune

Det er lett å ha det godt i Vestby!
Uansett om du er bosatt
i Vestby kommune,
har arbeid her, eller du er turist,
ønsker vi at du skal ha det godt.
Vi gjør vårt ytterste for å legge
forholdene godt til rette for alle
- både gjennom et godt utbygd
tjenestetilbud, gode og trygge
oppvekstvilkår, attraktive fritidsaktiviteter og tilrettelegging for
næringsutvikling. Det er nettopp de unike
mulighetene som finnes her, som har gjort oss til
en attraktiv kommune!
Jeg vil ikke nøle med å påstå at vi har alt her i
Vestby. Om sommeren lokker et yrende sjø- og
badeliv, som også har bidratt til å gjøre oss til en
etterspurt hyttekommune. Her finner du flotte
rekreasjonsområder både langs kysten og innenlands, og jeg kan trygt anbefale en tur på sykkel
langs historiske leder og i vakkert terreng.

Vi har også ideelle næringsområder langs E6, som
har gjort oss til logistikkens høyborg. Herfra er
veien kort uansett hvor dine markeder befinner
seg. I tillegg til jernbanen, som på kort tid tar deg
til Oslo eller inn i Sverige, har vi kort vei til Gardermoen, og med sivil flytrafikk fra Rygge har resten
av verden kommet enda litt nærmere.
Samtidig vil jeg påpeke viktigheten av at vi
skynder oss langsomt og legger til rette for en
nærings- og befolkningsvekst i kontrollerte former med tanke på infrastruktur og oppvekstvilkår.
Vi skal sørge for at våre innbyggere også i framtiden skal synes at Vestby er verdens beste sted
å bo!
Hilsen en stolt ordfører!

John A. Ødbehr

-

Vestby kommune består av tettstedene Vestby, Hvitsten, Garder, Hølen og Son
Vestby er administrasjonssenteret i Vestby kommune
og det er Vestby gård som har gitt navnet til kommunen.
Da stedet fikk kirke på 1100-tallet, ble den lagt ved Vestby
Gård - som da ble prestegård.Den store, hvite hovedbygningen fra 1832 er tegnet av sogneprest Thomas
Bodom. Da jernbanen ble bygd i 1879, vokste det opp
en stasjonsby der jernbanen krysser Den Fredrikhaldske
Kongevei. Det ble anlagt mølle, bank, kjøpmannsgårder
og skole. I dag er Vestby inne i en vekstperiode og det
er etablert flere nye boligområder i nær tilknytning til
sentrum.
Hvitsten er et lite tettsted beliggende ved Oslofjorden, omtrent midt mellom Drøbak og Son. Stedet
har to populære badestrender, Hvitsten strand og
Emmerstadbukta. Den første ligger midt i sentrum, den
andre et stykke syd for sentrum. På slutten av 1800- tallet
var Hvitsten og Emmerstad populært blant Kristianiabohemen. I dag er det en blanding av fastboende og fritidsboliger på stedet. Sjøbodene i Hvitsten var kommunens
kulturminne i forbindelse med Kulturminnestafetten i
1997. Ramme Gaard ligger nord for Hvitsten sentrum.
Garder er ei landbruksbygd med ca. 400 innbyggere.
Den grenser i nord til Ås, i øst til Hobbøl, og i syd til Såner.
Navnet har bygda fått fra den sentrale gården Garder.
Ifølge Olaf Ryghs Norske Gaardnavne er betydningen av
navnet gjerdene, inngjerdete jorde-stykker. Navnet går

igjen i mange gårder i bygda etter at gården Garder
ble stykket opp. Eks: Garderbråten, Garderhagen,
Østre og Vestre Garder. Det er også spor fra før-kristen
tid, bl.a. flere små gravhauger og en bautastein over
en lokal stormann. Flere gårdsnavn, som Hovimb
og Hovtun vitner om dette. Garder gikk også i
middelalderen under navnet Hovheimdalr.
Hølen ble skilt fra Son i 1848 og etablert som egen bykommune med 199 innbyggere. Hølen var Norges minste
by frem til innlemmelsen i Vestby kommune i 1943. I
mellomkristida var Hølen et skatteparadis - Norges svar på
Lichtenstein. Navnet kommer antagelig av at elven Såna,
som fra Såner til Son kalles Hølenselva, danner en kulp
midt i sentrum. Et eldre ord for et sted hvor det ligger et
bredere og dypere sted i en elv er høl. Lokalt kalles dette
stedet i elven for «Kulpa». Tettstedet ligger 7,5 kilometer
sør for kommunesenteret Vestby.
Son er et tettsted i den sørlige delen av Vestby kommune.
Son er særlig kjent for sin gamle bebyggelse fra 1600-1700
tallet, med trehus og trange smug som gir et særpreg
som man gjerne forbinder med byer langs kysten av Sørlandet. Det er også en populær småbåthavn. Det tidligere
ladestedet ligger ved Oslofjorden, og fjordarmen
Sonsbukta, lokalt kjent som Sonskilen, er fjordens dypeste
naturlige havn. Son sentrum ligger nede ved sjøen, med
resten av tettstedet i en bratt helning bak.

Et godt tjenestetilbud –
Vi er en bedrift med over 1 000 ansatte fordelt på
ti tjenesteområder som gjør vårt beste for deg.
Vi ønsker at våre innbyggere skal ha det trygt og godt
hele livet, derfor er det viktig for oss å kunne tilby et godt
tjenestetilbud for alle aldersgrupper.
Vi har full barnehagedekning, vi har nye, moderne og gode
skoler, vi har gode kultur- og fritidstilbud og vi har en god
eldreomsorg.
I rådhuset vil du få råd og hjelp til det meste av våre
hyggelige og engasjerte ansatte.
På våre nettsider vil du finne detaljert informasjon om alle
våre tilbud innen de ulike sektorene.

www.vestby.kommune.no

– gjennom hele livet

Naturopplevelser,
idrett og friluftsliv
Innbyggerne i Vestby kommune har de aller beste vilkår for å kunne
drive et aktivt idretts- og friluftsliv, sommer som vinter.

I kommunen er det både kommunale og private
anlegg; idrettshaller, svømmehall, stadionanlegg
med løpebaner, flere natur- og kunstgressbaner, grusbaner, golfbaner, ballbinge, balløkker, ridesentra og
seilsportanlegg.
I tillegg har vi flotte tur- og skiløyper, lysløype,
skileikanlegg og alpinanlegg.
Ødemørk er kommunens natur- og friluftssenter. Herfra er det kort vei til tur- og skiløyper i Mossemarka.

Langs kysten er det flere småbåthavner, og øyene
utenfor Son er populære utfartsmål for fritidsbåtfolket.
Tvers i gjennom kommunen går det en helårs ridesti,
og en spennende kyststi er under opparbeiding fra
Son til Drøbak. Kommunen har ypperlig rekreasjonsområder langs fjorden, 10 badestrender, flotte
områder for sportsfiske, og store utmarksområder.

Kan man egentlig
ha det bedre?

VESTBY

– kommunesentrum
og vekstområde
Vestby kommune har vokst mye de senere årene.
Næringsutviklingen, E-6, jernbanen og den sentrale
beliggenheten i forhold til både Oslo, Gardermoen,
Vestfold, Buskerud og Østfold gjør at flere og flere
mennesker ser mot Vestby. Vestby skal i løpet av de
kommende årene gjennom et utstrakt kommunedelplanarbeid for Vestby nord. Utviklingen av Vestby
sentrum og etableringen av Norwegian Outlet og
Bauhaus kommer til å trekke mange besøkende og nye
innbyggere til kommunen.

Sentralt beliggende til dagens sentrum er det nye skoler
og nye boligområder, og med satsingen som er på
næringsutvikling i kommunen kommer Vestby til å bli
et flott og attraktivt sentrumsområde både for turister,
innbyggere og næringsliv.
Delijordet i syd med mulighet for 3000 arbeidsplasser,
planer om nytt hotell i sentrum og en sentrumsplan som
tar hensyn til livskvalitet, kultur, opplevelse og mangfold – Vestby er i sannhet et sted med muligheter.

I VESTBY

Bygget etter unike idealer.

UNIKE SOLE!

Fortsatt godt med luft mellom husene.
Samme, store vindusater og “kings size” balkonger.
Avansert lydisolering. Store grøntarealer.
Rett og slett bygget for trivsel;
det er det vi kaller unike idealer.
Størrelser fra 58-128 m2. Priser fra 1.440.000,KONTAKT MEGLER FOR VISNING: 64 93 39 00 / 64 95 33 33

DRØBAK

Torget 5
TLF. 64 93 39 00

Vestbytorget
TLF. 64 95 33 33

UTBYGGER

SÅNER INVEST AS

www.solebolig.no

Tilrettelagt for næringsvekst
Vestby kommune er en næringsvennlig
kommune med allsidige handels- og næringsområder.

Næringssatsing er en viktig premiss for utvikling av
en levende og livskraftig kommune. Næringsutvikling
har i tillegg en egenverdi for å redusere utpendling og
tidstap for husholdningene. Dette blir dermed også
en viktig premiss for å utvikle kommunen som en god
bo- og oppvekstkommune.
Vestby kommunes nærhet til E6 gjør kommunen unik
som etableringsplass. Med 30 minutter til Oslo sentrum, 60 minutter til Sverige og et motorveisystem
som tar deg videre til Göteborg, Malmö, og kontinentet, er alt tilrettelagt både for næringsetablering og
bosetting. I tillegg er 1 600 000 mennesker, ca 1/3del
av Norges befolkning, bosatt innenfor en radius av en
times kjøring fra Vestby!
Jernbanen er et framtidig satsingsområde og utgjør
et effektivt alternativ mellom Vestby, resten av Osloregionen, samt til utlandet langs den såkalte Västkustbanan. Det er 33 minutters reisetid til Oslo S og
16 minutter til Moss. Det er lagt dobbelspor gjennom
hele kommunen og dermed er grunnen lagt for
tungtransport direkte til de store anleggene på blant
andre Deli Skog industriområde.

Rygge flyplass er den nyeste av de tre internasjonale
flyplassene som betjener Oslo-regionen. Det tar bare
20 minutter å komme seg til Rygge fra Vestby. Dette
har vist seg å ha en meget stor betydning. Rygge har
et stort parkeringsanlegg, men du kan også velge
taxi, buss eller tog. Lokale og regionale taxiselskaper
betjener flyplassen, blant annet Follo Taxi, som setter
opp egne kjøringer til flyplassen. Det går også flybusser fra Son.
Med næringsområdene på Verpet og Deli Skog, dobbeltsporet jernbane, ny firefelts motorvei, kort vei til
Moss Lufthavn Rygge, Oslo Lufthavn Gardermoen
og sentral plassering på Østlandet, er beliggenheten
ideell for utvikling og vekst. Herfra er veien kort til
både det nasjonale og internasjonale markedet.

Dette gjør Vestby unik som etableringsplass og vi er blant de mest ekspansive
kommunene i landet!

Vestby har flere etablerte næringsområder
Deli Skog Næringspark
Deli Skog Næringspark er kommunens største utbygde
næringsområde. Det største firmaet som er etablert på området, er ASKO Øst (Norgesgruppen). Andre store firmaer er
blant annet, Haugen-Gruppen, Arcus-Kjemi, Eurosko, Skeidar,
Schneider Electric.

Vestby Nord
Norwegian Outlet etablerer seg nord for vanntårnet.

Vestby Næringspark Øst
Nytt næringsområde. Området er på ca. 1500 dekar totalt.
Store firmaer som er etablert på området er blant annet DHL
og Nille og Ferd Eiendom har signert kontrakt om oppkjøp av
270 mål.

Kleiver
Nytt næringsområde i Vestby nord, hvor Bauhaus etablerer seg.

Vestby best

Verpet
Etablert næringsområde i Vestby nord - med en rekke firmaer
innen faghandel, servicebedrifter og lager/produksjon.

Sletta
Næringsområde ved Sonsveien. Det er også etablert
ridesenter her.

Direktør for Ferd Eiendom, Carl Brynjulfsen, forteller at Ferd Eiendom har søkt systematisk etter gode tomter i korridoren mellom Vestby og
Gardermoen den siste tiden.
– Vi har sett på mange eiendommer, men landet på Vestby som den beste totalt sett. Herfra er det kort vei til internasjonale innfartsårer og
havneområder, og strekningen mellom Svinesund og Vestby er godkjent for såkalte EU-trailere, altså vogntog med lengde inntil 25,25 meter og
totalvekt inntil 60 tonn, sier han.
I vurderingen er det også lagt vekt på at det er tverrpolitisk enighet i Vestby kommune om å legge til rette for næringsutvikling, slik at en utbygger
kan regne med effektiv saksbehandling og forutsigbare rammevilkår.
– Flere store virksomheter er allerede på plass eller i ferd med å etablere seg i kommunen, og dette bidro ytterligere til å gjøre tomten attraktiv
for oss, sier Carl Brynjulfsen.

Kulturlandskap
og fornminner
Kultur er limet som binder samfunnet
sammen og som bygger bro mellom
fortid, nåtid og fremtid.
Kommunens fornminner og kulturlandskap dekker forholdsvis store områder og bidrar til identitet og tilhørighet.
Registreringer viser at det finnes arealer med kulturlandskap av nasjonal og/eller regional verdi bl. a. i Garder, rundt
Vestby og Såner kirker, samt mellom Hølen og Såner.
Når det gjelder fornminner har kommunen ca. 315 lokaliteter med faste, synlige og automatisk fredete kulturminner og funnsteder, Garder, Såner, Vestby sentrum, Son/
Kolås, Hvitsten og nord for Pepperstad skog.

Ramme Gaard
– et lokalt landemerke
Siden 1986 har gården vært drevet økologisk.
Siden 1986 har gården vært drevet økologisk. Det
produseres melk, kjøtt, poteter, gulrøtter, tomater og
diverse grønnsaker for butikken på gården, og bærekraft
og biologisk mangfold er grunnlag for jord- og skogbruk.
Ramme Gaard er både nasjonalt og internasjonalt kjent
for sin økologiske drift og vakre parkanlegg. I de senere
år er det ved Ramme Gaard satset på blant annet kurs og
konferansetilbud, og ikke minst på å tilby et vidt spekter av
kulturarrangementer.
Ramme Shakespeare Festival og Ramme Rokke Fest er mest
kjent, men i tillegg er det utstillinger og julemarked, og
det er blitt en tradisjon med hagedager på forsommeren
og på høsten.

Kulturen er for alle
Et rikt og mangfoldig kulturliv bidrar til utvikling, opplevelse og livsglede.

Vestby kommune har i tillegg til sine naturgitte
fortrinn som nærhet til fjorden, et flott kulturlandskap, store skogsområder og gamle, pittoreske
ladesteder, et spennende kunst-, kultur- og fritidstilbud.

Hollenderfestivalen i Son, Karsten og Petra forestillinger i Hølen, Shakespearefestivalen på Ramme
Gård, Månerock på ”Teten” - mangfold og livsglede
- uansett hva du er interessert i, vil du trolig finne et
tilbud hos oss.

Samspillet med kommunens mange frivillige
organisasjoner og profesjonelle utøvere innen
bildende kunst, sang, musikk og litteratur gjør
kommunen til en spennende og dynamisk kulturkommune. Kreativiteten og skaperevnen er stor,
og du finner en rekke private og offentlige
kulturelle tilbud innen de fleste sjangere.

Oppsøk noe av kulturhistorien, ta en tur innom noen
av galleriene eller kystkultursenteret, besøk Karsten
og Petra, eller få noen timer på noen av de koselige
kafeene og restaurantene.

- Velkommen til meningsfylte opplevelser!

Velkommen
til Vestby Gjestegård
og Hyttepark!

Nybakte bunner hver dag!

De ringer – Vi bringer
Tlf. 64 95 34 44
Vestby Gjestegård og Hyttepark har
utleie av hytter, leiligheter, rom og
campingvognplasser hele året.
Konferanserom, show-rom og selskapslokaler. Av fasiliteter har vi internett,
vaskerom, grill og ballplass.
Vi har kveldsaktiviteter for barna, som
kjøring med hest og vogn, ponniridning
og ATV kjøring.

Medium pizza fra kr 138,Stor pizza fra kr 168,Nybakte bunner hver dag!
Bestill pizza i dag

64 95 34 44

VESTBY

HYTTEPARK
Sørligård Farmen, 1540 Vestby • Tlf: 64 95 98 00
Fax: 64 95 98 01• mail: info@vestbyhyttepark.no

Turismen blomstrer i Vestby
Både kysten, strendene, kulturlandskapet og de store utmarksområdene
inviterer til rekreasjon og flotte opplevelser, og derfor er Vestby et yndet
turistmål, både for dagsturister og langveisfarende.
Kommunens gamle “byer”, ladestedene Son, Hølen og
Hvitsten, er med sin historie, sine spennende gamle hus
og miljøer og sine gamle, men høyst levende kunstnertradisjoner, interessante opplevelsesmål. På begynnelsen
av 1900 -tallet hadde en rekke kjente kunstnere tilholdssted
i Vestby og også i dag bor det mange kjente kunstnere i
kommunen.

Fantastisk skildret i Ketil Bjørnstads romanse “Sommerkveld ved fjorden”. Her bodde også Theodor Kittelsen.

PåVestby prestegård vokste forfatteren Johan Herman
Wessel opp sammen med sine genierklærte brødre,
matematikeren Caspar og juristen og storgodseieren Ole
Christopher. Her ble også maleren Erik Bodom født noen
tiår senere.

I Hvitsten bodde også Edvard Munch tidlig på 1900-tallet
til sin død i 1941. En rekke av hans fantastiske malerier har
motiver fra Hvitsten og Vestby.

I Hvitsten bodde Christian Krogh med sin glade kone Oda.
Her hadde Lassonfamilien sitt sommersted, og pleiet sine
faste (og løsaktige) forbindelse med Kristianiabohemen.

Motivet til “Nøkken” skal i følge Sigrid Undset være
Haugertjernet, et steinkast fra Emmerstadbukta – som
hun senere brukte som modell for Hestviken i verket om
Olav Audunsson.

Son har huset noen av Norges mest kjente kunstnere. Carl
Dørnberger flyttet til Son i 1896 og mange av hans verk har
motiver fra Son. Nils Kjær var Dørnbergers nabo og venn.
I ”Julibrev frå Son”, fra boken Epistler som utkom i 1912, er
det en skildring av en rotur på Såna, fra Son til Hølen.

En oase for sjø- og badeliv!
Vestby har en lang kystlinje på østsiden av Oslofjorden,
- med flere flotte strender og badeplasser.

Disse områdene eies av det offentlige, Vestby
kommune eller Direktoratet for Naturforvaltning
- bortsett fra Hvitsten som er privateid. Vestby
kommune samarbeider med direktoratet om både
kjøp, opparbeidelse og drift av badeplasser.
Krokstrand:
Sandstrand med store plenområder, deler av området
med rullestein, handikaptoalett med vann, sandvolleyballbane. Ca 100 meter fra parkeringsplass. Kiosken
på Krokstrand er åpen hver dag kl. 11 - 18 i hele
sommerperioden!
Hulvik:
Sandstrand og svaberg, gressplen, toaletter, ca 100
meter fra parkeringsplass
Hvitstenstranda i Hvitsten sentrum:
Sandstrand og gress, liten brygge, benker, parkering,
buss i sentrum.
Emmerstad:
Emmerstad friluftsområde består av flere fine badeog strandområder. Fine turområder. Toalettanlegg
Sandstrand, plenarealer samt et område med svaberg,
handikaptoalett, badeflåte, ca 500 m fra parkeringsplass
Kjøvangen: Ligger i en liten bukt litt nord for Son.
Sandstrand og svaberg, brygge - tilrettelagt for
handikappede (fisking), plenområde, ca 50 meter fra
parkeringsplass. Område for dykking. Flott turområde.

Sonsstranda:
Sør for Son sentrum. Sandstrand og svaberg, stupebrett, tennisbane, toalett, ca 50 meter fra parkeringsplass
Brevikbukta:
Sandstrand, svaberg og gressplen, handikaptoalett,
sandvolleyballbane og petanquebane, parkering på
stranda.
Skutebauen:
Sandstrand, svaberg
Gjøva og Sauholmene:
Utenfor Son ligger det fire øyer som tilhører Vestby
kommune. Den største er Gjøva, mens de mindre tre
går under fellesnavnet Sauholmene; disse ligger bare
omkring femti meter fra fastlandet. Lokalt omtales
den største av de tre som Sauholmen.
Gjøva:
Kun tilgjengelig med båt. Spesiell geologi og flora.
Sauholmen:
Kun tilgjengelig med båt. Svaberg, handikaptoaletter
Nordre Sauholmen Utfartsholme utenfor Son sentrum.
Ankringsmuligheter, ingen offentlig brygge. Sandstrender.

Velkommen i havn!
Son er for mange synonymt med Det Gode Liv.

Son kommunale havn ble organisert og etablert som
lystbåthavn på midten av 1960–tallet. I dag er Son
gjestehavn en av de mest populære i Oslofjorden,
og representerer inngangsporten til Vestby for svært
mange. I havnen er det et yrende liv sommerstid, med
kort vei til flotte rekreasjonsområder både langs fastlandet og i skjærgården.
Son - kommunens sentrum i syd
Son er for mange synonymt med Det Gode Liv. Det er
da også naturlig, med sin fantastiske beliggenhet og
utallige muligheter for gode opplevelser. Her ligger
naturperlene på rekke og rad, og mye av næringslivet
er også rettet mot helse og velvære.
Det er med andre ord lett å ha det godt i Son!
Son er et gammelt ladested ved Oslofjorden, mellom
Hvitsten og Moss. Son ble benyttet som havn når de
indre delene av fjorden var islagt. Storhetstiden til
Son som handelssted og skipshavn startet omkring
1550. Først gjennom eksport av trelast og helt frem til
1900 ble det eksportert store mengder trematerialer
fra Son, særlig til England, Nederland og Danmark. På
gamle hollandske kart står Zoon Water som navn på
Son Kro_90x55.pdf
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Oslofjorden. Skipsredere etablerte seg i Son. Samtidig
ble det bygget mange forretninger; trelasthandel,
tobakkspinneri og brennevinsbrenneri – alt bidro til
at Son blomstret på slutten av 1700-tallet.
Stedet var viktig tømmerhavn allerede under
Hollendertiden fra slutten av 1500-tallet til et stykke
inn i det 17. århundre. Så viktig at hollenderne kalte
Oslofjorden for Zoon Water på sine sjøkart – det eldste
helt tilbake til 1582. Ladested med tollrettigheter fra
1604. Flere fredede bygninger, bl.a. Thornegården fra
1641 - en av fjordens eldste og flotteste trebygninger
i privat eie, Stoltenberggården, og Spinderigården
- Ove Meyers tobakksspinneri fra før 1750. Dessuten
handelshusene Woldegården og Huitfeldtgården fra
siste halvdel av 1700-tallet.  Nærheten til fjorden, E6
og jernbanestasjonen har gjort at det har det vokst
opp flere attraktive boligområder rundt det gamle
ladestedet; Deør Skog, Strømbråten, Øståsen og
Brevik. I alt har ca. 6 000 mennesker adresse Son.
I dag er Son en fantastisk perle langs Oslofjorden,
som med sine hyggelige gater, sin nærhet til sjøen,
sine flotte bygninger, spisesteder og gallerier er blitt
et svært populært og attraktivt sted både å besøke og
bosette seg i.
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- Velkommen
til din lokale sparebank!
SpareBank 1 i Vestby og Son har alltid spilt på lag med lokalsamfunnet, og vi
er oppriktig stolte av å kunne være en viktig samfunnsaktør for både trivsel
og utvikling i kommunen.

I tillegg til å være rådgiver og partner på det finansielle
området både for private og næringsdrivende, ønsker
vi å kunne gi noe tilbake til lokalsamfunnet i form av
sponsortiltak.

Med mer enn 90 års tilstedeværelse i Son og 8 flotte
år i Vestby, har våre kundeforhold blitt videreført
gjennom generasjoner. De aller fleste kjenner til oss,
og vi kjenner de fleste av våre kunder godt.

Vi har valgt å spre midlene på bredden av frivillighet,
fra idrettslag til kulturelle aktiviteter og historielag.
På den måten bidrar vi til at Vestby blir en enda mer
trivelig og attraktiv kommune å bo i for alle.

Og nettopp at du som kunde skal føle deg velkommen
i lokalbanken og at vi er lett tilgjengelig for deg, er en
viktig filosofi for oss.
Vi prates!
Odd Erik Evensen, lokalbanksjef i Vestby og Son

i gode og
onde dager.
Verden endrer seg. LiVet endrer seg.
sånn er det bare.
Trygghet, ærlighet og dialog er grunnstener i et sterkt forhold. Slik er
det også i forhold til banken din!
Hos oss får du personlige råd som er riktige for akkurat deg. Når ting
endrer seg økonomisk, på godt eller vondt, kan du trygt snakke med
en av våre dyktige rådgivere. Kontakt oss på tlf 05700.

www.rvs.sparebank1.no

Vestby kommune ønsker å takke alle som
velvillig har bidratt med innspill, tekst og
bilder til brosjyren. I tillegg til bilder fra
eget arkiv har følgende bidratt; Julianne
Berger, Fredrik Holst og Marianne Rom i
Vestby avis, Kjersti Halvorsen i Moss avis,
tidligere kultursjef Birger Hekkelstrand,
Bodil Holter fra Karl Johan Bokcafè og
ansatte ved Ramme Gaard.
Vi håper vi har fått med alle.
En spesielt stor takk til Vestby avis og
konstituert redaktør Marianne Rom som
i en hektisk periode satte av tid.
Dugnadsånden lever!

Vi satser på næringsutvikling i kommunen.
Vi har oversikt over ledige næringstomter og lokaler.
Ta kontakt med oss. Telefon 64 98 51 61 - www.vns.no
Vi holder til i Kleverveien 3 - 1540 Vestby

Vi satser på miljø og bygger ut fjernvarmenett i Vestby
Vi holder til i Kleverveien 3 - 1540 Vestby

BAUHAUS

Din spesialist for verksted, hus og hage

Åpningstider:
Mandag til fredag: 7-22
Lørdag: 9-19
Hagesenter åpent i sesong.
Vestbyveien 70, 1540 Vestby
www.bauhaus.no

SCHAU’S BUSS - NÆRINGSLIVETS BUSSELSKAP
Fra 11 til 85 seter. Nye busser og serviceinnstilte sjåfører som vil gjøre alt de
kan for å gjøre turen så hyggelig og behagelig som mulig. Alle våre store busser
har klimaanlegg og toalett som standard. Det samme gjelder sikkerhetsseler.
Vårt hovedkontor i Vestby er kun under 1 time unna Østlandets tre store flyplasser;
Gardermoen, Torp og Rygge.
Vi gir også forslag til dags- og uketurer, og er behjelpelig med opplegg av hele turen.
For Schau’s Buss har vi tre ”verdier” som vi skal stå for;
Positivitet – Stolthet - Lagånd
Dette er vår visjon som vi etterlever hver dag. Dette kommer kundene våre til gode,
og vi er "synlige" i markedet som det ledende busselskap i Oslo/Østlandsområdet.
Vestbyvn 15, Vestby
Tlf. 64 95 61 61
Fax: 64 95 19 56
www.schaus.no
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MAXBO Vestby

Klevervn. 1 - Verpet
Tlf. 64 98 66 90
vestby@maxboshop.com
www.maxboshop.com
Åpent: 07.00-18.00 (09.00 - 15.00)
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Vestby

Åpningstider: 07-21 (08 -20).
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Tlf.: 64 95 26 45

Verpet

Vestby sentrum

Hvitsten

Sole skog

Pepperstad skog

Garder

Deli skog næringspark

Emmerstad
E6

Kjenn
Kroken

Fakta:
Kjøvangen

Vestby ligger i Akershus fylke og er den sørligste av
Follo-kommunene. Kommunen ligger ved Oslofjorden
og grenser til kommunene Moss, Våler og Hobøl i Østfold,
og kommunene Ås og Frogn i Akershus.

Hølen
Såner

Vestby omfatter tettstedene Vestby sentrum og Hølen, Son,
Hvitsten, Garder, Pepperstad, Randem og Sole Skog.

Laksa

Son

Pr. januar 2009 hadde Vestby kommune 14.095 innbyggere.
Kommunens totale areal er 133 km2.

Sletta

Store Brevik

Vestby kommune
www.vestby.kommune.no

Telefon: 64 98 01 00
Faks: 64 98 01 01
post@vestby.kommune.no
Besøksadresse:
Vestby Rådhus,
Rådhusgt. 1, 1540 Vestby
Postadresse:
Vestby kommune,
Postboks 144, 1541 Vestby

Åpningstider sentralbord:
Sommer: 08:00-15:00
Vinter: 08:00-15:30
Åpningstider servicekontor:
Sommer: 09:00-15:00
Vinter: 09:00-15:30

