
Velkommen til Testby fredag 31. mai og lørdag 1. juni. Vestby kommune ar-
rangerer Idéfestival for å teste ideer og sette fokus på utviklingen av Vestby 
sentrum. Vi vil presentere ideer som har kommet inn, holde foredrag, gjøre 
enkelte storskalaforsøk, diskutere mulighetene for Vestby sentrum m.m. Det 
blir musikk, servering av mat og drikke og aktiviteter for alle. Kanskje er det 
et slikt sentrum med liv og aktivitet vi ønsker oss også i framtiden?

I disse to dagene vil Rådhusgata og Garderveien mellom Kroerveien og 
Sentrumsveien bli stengt for biltrafikk. Bussen vil gå som normalt. Trafikk til 
Vestbytorget, Mølla og MIX kiosken kan disse dagene kjøre både inn og ut på 
Garderveien i krysset med Sentrumsveien. Vi håper ikke dette vil skape store 
problemer for de det gjelder. Hvis det er noen lokale bedrifter som ønsker å 
profilere seg med salg/boder/aktiviteter i de stengte gatene så ta kontakt 
med oss. Kanskje vi finner ut at mindre biltrafikk gir et bedre sentrum?

Mange grupper og enkeltpersoner jobber i disse dager med en hjemmeopp-
gave omkring utviklingen av Vestby sentrum. Disse skal presenteres på 
idéfestivalen. Mangler du en idéstartpakke med hjemmeoppgaver kan du ta 
kontakt med oss eller servicekontoret på rådhuset. Kanskje har du en idé 
som ingen andre har tenkt på?

Med hilsen 
Vestby kommune

Kontaktpersoner:
Bente.Lise.Stubberud@vestby.kommune.no, 64 98 02 71
Lars.Grimsgaard@vestby.kommune.no, 90 52 90 43

Fram til idefestivalen har vi åpent idékontor i Vinmonopolets gamle lokaler 
i Rådhusgata fra 12.00-15.00 alle arbeidsdager. 



16:00 - 19:00 

Kl. 10:00 

I LØPET AV DAGEN:

Kl. 11:00

Kl. 12:00

Kl. 12:30

Kl. 14:00

Kl. 17:45 

Kl. 16:30 

              Kl. 18:00
              Kl. 18:30
Kl. 18:30-20:00

Kl. 20.00-23.00

Testbylokalet  åpner (gamle lokalet til Vinmonopolet)
Arbeid ved modellbordet, utarbeidelse av utstilling
Kom inn for å snakke og ta en kaffe

Slow Walk med guide for voksne/pensjonister 
Utgangspunkt fra Testbylokalet

Mal en parkeringsplass i Rådhusgata! Barn fra Risil barnehage maler

Guidet framtidsvandring i Vestby sentrum

Slow Walk Rådhusparken med guide for barn 

40 m sprint i Garderveien

Hvitsten trommekorps trommer festivalen i gang

Ordfører John A. Ødbehr åpner vernissage for hjemmeleksene 
Foredrag med Morten Ragnøy Ednes (Norsk Form): Handel og sentrumsutvikling  
Diskusjon. Ta med barna! De underholdes mens mor og far diskuterer framtiden

Underholdning: Amalie & Markus og Vegard Iversen & Andrè Banini  
DJ Twotribe snurrer plater resten av kvelden

Ta med skateboardet eller sparkesykkelen din og ta i bruk Garderveien!
Test ut sentrums nye lekeplass, ta med deg ungene og kom!
Moro ved Mølla
Kjøp/salg i gatene
Arena Catering tilbyr god mat og drikke. Uteservering!
3 forskjellige Slow Walk turer
Gå framtidsvandring gjennom Vestby sentrum
Gratis Wi-Fi i Rådhusparken
Testbylokalet åpent til kl. 23.00 - Se utstillingen og diskuter framtiden!

Torsdag 30. mai

Fredag 31. mai

Innlevering av Idéstartpakker i det gamle lokalet til 
Vinmonopolet. Vi finnes i lokalet.



Lørdag 1. juni

Kl. 10:00 

I LØPET AV DAGEN:

Kl. 10:30

Kl. 10:00-14:00

Kl. 11:30

Fra kl. 12:00

Kl. 13:00-13:30

Kl. 15:30-17:00

Kl. 16:00-22:00

Kl. 13:30-15:00 

Testbylokalet  åpner (det gamle lokalet til Vinmonopolet) 
Arbeid ved modellbordet. Kom inn for å snakke, titte på utstillingen og ta en kaffe

Biblioteket er åpent!

Lift ved Rådhuset. Se sentrum fra lufta!

Guidet framtidsvandring i Vestby sentrum
Utgangspunkt fra Testbylokalet

Vestby og Ås musikkorps spiller
Tandemski i Rådhusparken

Foredrag i Testbylokalet: Lillebill Marshall (SVV) -  Hvordan fremme gåing 
som transportform og hverdagsaktivitet 

Workshop 1 & 2 basert på hjemmeleksene (i Vinmonopolets gamle lokaler)
Alle er velkommen!

Workshop 3 & 4 basert på hjemmeleksene (i Vinmonopolets gamle lokaler)
Alle er velkommen!

Underholdning: Soon Etter Frokost, Anette & Ingrid, Liv Kreken og Haavard Dyvesveen m. fl. 
DJ Twotribe snurrer plater resten av kvelden 

Salg av bøker v/ Bibliotekets venner på ”baksiden” av Rimi
Ta med skateboardet eller sparksykkelen din og ta i bruk Garderveien!
Test ut sentrums nye lekeplass, ta med deg ungene og kom!
Moro ved Mølla
Kjøp/salg i gatene
Arena Catering tilbyr god mat og drikke. Uteservering!
3 forskjellige Slow Walk turer
Gå framtidsvandring gjennem Vestby sentrum
Gratis Wi-Fi i Rådhusparken
Testbylokalet er åpent frem til kl. 18.00




