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Vestby
Ingenting gleder et politikerhjerte mer enn å kunne tilby det folk vil ha, sier ordfører i Vestby kommune, 
John Ødbehr. Han gleder seg veldig til han kan prøve de nye trimapparatene som er plassert ut ved Vestby 
Arena. Drømmen er å få slike trimapparater i sentrum også, folkehelse er viktig, sier han uttrykkelig.

Vestby Kommune: Nærhet til idrett, natur, kultur og næringsliv. Alle foto: Anja Guerrera

Av Anja Guerrera

– Innbyggerne i Vestby kommune har de 
aller beste vilkår for å kunne drive et 
aktivt idretts- og friluftsliv, sommer som 
vinter. God folkehelse og aktivitet for alle 
er viktig, sier ordfører Ødbehr.

I kommunen er det ca 157 kommu-
nale og private anlegg; idrettshaller, 
svømmehall, stadionanlegg med 
løpebaner, flere naturgressbaner, 
kunstgressbaner, grusbaner, ballbinge, 
balløkker, ridesentra og seilsportanlegg. 
Det finnes tur- og skiløyper, lysløype, 
skileikanlegg og barnealpinanlegg. 
Ødemørk er kommunens natur- og 
friluftssenter. 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 
gjennom hele Vestby kommune fra Moss 

til Frogn. Kommunen har ypperlig 
rekreasjonsområder langs fjorden,  
10 badestrender, flotte områder for 
sportsfiske og store utmarksområder.

Vestbyhallen, Grevlingen Flerbruks-
hall og Vestby Arena (flerbrukshall),  
er kommunens tre idrettshaller.

Kommunens stolthet
– Vestby Arena er det største anlegget i 
kommunen med en publikumskapasitet 
på 2000 i den store hallen. Vestby Arena 
har to håndballbaner, en matchbane på 
langs, to basketballbaner, 12 badminton-
baner, to innebandybaner og syv volleyball- 
baner. I tillegg har de bygget en stor 
klatrehall med en klatrevegg som er  
17 x 12 meter og en buldrevegg som er 
17 meter lang og tre meter høy. Antall 
medlemmer har steget fra et femtitals 
sovende medlemskap til neste 200 aktive 
siden åpningen i mars. I tillegg har 

hallen en gymsal/turnsal som brukes av 
skolene som ligger på samme område. 
Utenfor Vestby Arena er det en helt ny 
friidrettsbane samt en av tre kunstgress-
baner i kommunen. En av kunstgressba-
nene har undervarme, og ingen er eldre 
enn fem år, forteller prosjektkoordinator 
Irene Brevad.

Politikerne ønsket å se barneskole, 
ungdomsskole og barnehage sammen 
med hallen. I dag ligger Vestby Arena 
bare et steinkast fra barneskolen, ny 
barnehage og ungdomsskole er i 
startgropa. 

– Det å få på plass en flerbrukshall 
også i Vestby Nord har vært en prioritert 
oppgave etter at Son fikk sin flerbrukshall 
i 2006, forteller prosjektkoordinatoren. 

Spillemidler 
– Det er mange kriterier som skal innfris 
for at søknaden om spillemidler skal 

«Det er ikke 
noe i veien 
med drøm-
mene våre, 

sier ordfører i 
Vestby, John 

Ødbehr»

Vestby kommune

•	 Vestby	er	den	sydligste	av	Follokommunene	i	Akershus.	
•	 Det	er	Vestby	gård	som	har	gitt	navnet	til	kommunen.
•	 Urgården	i	området	var	By,	som	en	gang	i	folkevandringstiden	ble	delt	 

i fire bruk med navn etter himmelretningene: Nordby, Sundby, Østby  
og	Vestby.	Østby	er	nåværende	Follo	folkehøgskole,	og	Vestby	er	preste- 
gården. Vestby Arena er nabobygget til Sundby gård som kommunen 
kjøpte tomt av for å få etablert både ny skole, barnehage og idrettshall. 

•	 De	eldste	gårdene	i	bygda	oppstod	lenge	før	Kristi	fødsel,	trolig	allerede	 
i yngre steinalder.

•	 Pr	1.1.2012	hadde	Vestby	kommune	 
15.139	innbyggere.

	 Kommunens	totale	areal	er	133	km2.
•	 Varierte	bomiljøer,	flotte	rekreasjons-	og	frilufts- 
områder,	allsidige	handels-	og	næringsområder,	
og	nær	tilknyting	til	landets	viktigste	hoved- 
	ferdselsårer	-	E6,	jernbane,	fjord	og	flyplass.	

•	 Vestby	har	10	flotte	strender	langs	Oslofjorden	 
og egen sykkelsti gjennom hele kommunen.

KostbArt: 
Vestby Arena 
er et stort og 
komplekst 
bygg med 
store krav til 
HMS-rutiner 
og god opp-
følging.  
Bygget kostet 
130 millioner 
kroner. 

GAmmel: Håndballklubben har tatt gamle Vestbyhallen til sitt hjerte og elsker 
den gamle hallen. Son håndball sokner til flerbrukshallen i syd.

I solA: Idrettsrådets formann og arkitekten utenfor Vestby Arena. 

>>>
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Holdt 
budsjettet

Vestby Arena bygget kostet 
som	planlagt	totalt	130	
millioner å bygge.

– God oppfølging av økonomi, et tett 
samarbeid mellom administrasjon, 
entreprenør, byggherreombud og 
byggekomiteen er noen av suksessfakto-
rene. Administrasjonen har hatt 
prosjektledelsen og har styrt prosjektet 
fra A - Å, de forbereder også alle saker til 
byggekomiteen samt følger opp vedtak 
som blir fattet der, forteller eiendomssjef 
Kjell Tjernsbekk.

Gang- og sykkelvei 
– Det følger av reguleringsplanens 
rekkefølgebestemmelser at gang- og 
sykkelvei skulle føres frem som en del av 
dette prosjektet. Men infrastruktur burde 
vært sett på som et eget prosjekt 
uavhengig av byggene vi har satt opp og 
er i ferd med å sette opp her, sier 
prosjektkoordinatoren. Ja dette er en 
gang- og sykkelvei som forsyner hele 
området og er viktig å få på plass på et 
tidlig stadium, men ikke som en del av et 
enkeltprosjekt. Dette er vel det eneste vi 
kan se burde vært gjort annerledes i dette 
prosjektet, fortsetter eiendomssjefen.

Kultur, mat og idrett 
Det har vært viktig at hallen Vestby 
Arena fungerer som en flerbrukshall. 
Flerbrukshallen på 5800 m2 med haller 
og klatrevegg rommer også kontorer, 
møterom og kafe. Kjøkkenet er betjent 

fra klokken 16-22 med enkle og gode 
matretter, også middag. Foajéen er 
innkapslet med store glassvinduer og 
bidrar til en lys og hyggelig atmosfære. 
Med sine 398 m2 kan foajeen også leies 
ut til kulturarrangementer, selskaper og 
møter. Musikkanleggene i den store 
hallen er svært gode, og ekspertene fra 
kulturavdelingen har fått være med å 
velge utstyr. I den lille hallen er det også 
en prosjektor. – Fordelen med utformin-
gen av hallen er at den kan snus fra et 
idrettsarrangement til et kulturarrange-
ment på svært kort tid. Dette har vært en 
viktig prioritering for at vi skal bruke bygget 
maksimalt og at det ikke blir stående tomt, 
forteller Irene Brevad.

Arena Catering drifter kantinen og har 
leieavtale med kommunen.

Herlig kyststi
– Kystsien vår er utrolig fin, forteller 
ordfører John Ødbehr. Vi har også en 
ridesti som går igjennom hele kommu-
nen. Dette er jo et miljø i vekst, og vi må 
ivareta disse også, sier han. Ordføreren 
er opptatt av god folkehelse hos sine 
innbyggere. Prosjektet er finansiert ved 
tilskudd til kommunalt folkehelsearbeid 
fra fylkeskommunen. I boka kommunen 
har gitt ut til sine innbyggere finnes 
forslag til turer rundt i hele kommunen, 
både lette og korte, og noen lengre.

Godt samarbeid med idrettsrådet
Politikerne ønsker å ha idretten med på 
laget. Gjennom idrettsrådet har det 
kommet mange innspill til politikerne og 
administrasjonen. Idrettsrådsformannen 

fakta

Vestby	kommune	ligger	i	regionen	Follo	sør	i	Akershus.	Den	
grenser til Moss, Hobøl og Våler kommune i Østfold og Ås og 
Frogn	kommune	i	Akershus.	Viktigste	tettsteder	er	Vestby	
sentrum,	Son,	Hølen,	Hvitsten,	Garder,	Pepperstad,	Randem	og	
ikke minst Sole skog. Vestby mølle har i mange år vært 
kommunens	næringssymbol	-	og	landemerke.	Landbruket	har	i	
alle år stått sterkt i Vestby. I dag fremstår kommunen som en 
næringsvennlig	kommune	med	flere	attraktive	boområder.	Med	
næringsområdene på Verpet og Deli Skog, dobbeltsporet 

jernbane, ny firefelts motorvei og de nye veiserviceanleggene i 
nord,	er	moderniseringen	for	alvor	kommet	til	Vestby.	Kommu-
nens gamle «byer», ladestedene Son, Hølen og Hvitsten, er med 
sin	400-årige	historie,	sine	spennende	gamle	hus	og	miljøer	og	
sine gamle, men høyst levende kunstnertradisjoner, interessante 
opplevelsesmål.	På	Prestegården	vokste	forfatteren	Johan	
Herman	Wessel	opp.	I	Hvitsten	bodde	Christian	Krogh.	Her	
bodde	også	Theodor	Kittelsen.	Edvard	Munch	bodde	her	fra	
tidlig	på	1900-tallet	til	sin	død	i	1941.	Befolkning	14.011	(2008)

unGe: Barn og unge synes den nye arenaen er flott.  
– Idrett har med oppvekst å gjøre, og mange  

innbyggere er idrettsinteresserte, sier ordfører  
John Ødbehr.

holde helt inn, blant annet skal visse 
miljøkrav og krav til universell utforming 
tilfredsstilles. Dette er noe vi har lagt vekt 
på, blant annet er bygget klassifisert som 
B og er det første i landet der Ruukis 
eSPA200E er brukt, dette er superisole-
rende energipaneler. I tillegg er det 
vannbåren varme i bygget som kommer 
fra en Biosentral som står på området 
– vi har også lagt ekstra stor vekt på 
universell utforming, sier prosjektkoordi-
nator Irene Brevad. 

– Hallen er tilrettelagt for rullestol-
brukere som kan bruke nær sagt alle 
toaletter og garderober. Det er også 
tilrettelagt for hørselshemmede og 
synshemmede. For de synshemmede er 
det blant annet brukt kontrastfarger. For 
de hørselshemmede er det teleslynge i 
kafeen, i stort møterom og på tribune i 
stor hall. Materialvalget er så vedlike-
holdsfritt som mulig. Valg som gjør at 
bygget har lang levetid. Driftsavdelingen 
på eiendom skal vedlikeholde bygget. 
Forteller Irene Brevad.

– Når det gjelder spillemidler, er 
Vestby Arena forhåndsgodkjent av 
departementet, noe det er viktig å sørge 
for før spaden går i jorda, avslutter hun. 

Nye arbeidsplasser 
Nå jobber vi med å få til en skatehall, 
trimapparater på tur og trimstiene samt 
på arenaen ute. Hinderløypa er ferdig 
om en ukes tid og ordfører John Ødbehr 
gleder seg. – Jeg har også en drøm om å 
få til utendørs trimapparater rundt i 
sentrum, forteller han.

– Kommunens areal er på 133,2 
kvadratkilometer. Vi har derfor gode 
vekstmuligheter. Vestby har mye arealer 
som kan brukes til utbygging, og de har 
også flere ledige næringstomter. Dette er 
en kommune i vekst. 

– Vestby er blitt et pressområde på 
grunn av den gode infrastrukturen her. Vi 
har en relativt nær beliggenhet til Oslo så 
vi er en interessant kommune. Kommu-
nen er flink med den sosiale infrastruktu-
ren. Siden 2004 er det bygget tre nye 
skoler, og den fjerde er i ferd med å 
bygges nå. De nye barnehagene Risil 
barnehage, Grevlingen og Øsbydammen, 
er alle satt opp i tidsrommet siden 2006. 
I tilknytning til Grevlingen skole er det et 
kultursenter, idrettshall med kunstgress-
bane og barnehage. I Vestby nord er 
enda en ny barnehage planlagt i 2013 og 
ny ungdomsskole i 2015. Sykehjem skal 
også bygges ut til 2015. 

Flyplassen på Rygge, Moss lufthavn 
Rygge (MLR) ligger bare 20 minutter 
unna, og med E6 susende gjennom 
kommunen er grunnlaget for næring godt. 

Store forretningsskjeder vil gjerne etablere 
seg. I dag er Norges eneste outlet i Vestby 
Nord. Asko og Eurosko er etablerte, og 
Ikea har varslet sin ankomst. – Vi satser på 
at det kommer mye folk til kommunen, 
sier eiendomssjef Kjell Tjernsbekk.

Daglig vedlikehold er viktig
- I Vestby Arena er det en vaktmester i 50 
prosent stilling som skal drifte så 
rasjonelt og effektivt som mulig. 
Hallmesteren er organisert under 
Eiendom i 50 prosent stilling og er også 
brannvernleder på bygget. I tillegg til at 
hallmester er tilstede på arrangementene 
er det to tilsynsvakter som følger opp. 
Personalet kjenner rutinene godt og  
har et ansvar for at drift og vedlikehold 
følges opp. n

tur: Vestby kommune, som en del 
av sin folkehelsesatsning, har gitt ut 
TURBOKA «Tid for tur 2011» gratis 
til alle husstander i kommunen. 

DAGslys: Store vindusflater gir mye lys i 
nye Vestby Arena. Alle foto: Anja Guerrera

stolte: Eiendomssjef, prosjektkoordinator og ordfører 
er stolte av gode prosjekter, – uten budsjettsprekk.

>>>
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Vestby klatreklubb
Vestby Klatreklubb har som formål å 
fremme sportsklatring på en god og trygg 
måte, med forankring til klatreveggen i 
Vestby Arena. Etableringen av Vestby 
Klatreklubb er en videreføring av 
sportsklatretradisjonene fra Fjellgeita 
Klatreklubb, med røtter tilbake til 1995.

Fjellgeita Klatreklubb ble stiftet i 1995 
av en gjeng klatrere fra området Vestby, 
Son og Moss. Det har etter hvert kommet 
flere nye medlemmer til klubben. 
Medlemmene er nå fra et litt mer spredt 
geografisk område. Ved siden av å klatre 
på klipper, fjell og innendørsvegger 
driver de også med andre friluftsaktivite-
ter som brevandring og fotturer i fjellet.

– Veggen er levert av en norsk 

leverandør av meget høy kvalitet. I 
Norges-cup osv. brukes ofte vegger med 
samme konstruksjon som denne. I 
forhold til arealet har de fått mye ut av 
hallen. En slik vegg trekker til seg 
klatreinteresserte fra hele området, og 
bare på 3/4 år har det blitt et stort og 
godt klatrermiljø knyttet til veggen. 
Vestby klatreklubb har på denne tiden 
fått 370 medlemmer. Vi er glade for det 
gode samarbeidet vi har fått med 
kommunen. Vi mener dette er avgjø-
rende for å kunne følge de kravene vi 
som klubb stiller til sikkerhet, og for å 
kunne tilrettelegge for en trygg bruk av et 
slikt anlegg, sier Håvard Kalvøy.

har en nøytral rolle og er et godt 
bindeledd til brukergruppen på 
idrettssiden. De kan ivareta og  
koordinere idrettsforeningenes behov. 

Formannen i idrettsrådet Arild 
Kristensen har de siste seks årene fått 
involvere seg i flere prosjekter.

– Dette har vært veldig positivt, 
forteller formannen i idrettsrådet. For 
eksempel har samarbeidet rundt Vestby 
Arena gjort at en hele tiden har involvert 
dem som skal være brukere av hallen. Vi 
har fått være med å ta ansvar, og vi får et 
anlegg som i stor grad innenfor rammene 
er tilpasset dem som skal bruke det. 

– Idretten har gode vilkår her. Det 
skal kommunen ha ros for, sier han. 

Idrettskonsulent Oddleif Dahlen fra 
Akershus Idrettskrets fylke har også vært 
med som konsulent. 

Solem Arkitektur AS ved sivilarkitekt 
Baard E. Hoff er kommet ens ærend fra 
Trondheim i dag for å diskutere de aller 
siste detaljer. 

– Byggekomitéens leder Tom Anders 
Ludvigsen hadde sterke visjoner og har 
vist at byggekomitéen har solid 
gjennomføringsevne. Ofte ser denne type 
bygg litt triste ut og mangler noe sosialt å 
tilby utover selve treningsøkten. I dette 
anlegget har vi forsøkt å legge til rette for 
funksjoner utover det rent idrettslige og 
gjøre idretten mer tilgjengelig for dem 
som ikke selv har funnet en idrett. Vestby 
har et vakkert kulturlandskap som jeg 
ønsket å ta vare på i størst mulig grad da 
bygget skulle plasseres. Hallen er trukket 
tilbake mellom to bergvoller, slik at 
landskapet flyter forbi i forkant. 
Idrettshaller mangler ofte noe å tilby alle 
dem som ikke har en fast trening å gå til. 
For å gjøre hallen mer tilgjengelig og 
begrense dens ruvende karakter er den 
senket ned under bakken med én etasje. 
Det er også lagt vekt på å gi god adkomst 
fra garderobene rett ut til håndballbanen 
innendørs og fotballbanen utendørs. 
Samarbeidet har fungert kjempefint hele 
veien, fra forprosjekt til ferdigstillelse. 
Det er noen detaljer jeg ville hatt 
annerledes, men vårt fotavtrykk og 
organiseringen av bygget har blitt slik vi 
tenkte, forteller arkitekten. Både Baard 
Hoff og byggelederen i Bermingrud har 
vært aktiv klatrere, noe som kom godt 
med da klatreveggen skulle planlegges 
og bygges. n

opp: Kraftig medlemsøkning etter at Vestby fikk helt ny 
klatrehall med buldrevegg. 

spreKe InnbyGGere: – Hest er best! Det fastslår Reidar Molthe fra Son i Vestby. 
Han har ridd hele livet og spilt polo i femten år. Kanskje Vestby med sine store 
landområder er klar for å utvikle enda en sportsarena? 

I Vestby kommune er det tre ridesentre.
Revhaug, Berg Gård, Son Miljøhestesenter og Son Hestesportssenter i samarbeid.
Til høyre finner du oversikt over registrerte lag og foreninger i Vestby.

Ridesentre FAKTA: Idrett/friluftsliv og dans i Vestby kommune

Brevik Danseverksted Dans Vestby
Brevik Skøytebane Idrett/friluftsliv Son
Bujinkan Follo Dojo Idrett/frilufstliv Son
Danseklubben i Vestby Dans Vestby
Forum for Natur og Friluftsliv i Vestby Idrett/frilufstliv Son
Friskis & Svettis Vestby Idrett/frilufstliv Son
Garder Skiløypelag Idrett/frilufstliv Garder
Hølen Idrettsklubb Idrett/frilufstliv Hølen
HSV Fotball Idrett/frilufstliv Vestby
Hvitsten Seilforening Idrett/frilufstliv Hvitsten
Røa Danseklubb Dans Vestby
Såner Skytterlag Andre foreninger Son
Son Barneleikaring Dans Son
Son Håndballklubb Idrett/frilufstliv Son
Son Hestesportklubb Idrett/frilufstliv Son
Son Petanque Klubb Andre foreninger Son
Son Slalomklubb Idrett/frilufstliv Son
Soon Bordtennisklubb Idrett/frilufstliv Son
Soon Cykleklubb Idrett/frilufstliv Son
Soon Fridykkerklubb  Idrett/frilufstliv Son
Soon Golfklubb Idrett/frilufstliv Son
Soon Idrettsforening Idrett/frilufstliv Son
Soon Innebandyklubb Idrett/frilufstliv Son
Soon Seilforening Idrett/frilufstliv Son
Soon Tennisklubb Idrett/frilufstliv Son
Vestby Badmintonklubb Kling & Klang Idrett/frilufstliv Vestby
Vestby Håndballklubb Idrett/frilufstliv Vestby
Vestby Hesteklubb Idrett/frilufstliv Vestby
Vestby Idrettslag Idrett/frilufstliv Vestby
Vestby Idrettsråd Idrett/frilufstliv Vestby
Vestby Jeger og Fiskerforening Idrett/frilufstliv Vestby
Vestby Klatreklubb Idrett/frilufstliv Vestby
Vestby Pistolklubb Andre foreninger Vestby
Vestby Seniordans Dans Vestby
Vestby Skiløypeutvalg Idrett/frilufstliv Vestby
Vestby Svømme- og Livredningsklubb Idrett/frilufstliv Son
Vestbypiratene Idrett/frilufstliv Vestby

smArt: Bygget med 
spillerutgang på bakke-
nivå og adgang direkte 
til spillergarderobene.

Kultur, mat og idrett i skjønn forening. Alle foto: Anja Guerrera



Nr x XXXX • 25 ÅrgangNr x XXXX • 25 Årgang

16

SUKSESSEN FORTSETTER, FOTBALLMÅL FRA SALTEX!

NÅ MED MARKEDETS BESTE GARANTI OG PRIS!

*Prisen er eks. Mva. og frakt. *Prisen inkluderer klatresikre nett (50mm x 50mm) og bærehåndtak. 

SALTEX AS - Trondheimsveien 75, 2050 Jessheim - tel. +47 91911886 - www.saltex.no

Ring Jimmy + 47 90 96 91 91, eller vårt sentralbord: +47 91 91 18 86 i dag!

Markedets laveste pris!

Kvalitet - 8 års garanti mot produksjonsfeil. (FDV Instruks)

Rask levering, enkel montering og god service!

Skjulte nettkroker gir lenger levetid.

Ny og bedre konstruksjon gir økt slitestyrke og bedre  
 funksjonalitet, særlig vinterstid.

Helsveisede aluminiumsprofiler med ekstra forsterkede hjørner.

Ny hjulpatent, konstruert for bruk om vinteren.

Klatresikre nett 50mm x 50 mm inkludert i prisen. Gir økt   
 varighet og trygghet.

Nyutviklet design, anerkjent produsent!

Tilbudspriser

Garanti

Tilbudspris: Kr 6600,-* 
Normalpris: kr 8600,-

7’er:

Tilbudspris: Kr 7400,-*
Normalpris: kr 9500,-

11’er:

5’er:
Tilbudspris: Kr 5300,-*
Normalpris: kr 8000,-

*Tillegg for hjulsett 360° (4 stk) Kr 2000,- + MVA
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kulturlandskap og fornminner
Fornminner og kulturlandskap dekker 
forholdsvis store områder av kommunen. 

Kommunen har et stort ansvar med 
forvaltning av forekomstene. Samtidig gir 
fornminner og kulturlandskap innbyg-
gerne positive opplevelser og kan bidra 
til utvikling av tilhørighet til bostedet og 
kommunen. 

Registreringer, utført av fylkeskommu-
nen i prosjektet kulturlandskap i 
Follo-registrering og verdivurdering, viser 
at det finnes arealer med kulturlandskap 
av nasjonal og/eller regional verdi bl. a. i 
Garder, rundt Vestby kirke og Såner kirke 
samt mellom Hølen og Såner og i 
Erikstadbygda. 

Kulturlandskap av lokal verdi finnes 
bl. a. i Galbygrenda, Hvitsten (Knalstad), 
Kjenn, Langli og Bylterud samt ved 
Emmerstad/Krokstrand.

Når det gjelder fornminner, har 
kommunen ca. 315 lokaliteter med faste 
synlige automatiske fredete kulturminner 
og funnsteder (Garder, Såner, Vestby 
sentrum, Son/Kolås, Hvitsten og nord for 
Pepperstad skog til grensen til Ås). I 
tillegg finnes potensial for ytterligere 
funn av automatisk fredete kulturminner. 

• LNF-områdene med særskilte 
friluftsinteresser skal bidra til at større, 
sammenhengende friluftsområder 
opprettholdes for befolkningen. 
Samtidig skal de bidra til en markert 
avgrensing av byggeområder slik at 
nærrekreasjonsområder ved eksiste-
rende boligområder ikke forsvinner.

Både kysten, kulturlandskapet og de 
store utmarksområdene inviterer til 
rekreasjon og flotte opplevelser.

Historie og tradisjon er grunnlaget for 
satsing på kystkultur og gårdsturisme. 

Kommunens gamle «byer», ladeste-
dene Son, Hølen og Hvitsten, er med sin 
400-årige historie, sine spennende gamle 
hus og miljøer og sine gamle, men høyst 
levende kunstnertradisjoner, interessante 
opplevelsesmål. 

sIKrer: Kommunen skal arbeide for 
en bærekraftig samfunnsutvikling som 

sikrer viktige natur- og kulturlandskaps-
områder for nåværende og fremtidige 

generasjoner. Alle foto: Anja Guerrera


