
fOlKehElsE-
uKa 2017

1.-10. SepTeMbeR

uNiKe MuLigHeter fOr En akTiv høsTseSoNg I vEstBy!

VESTBY
KOMMUNE

Folkehelseuka 2017 arrangeres av Vestby kommune, i samarbeid med lokale lag og foreninger. 



FOLKEHELSEUKA 2017
Årets folkehelseuke i Vestby
 kommune foregår i perioden 
1. september til 10. september og er
spekket med masse herlig aktivitet.
Det blir både noe for store og små,
og vi oppfordrer alle til å hive seg
med på årets arrangement. Alle

arrange mentene er gratis, hvis ikke annet står.

ÅPEN DAG
Bakerst i programmet finner du alle våre lokale
lag og foreninger som har «åpen dag» – benytt
sjansen til å prøve en ny aktivitet!

LIV I VESTBY SENTRUM
I hele sommer og fram til folkehelseuka er
over, står det ved rådhuset en pumptrack-
bane som kan brukes av alle. Det vil også
være andre aktiviteter i Vestby sentrum. Ta
turen og sjekk det ut!

KONKURRANSE!
Det vil være en instagramkonkurranse i hele
folkehelseuka. Ta et bilde fra din aktivitet og bruk
#Folkehelseukaivestby, og bli med i trekningen av
gavekort på 1 500,- på Norwegian Outlet. 
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Fredag 1. september til
søndag 3. september
Gratis folkebad
Tid: Fredag kl 16.00-20.00

Lørdag kl 10.00-15.00
Søndag kl 11.00-17.00

Sted: Grevlingen svømmehall

Benytt sjansen og hopp i vannet!

Lørdag 2. september
Lørdag på Jegerheimen!
Tid: kl 11.00-16.00
Sted: Ødemørk

Kom dere ut av huset lørdag 2. september.
Da smeller vi til på Jegerheimen med frilufts
aktiviteter for store og små med godlukt fra
skog og mark på Ødemørk.
Vi kan garantere at noen vil bli svette i kropp og
sjel. Det blir natursti, stylteløp, rulleand, fis-
kekonkurranse med slukstang, luftgevær-
skyting, samt prøveskyting på leirduer m. m. 
Hvis det ikke er nok, kan vi også friste med bål-
lukt, nytrukket kaffe, vafler og mye mer.

VESTBY
KOMMUNE

Folkehelseukene 2017 arrangeres av Vestby Kommune 
i samarbeid med lokale lag og foreninger. 

For spørsmål, kontakt: Ida Marthinsen: ida.marthinsen@vestby.kommune.no

ÅpeN
dag!

Lørdag 2. september
NATTINATUREN på Ødemørk 
Tid: kl 17.00
Sted: Ødemørk

Barnas turlag i Vestby inviterer til en natt
under stjernene. Nattinaturen er Norsk
Friluftslivs nasjonale sove-ute-ar-
rangement. Det er god plass til telting på
Ødemørk! Her treffer dere andre voksne
og barnefamilier som gleder seg til en
natt i naturen. Det blir lek og moro,
grilling og bålkos. Ta med mat og
drikke, teltutstyr og varme klær.
Husk hodelykt! Se mer info på
Vestby Turlag sin FB-side. 

= Kartreferanse
Se kart, bakside
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Lørdag 2. september 
Internasjonal Kafé 
Tid: kl 13.00-15.00  
Sted: Festiviteten (Fjellbakkveien 5, Vestby)
Arrangør: Vestby Frivilligsentral 

Denne dagen blir det servert mat fra mange
 forskjellige land. Alle er hjertelig velkommen til
å møte mennesker, mat og kultur fra ulike land.
Lunsj kr. 30.  

Lørdag 2. september
Selvforsvarskurs
Tid: kl 10.00-13.00
Sted: I kjelleren på Vestby Torget

Vestby kampsortklubb holder et gratis selvforsvarskurs med
basis i Ju-jitsu. 
Selvforsvarskurset holdes av en anerkjent instruktør som har drevet med
kickboksing og ju-jitsu siden 70 tallet og har sort belte 8 dan i kickboksing. 
Kurset vil fokusere på hvordan man kommer trygt ut av situasjonen. Enkle
grep og lette teknikker med stor effekt. 
Kurset egner seg for alle.

Lørdag 2. september og søndag 3. september
Speiding i sentrum 2017
Tid: kl 10.00 på lørdag til kl 13.00 på søndag
Sted: Rådhusplassen i Vestby Sentrum.

Denne helgen blir det overnattingstur i sentrum. Det blir
aktiviteter for barn og unge som viser hva vi gjør i
speideren. Vi vil også servere mat til de som kommer
innom. Denne leiren er åpen for nye speidere, gamle
speidere, familie og venner. Her er det muligheter for alle til å komme innom på
besøk, være med på leirbål eller få med seg alt med overnatting og det hele.
Vi kommer til å sette opp alle våre lavvoer, telt og TIPI. Vi lager mat på bålet med
Hege`s grønnsakssuppe og tilhørende pinnebrød. 

Søndag 3. september 
KOM-DEG-UT-DAGEN på Ødemørk
Tid: kl 11.00-15.00
Sted: Ødemørk

Vestby turlag inviterer til Nasjonal Kom-
degut-dag. Det blir fine familieaktiviteter
med bl.a. natursti (barnevognvennlig), buldring,
balansering på slakk line og muligheter for sykkeltur,
grilling og vaffelkos. Premie til alle barn! Se mer info på
Vestby Turlag sin FB-side.

Mandag 4. september
Helse, natur og levealder
Tid: kl 18.00
Sted: Follo folkehøyskole
Arrangør: Vestby Tverrfaglige klinikk

Toralv Maurstad vil sammen med noen av bygdas
dyktige terapeuter dele sine erfaringer om det
viktige i livet, og betydningen av å forstå at HELSE,
NATUR OG LEVEALDER er tre faktorer som er
avhengig av hverandre for å få et godt liv.
Vi ønsker dere velkommen mandag den 4. kl 18!
For nærmere info. ta kontakt med Nina på tlf.
64809000 eller på
post@vtkl.no

Lørdag 2. september og søndag 3. september 
Son Bikedays – sykkelglede og mestring for alle!
Tid: kl 10.00 begge dager
Sted: Son Skole

Den første helgen i september møtes terreng-
syklister i alle aldre i Son for lek og kon-
kurranse.
Lørdagen er satt av til den veletablerte Son
Bikedays dagen hvor barn fra alderen 6 - 16 år
står i fokus. Alle barn kan delta og bryne seg
på tekniske øvelser, trial løyper, og rundbane
etter jaktstart prinsippet.
Teknikkøvelser for barn 6-16 år
Jaktstart etter poengberegning
Rittranking for 15-16 år
Søndag er det avslutning på Norgescup i
terrengsykling
Full Norgescup runde og UCI cat. 2 for 17+ og
master, her vil Nordens beste terrengsyklister
delta! 
Se mer på www.soonck.no/bikedays/ 
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Onsdag 6. september til lørdag 9. september
LEGO® festival - «Bygg ditt fremtidens Vestby»
Tid: Onsdag fra kl 1600  –20:00 

Torsdag fra kl 10:00 – 20:00 
Fredag fra kl 10:00 – 20:00
Lørdag fra kl 10:00 – 15:00

Sted: Gamle Rimibygget
(Også opplegg for elever i Vestbyskolen
på dagtid tirsdag og onsdag)

500 kg klosser, 800 m2 flate, 32 timer
- kom og bygg din drøm i LEGO®   
I Samarbeid med LEGO®  inviterer
Vestby Kommune til en festival med
navnet «Bygg ditt fremtidens
Vestby» Alle små og store Vestby
væringer kan komme til de gamle
«Rimi» lokalene for å bygge med
LEGO® klosser. 
De store linjene i sentrum er tegnet
opp, men det er fortsatt muligheter
for medvirkning når sentrum skal
detaljreguleres. Underveis i en «vanlig» planpro-
sess er det vanskelig for barn å uttrykke sin mening. Vi ønsker derfor å arrangere en
LEGO® festival som skal ha til hensikt å inspirere barn til å være kreative og bygge
framtidas Vestby sentrum. I tillegg til at vi gir barna en måte å uttrykke seg på, vil
festivalen også være med på å gi liv i et tomt butikklokale i sentrum.

Frivillig
I tillegg til kommunalt ansatte trenger vi frivillige som kan hjelpe til under festivalen. Som frivil-
lig får du opplæring av en instruktør fra LEGO® Danmark, får LEGO® t – skjorte og får være
med på en minifestival før selve festivalen avholdes. Så hvis du er glad i LEGO, liker
mennesker og har tid til overs kan du sende en epost til kultur@vestby.kommune.no med:
LEGO® i emnefeltet og litt om deg selv, så tar vi kontakt med deg.

Onsdag 6. september
Kveldstur i Ødemørkskogen med Vestby turlag
Tid: kl 18.00 
Sted: Ødemørk 

Vi starter ved Ødemørk og går en
rundtur via Skihytta. Turen er på ca 6
km/ 2,5 timer. Turen går i lett skogs-
terreng. Ta med noe varmt på termosen,
ekstra genser og gode sko. Følg oss på FB for info om turer og
arrangementer!

Tirsdag 5. september
Åpent møte - «Å kunne bo lengst mulig i eget hjem».
Tid: kl 18.00 – 20.30
Sted: Kommunestyresalen på Rådhuset 
Arrangør: Rådet for funksjonshemmede i
Vestby kommune (RFF)

Møtet er åpent for alle, med enkel servering. 
På programmet finner vi:
• Husbanken, tilskudd og andre viktige forhold v/ Boligkonsulent Annette Mjåvatn
• Presentasjon av Vestby kommunes hjemmebaserte omsorgstjenester v/Resultat-

områdeleder Hanne Marthiniussen
• RFF v/ leder Sverre Bergenholdt, hva er viktig slik vi ser det?
Avslutter med åpen time, spørsmål fra salen

Tirsdag 5. september
Seniorkontakt og kreftkoordinator inviterer til prat
Tid: kl 11.00-14.00
Sted: Vestby seniorsenter, i Rådhusgata 20

Vi holder dørene åpne fra kl 11-14. Her kan du
komme for å treffe andre i samme situasjon og for
å slå av en prat med seniorkontakt eller
kreftkoordinator. Det blir enkel servering med kaffe
og vafler. De som har lyst kan delta på trimgruppe
og/eller på ernæringskurs. BootsHomecare
spesialisten på sykepleieartikler vil være tilstede,
v/Iren Sørensen, med smaksprøver og overrask-
elser. Tilbudet er gratis.
11.00 – 11.45: Treningsgruppe med seniorkontakt 
Kommunens seniorkontakt, Arne G. Paulshus arrangerer treningsgruppe for de
over 60 år. Arne er fysioterapeut og jobber helsefremmende og forebyggede ut
mot kommunens eldre. 
12.30 – 13.15: Ernæringskurs
Berikelse og rett ernæring i hverdagen V/Anne Pettersen, Nutricia.
Målgruppen er kreftpasienter og eldre. 

Tirsdag 5. september
Gratis folkebad
Tid: kl 16.00-21.00
Sted: Grevlingen svømmehall

Benytt sjansen og hopp i vannet!
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Fredag 8. september til søndag 10. september
Gratis folkebad
Tid: Fredag kl 16.00-20.00

Lørdag kl 10.00-11.00 og 14.00-15.00 
(mellom kl 11.00-14.00 er det svømmekurs)
Søndag kl 11.00-12.00 og 15.00-17.00 
(mellom kl 12.00-14.00 er det svømmekurs)

Sted: Grevlingen svømmehall

Benytt sjansen og hopp i vannet!

Lørdag 9. september og søndag 10. september
Nybegynnerkurs i Golf
Tid: kl 09.00-14.00 begge dager
Sted: Soon Golfklubb

Velkommen til gratis ny-
begynnerkurs over to dager med
Soon Golfklubb. Kurset vil gi deg
praktisk innføring i hva spillet
handler om og omfatter trening i
grunnleggende teknikk, sikkerhet
og opptreden på banen. Kurset er både sosialt, lærerikt og morsomt. 
Påmelding i god tid til bjarne.t@online.no

Torsdag 7. september
Vi over 60 - Vestby innbyr «den eldre
garde» til en aktiv og trivelig formiddag!
Tid: kl 11.00-14.00
Sted: Seniorsenteret, Rådhusgata

Bowls er et kulespill på matte som absolutt alle kan
delta i – uansett funksjonsnivå, - enkle regler og mye
moro.
Det er viktig med fysisk aktivitet - jo eldre vi blir, desto
viktigere. Derfor, samtidig som det foregår aktivitet på senteret, vil
det arrangeres ulike turer i nærområdet: Solerunden, rundt Nord-
byhagen, rundt i sentrum o.l.
Når turen er over vender en tilbake til Seniorsenteret. Der vil det da
være både ballaktivitet og servering. Deltakerne kan nyte - mineral-
vann, frukt, kaffe, vafler med rømme og syltetøy.
Bli kjent med oss i «Vi over 60» og noen av de i aktivitetene som gir
oss glede hver uke.

Onsdag 6. september
Memo: Bedre hukommelse – mer tid til overs
Tid: kl 19.00-21.00
Sted: Vestby bibliotek

Noen tror at det er umulig å få bedre hu-
kommelse. Gjennom Memo-skolen på
NRK fikk vi se at det er mulig å huske ut-
rolig mye. På kurset får du oppskrifter til å
huske presentasjoner, navn, språk, av-
taler, eksamen og mye mer. Du får også
gode teknikker du kan lære til barn og
familie.
Oddbjørn By er tidligere verdens-
rekordholder i hukommelse. Han har blant annet lært tre tilfeldige
personer å huske tusen desimaler av pi (3,14) på ti timer på TV2 i 2006. Han er
kjent fra Puls, Schrödingers Katt, Newton med flere. Både den amerikanske mes-
teren, og verdensmesteren i hukommelse startet med Memo-boka, så Oddbjørn
By er ikke bare god til å huske, han er god til å lære fra seg. Hvorfor ikke bruke
noen timer nå, på et kurs som vil gi stor nytte resten av livet.

Onsdag 6. September
Kostholdskurs: Bra Mat for bedre helse
Tid: kl 18.00-21.00 (kun én kurskveld)
Sted: Treffsenteret Speiderveien 12,  Vestby

Kurset er for deg som ønsker å lære mer om hvordan du kan
forebygge utvikling av livsstilssykdommer som overvekt, høyt
blodtrykk, diabetes type 2 osv. Du vil lære hvordan du med
enkle grep kan få en sunnere hverdag. Mottoet for kurset er
«Små skritt – store forbedringer»
Kursavgift: kr 150 (inkl. kokebok og enkel servering). Maks 10 deltakere.
Påmelding sendes til: trinevi@online.no eller tlf. 48201573 innen 1.9.17. 
Trine Vikanes (Diabetessykepleier og kostveileder)

Torsdag 7. september 
Kveldstur til nøkkens rike i
 Haugerskaugen med Vestby Turlag
Tid: kl 18.00 
Sted: Oppmøte på Emmerstad parkering 

Turen er på ca 8 km/2,5 timer. Turen går i skogsterreng.
Ta med noe varmt på termosen, ekstra genser og gode
sko. Følg oss på FB for info om turer og arrange -
menter!

Gratis
bading!
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Lørdag 9. september og søndag 10. september
Svømmekurs 
Tid: Lørdag 9. sept: Barn kl. 1100-1200 Barn kl. 1300-1400

Søndag 10. sept: Barn kl. 1200-1300 Voksne kl. 1400-1500
Sted: Grevlingen svømmehall

Nedre aldersgrense på kursene for barn
er 6 år. Vi ønsker at barn som ikke er
svømmedyktige kommer i følge med for-
eldre slik at vi har kapasitet til å hjelpe
alle.
Det er til sammen 12 plasser per kurs
og derfor foregår påmelding på mail til
utleiekontoret@vestby.kommune.no
Kursene er gratis.

Lørdag 10. september
Friluftsliv i sentrum
Tid: kl 10.00-16.00
Sted: Vestby sentrum (utenfor rådhuset)

Kom og bli med på Vestby Jeger- og Fiskeforening sine ak-
tiviteter ved Rådhuset i Vestby sentrum. Vi vil engasjere barn og
voksne til mange positive aktiviter/opplevelser og friluftsliv. Vi slår opp teltet,
tenner grillen, stylteløp, rulleand, natursti og mye mer. 

Søndag 10. september
Kom ut og lek!
Tid: kl 12.00-14.00
Sted: Rådhusparken i sentrum

Vestby bygdekvinnelag har hentet glemte
barneleker opp av skuffen og inviterer barn i
skolealder, sammen med voksne, til å bli med å
leke! Dere får lære leker som egner seg hvis dere
bare er noen få sammen, eller hvis hele gjengen
i gata vil bli med. Ta på klær og sko som passer
for å være aktiv utendørs denne dagen. Vi
holder oss i og rundt Rådhusparken, og har
med det som trengs av utstyr. 
Det er ingen påmelding og gratis å være med.
Få gjerne med dere de andre ungene i gata –
og deres voksne – så blir dere bedre kjent! Det
blir enkel servering av drikke og noe sunt å bite i underveis. 
Velkommen til en artig og aktiv ettermiddag!
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Som i fjor blir det åpen dag hos
mange av våre lokale lag og
 foreninger – benytt sjansen til å
prøve en ny aktivitet!

Fredag 1. til søndag 10. september
Friskis og svettis

Friskis&Svettis Vestby er et idrettslag under Norsk Idretts-
forbund. Vår målsetning er å tilby lett tilgjengelig trening
av god kvalitet til alle.
Vi tilbyr 7 treninger i uka. I folkehelseuka har vi åpen og gratis trening for alle som
har lyst til å finne ut hva vi driver med. Alt du trenger for å trene hos oss er be-
hagelig treningstøy og gode sko.

Velkommen! Trening for alle
For mer informasjon om oss og treningsformene: vestby.friskissvettis.no

Fredag 1. til fredag 8. september
Vestby Kampsportklubb
Vestby kampsport klubb holder gratis treninger hele folkehelse uken i
våre lokaler i kjelleren på Vestby torget. Her kan alle komme innom og
teste ut en morsom og engasjerende treningsform sammen med flinke og
engasjerte trenere og personell. 

Her er hva som skjer hos oss denne uken:
Fre 1. 18:30 - 20:00 Capoeira 
Lør 2. 10:00 - 13:00 Selvforsvarskurs. (3 timer) 
Man 4. 18:00 - 19:30 Nybegynner kickboksing og Ju-jitsu
Tirs 5. 17:00 - 18:00 Barnekick/ junior kickboksing. Fra 4-13 år  
Tirs 5. 18:00 - 19:30 Voksen kickboksing
Ons 6. 18:30 - 20:00 Capoeira 
Tor 7. 17:00 - 18:00 Barnekick/ junior kickboksing. Fra 4-13 år 
Tor 7. 18:00 - 19:30 Videregående og nybegynner kickboksing
Tor 7. 19:30 - 21:00 Ju-jitsu 
Fre 8. 18:30 - 20:00 Capoeira 
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Golf er en
aktivitet 
for hele
familien!

Vårt program:
Man 4. 16:30 - 19:30 Juniortrening 
Man 4. 19:30 - 21:30 Herretrening
Tirs 5. 15:00 - 16:00 Golf etter skolen 
Tirs 5. 18:00 - 20:00 Dametrening 
Tirs 5. 20:00 - 21:30 Nybegynnertrening
Ons 6. 12:00 - 14:00 Seniortrening 
Ons 6. 16:30 - 19:00 Juniortrening 
Ons 6. 19:00 - 20:30 Veien tilbake til golf 

(for deg som vil komme igang igjen)

Tors 7.  15:00 - 16;00 Golf etter skolen (u/trener) 
Lør 9. 09:00 - 14:00 Nybegynnerkurs VTG 1 (Veien Til Golf del 1)
Søn 10. 09:00 - 14:00 Nybegynnerkurs VTG 2 (Veien Til Golf del 2)

Mandag 4. september til søndag 10. september
Soon Golfklubb – Åpen trening 
Velkommen til Soon Golf i Folkehelseuken! Golf er sosialt og veldig gøy! 
Vi har en rekke åpne treninger for alle alders- og ferdighetsnivåer, og vi fortsetter
suksessen med gratis nybegynnerkurs over to dager. Vi har låneutstyr til alle, så
bare kle deg for været. Velkommen til oss! 

Tirsdag 5. september 
Kondishuset – formiddagsklubben
Tid: kl 11.00
Sted: Kondishuset i Son

Dette er et gratis tilbud til alle.
Vi møter opp på Kondishuset og går en tur herfra.
Vi er ute ca 1 time.
Ta med venner og familie, og bli med på tur.

Tirsdag 5. september
LHL - Vedlikeholdstrim
Tid: kl 10.30-11.30
Sted: Festiviteten

Enkel trim med øvelser etter
musikk og instruktør. Møt opp
og bli en del av det gode sosiale
miljøet som er i LHL Vestby! Ikke
krav om medlemskap. 

Onsdag 6.september  
Seniordans
Tid: Fra kl 10.30 - 14.30. 
Vi danser vanlig seniordans fra kl 10.30, Rounds
(pardans) fra kl 13.15.
Sted: Seniorsenteret

Vi ønsker oss mange interesserte som kan komme
innom og kanskje prøve seg i dansen!

Mandag 4. september 
Vestby Frivilligsentral – Yoga
Tid: kl 10.30
Sted: Kulturkirken (Sagbruksveien 2, Son)

Mandag 4. september
LHL - Vedlikeholdstrim
Tid: kl 17.00 – 18.00
Sted Vestby Videregående skole

Tid: kl 17.30 – 18.30
Sted: Son skole 

Enkel trim med øvelser etter
musikk og instruktør. Møt opp
og bli en del av det gode
sosiale miljøet som er i LHL
Vestby! Ikke krav om medlems-
skap. 
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Foto: Inger Eide Nordseth

Foto: Inger Eide Nordseth
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Tirsdag 5. september 
Vestby Frivilligsentral – Tirsdagskafe for seniorer
Tid: kl 16.00-19.00
Sted: Treffsenteret (Speiderveien 12, Vestby)

 Servering, bingo og lotteri.
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Onsdag 6. september
LHL – Stavgang
Tid: kl 12.00
Sted: Oppmøte ved parkerings-

plassen v/gamle Rimi. 

Varierende rute hver gang, ca 2 – 3 timer,
helst i skogen. Møt opp og bli en del av
det gode sosiale miljøet som er i LHL
Vestby! Ikke krav om medlemskap.

Torsdag 7. september 
Kondishuset – formiddagsklubben
Tid: kl 11.00
Sted: Kondishuset i Son

Dette er et gratis tilbud til alle. Vi møter opp på Kondis-
huset og går en tur herfra. Vi er ute ca 1 time.
Ta med venner og familie, og bli med på tur.

Torsdag 7. september 
Vestby Frivilligsentral – Yoga
Tid: kl. 10.00-14.00 (yoga kl 10.30) 
Sted: Festiviteten (Fjellbakkveien 5, Vestby)  

Lunsj (kr 30) kl 11.30
Aktiv møteplass drives av Frivilligsentralen og er
åpen for alle, tirsdag og torsdag 10 - 14. Vi har
lunsjservering, hobbyaktiviteter, trim, ulike kurs
og hyggelig sosialt samvær.

Lørdag 09.september 
Kondishuset
Tid: kl 10.00-16.00
Sted: Kondishuset i Son

Du er velkommen til å delta på
gruppetime eller trene selv. 
For mer informasjon, se hjemmeside:
http://kondishuset.no/
Aldersgrense 16 år.

Torsdag 7. september
LHL – Petanque 
Tid: kl 10.00 
Sted: Vestby Arena 

Møt opp og bli en del av det gode sosiale
miljøet som er i LHL Vestby! Ikke krav om
medlemskap.

Torsdag 7. september 
Ås og Vestby musikkorps 
Tid: kl 19.00-22.00
Sted: Kantina til Ås ungdomsskole (Mellomveien 4 i Ås)

Ås og Vestby
musikkorps er et
tilbud til alle som
spiller eller har spilt
et korps-
instrument.
Grip sjansen! Vi
kan tilby et svært
hyggelig sosialt
miljø der nye
medlemmer er
hjertelig velkomne.
Nødvendig utstyr er i utgangspunktet et korpsinstrument og notestativ, men etter
avtale kan nok en eller begge deler stilles til rådighet. 
Hjemmeside: www.aavm.no
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VESTBY
KOMMUNE

Folkehelseuka 2017 arrangeres av Vestby kommune, i
samarbeid med lokale lag og foreninger. 

hEr fiNnEr Du akTiVitEteNe

1   Brevik Skole
2   Emmerstad
3   Festiviteten
4   Grevlingen svømmehall
5   Follo Folkehøyskole
6   Gamle RIMI-bygget
7   Hølen Skole
8   Kondishuset i Son
9   Kulturkirken i Son
10 Rådhusplasen Vestby
11 Son Skole
12 Soon Golf
13 Treffsenteret
14 Vestby Arena
15 Vestby Bibliotek
16 Vestby Seniorsenter
17 Vestby Torget
18 Vestby Videregående
19 Ødemørk
20 Ås Ungdomsskole
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