Årsmelding for perioden mars 2017 – mars 2018
I 2017 har styret bestått av:
Tove Hauge, Gullich, leder
Tor Gundersen, Sonskilen båthavn, nestleder
Lena K. Torp, Strong Design
Anita Svang, Sjøboden
Terje Baardseth, EventSupport
Ann Jeanette Myrland, Son Spa
Heidi Cathrin Kildebo, Flyt
Varamedlemmer:
Are Egeland, Son Apotek
Bjørn Lorentzen, Son Eiendom
Det har vært avholdt 9 styremøter med godt frammøte i hele perioden. Stor takk til Son Spa
og Sjøboden som har stilt gratis møterom til rådighet.
Ved utgangen av året hadde SNF 82 betalende medlemmer. Antall medlemmer har holdt seg
stabilt gjennom perioden.
Brosjyren «Son hele året» og sosiale medier
Det har vært god oppslutning både om annonsering og distribusjon av brosjyren Son hele året.
Opplaget for 2017 var på hele 10.000, med distribusjon i 4.000 postkasser i nærområdet, samt
aktiv utdeling i butikker, gallerier, spisesteder og på Son Spa. Lena Torp har vært
prosjektleder. Are Egeland har tatt et særlig ansvar for regelmessig og god annonsering i
Vestbynytt. Denne fellesannonseringen har gitt medlemmene tilgang på sterkt reduserte
priser.
Næringsforeningens nettsted soninfo.no har gjennom perioden vært driftet av Lena Torp.
Nettstedet har vært viktig for felles annonsering og informasjon om aktiviteter og opplevelser
i Son. Fra januar 2018 besluttet styret å redusere ambisjonen om til enhver tid å fange opp
ulike aktiviteter. Nettstedet vil fremover inneholde med mer permanent informasjon som ikke
krever hyppige oppdateringer.
Næringsforeningen har to aktive Facebook sider. Son i Sentrum har per februar 1.890 følgere
og SonInfo/Son Næringsforening har 1.388 følgere. Særlig Son i Sentrum tar for seg «hva
som skjer», mens Son Næringsforening følger opp nytt om næringslivet og
medlemsbedriftene. Ambisjonen er at styret også kan kommunisere mer aktivt hvilke saker
man løpende jobber med. Tove Hauge og Lena Torp har ansvaret for Facebook-sidene.
Handelsstandsgruppen Son i sentrum
Heidi Cathrin Kildebo og Tove Hauge har i fellesskap ansvaret for å følge opp gruppen «Son i
sentrum» fra styrets side. Her planlegges og gjennomføres felles tiltak som arrangementer og
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annonsering. Det er stor og god oppslutning om møtene i gruppen. Av tiltak kan nevnes «Vår
i Son» med koordinert sesongåpning av Torget (lørdag 6. mai), «Høstutstillinger» for femte
året på rad (lørdag 30. september) og felles langåpent i desember.
Torghandel
Avtalen mellom SNF og Anja Vågen og Renathe Stubberud om drift av lørdagstorget sikret
aktive torgdager i hele sommerhalvåret, i tillegg til et populært julemarked første lørdag i
desember. Anja Vågen har trukket seg som driftsansvarlig med virkning fra 2018. Renathe
Stubberud overtar ansvaret. Avtalen mellom SNF og Vestby Kommune om gratis leie av
Torget gikk ut i 2017. SNF leverte en grundig evaluering av driften i perioden 2015-2017,
samt en søknad om fortsatt gratis leie av Torget for en ny 5 års periode 2018-2022. Søknaden
ble innvilget på Kommunestyrets møte før jul. Tove Hauge har stått ansvarlig for kontakten
med Vestby Kommune og driftsansvarlig.
17. mai feiring i Son sentrum
SNF har engasjert seg i en aktiv dialog med 17. maikomiteen og er glade for at arrangementet
er tilbake i sentrum og forhåpentligvis kommet for å bli. SNF har bidratt med kr. 15.000,- til
komiteen. Terje Baardseth har vært styrets kontaktperson, og har bidratt med verdifull
erfaring og praktiske råd når det gjelder gjennomføring av arrangementet.
Tenning av juletre på Torget første søndag i advent
Tradisjonen tro arrangerte SNF tenning av juletre på Torget. Det har utviklet seg til et
populært arrangement, spesielt for de små. Det er veldig stemningsfullt med musikk,
fakkeltog, julenisse og utdeling av godteposer. I år som i fjor engasjerte SNF EventSupport og
Rune Hekkelstrand for å sikre en profesjonell gjennomføring. Takk for sterkt reduserte
timepriser for gjennomføringen! Engleprisen ble i 2017 tildelt Alex Johannessen. Det fikk
mye positiv presseomtale. Sparebank1 bidro med kr. 5.000,- til arrangementet.
Trivsel og estetikk
Næringsforeningen har også i 2017 tatt stått for innkjøp og utplassering av blomster til
forskjønning og dekorasjon av sentrumsområdet. Charlotte Holløkken har hatt ansvaret for
dette. Samarbeidet med kommunen om vanning og vedlikehold er videreført. Soon og
Omegns Vel bidro med 25% av innkjøpskostnadene til blomster og oppheng.
Knut Chr. Hallan har på vegne av SNF påtatt seg ansvaret for å lede Estetikk og
trivselsgruppa. I 2017 ble det arrangert Rusken aksjon, oppfølging av at lys i lykter og gatelamper virker, parkeringsskilt, og småreparasjoner av løse kantsteiner på Torget. I tillegg
lyktes det å få på plass offentlige toaletter i sommerhalvåret ved fiskebutikken.
Reiselivsplanlegging
I 2017 har Vestby Kommune gjennomført et arbeid som har resultert i: «Vestby mot 2030 Strategi og tiltak for reiseliv og handel». Kommunestyret vedtok planen tidlig i 2018. SNF er
veldig fornøyd med at initiativet som ble tatt og arbeidet som ble gjort tilbake i 2015, nå har
materialisert seg i en konkret og forpliktende handlingsplan. Fra SNF har Anita Svang og Ann
Jeanette Myrland deltatt i en arbeidsgruppe i forbindelse med utarbeidelse av planen.
Etablering av en felles næringsforening for Vestby Kommune
I mars 2017 inviterte Vestby Bedriftsforum til samtaler om økt samarbeide og en eventuell
sammenslåing av de to foreningene. Det var også et ønske fra Vestby Kommunes side at man
fikk etablert én felles forening. Styret i SNF gikk i sitt møte 2.3.2017 inn for å starte samtaler
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med sikte på mulig sammenslåing for å øke profesjonalitet og slagkraft når det gjelder
interessearbeidet for næringslivet i kommunen. Styret understreket at en eventuell sak om
sammenslåing må behandles i et ekstraordinært årsmøte.
Son Consult ved Trygve Nordby fikk i oppdrag på vegne av begge foreningene å utarbeide et
forslag til avtale, mål, struktur, budsjett og nye vedtekter. Rapporten ble presentert på
styremøtet 31. mai. Med bakgrunn i rapportens konklusjoner, var et samlet styre enige om å
fortsette arbeidet med en mulig sammenslåing. I perioden august-desember 2017 har styret
gjennomført flere arbeidsmøter sammen med Vestby Bedriftsforening for å meisle ut innhold
og budsjett. I fellesskap har man hatt flere sonderingsmøter med Vestby Kommune ved TA
Ludvigsen. Kritiske diskusjonspunkter har vært finansiering, samarbeidsområder med
kommunen, samt samkjøring med tiltakene foreslått i «Vestby mot 2030». Det gjenstår
fortsatt konkretisering av flere av punktene.
Representasjon
Terje Baardseth har representert SNF i Vestby næringsforum i 2017.
Son, mars 2017
Tove Hauge
Styreleder
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