
Son havn er gull verdt – satt rekord med 
13.000 overnattinger i fjor 

 

Gjestehavna: Son er et trekkplaster for båtfolket i hele Oslofjorden. Foto: Helge Warberg-Knoll 

I to år på rad har gjestehavna i Son satt rekord med drøyt 13.000 overnattinger.  Det får 
både politikere og næringslivet til å juble.  Nå har formannskapet vedtatt strategiplanen 
for reiseliv og handel i kommunen. 

Det har vært en egen komite i sving for å meisle ut framtidens satsing på reiseliv og handel i 
Vestby kommune. Denne komiteen mener at utsiktene er lyse og at man i løpet av tolv år 
kan øke omsetningen til fem milliarder. 

Populært reisemål 

Samtidig ser man også for seg at det kan skapes 800 nye arbeidsplasser i denne næringen. 
Komiteens innstilling fikk enstemmig støtte i det siste møtet i formannskapet. Gjestehavna i 
Son ble trukket fram som et av de stedene som allerede er et populært reisemål for 
tilreisende i kommunen. 



Tidligere ordfører og medlem av havnestyret, John Ødbehr, uttalte til Moss Avis at 
gjestehavna har hatt en strålende utvikling de to siste årene. Men Ødbehr påpekte at målet 
jo må være å bli enda bedre. – Tilbudet båtfolket får i Son er god reklame for Vestby 
kommune, understreket Ødbehr, som var godt fornøyd med den siste tertialrapporten for 
havna. 

Må utnytte E6 bedre 

Norwegian Outlet ble også nevnt som en spennende destinasjon i kommunen. I rådmannens 
innstilling til formannskapet poengteres det at Vestby i enda større grad må bli et attraktivt 
stoppested for all trafikk som går gjennom kommunen. 

I strategiplanen legges det også vekt på å få til et tettere samarbeid mellom næringslivet og 
kulturlivet. Dette skal fungere som en motor for handels og reiselivsnæringen. Rådmann Sjur 
Auten er også opptatt av at det skapes nye reiselivsdestinasjoner i kommunen. Dette skal 
kombineres med etablerte tilbud og helhetlige opplevelser. 

https://www.moss-avis.no/nyheter/vestby-kommune/son/son-havn-er-gull-verdt-satt-rekord-med-
13-000-overnattinger-i-fjor/s/5-67-573151?access=granted 
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