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Salg av Vellet, Åsgårdstrand 
 
Vi registrerer nå at tiden er inne for å ta en avgjørelse vedrørende salg av Vellet 
 
Det er med vemod vi  innser at Vellets tid som ungdomshus /forsamlingslokale snart er forbi. 
Dette fordi det er 106 år siden huset ble bygget som ungdomshus av Åsgårdstrand Ungdomsforening,  
og har således en svært rik historie som nettopp forsamlingshus.  
Huset har vært benyttet som  møtelokale, festlokale og for ikke å glemme; som Åsgårdstrand Kino.  
Utallige diskotek/bandkvelder, teaterforestillinger, juletrefester, julemarkeder, salgsmesser osv. osv. har funnet sted her. 
Så det er mange som blir vemodige den dagen huset selges. 
 
Vi innser at dagens forsamlingslokale har helt andre krav til lokasjon og kvalitet og er således med på å vanskeliggjøre en 
fornuftig drift av lokalet.  
Dette har vist seg ved flere forsøk på en fornuftig drift de siste årene av flere av Åsgårdstrands foreninger. 
Det er derfor et bredt utvalg av foreningslivet innser at en renovering og videre drift av Vellet ikke kan forsvares 
kostnadsmessig. 
Velforeningen er svært opptatt av bevaringen av Åsgårdstrands særegenhet og således Åsgårdstrand Spesialområde som 
sådan, og forventer at kommunen legger føringer ved salg, og at vedtaket fra kommunestyremøte av 20.06.2011, saknr. 
072/11 legges til grunn der det heter «Før man vurderer vedtak fra 2006 om salg av Vellet, avklarer kommunen Vellets 
bevaringsverdig som en del av Åsgårdstrands autentiske kulturmiljø i samarbeid med Norsk Kulturminnefond». 
 
Velforeningen minner således om våre tidligere korrespondanser til Horten kommune vedrørende et fremtidig salg av 
forsamlingshuset Vellet hvor det er bred enighet om at fremtidige inntekter avsettes i fond til bruk i et fremtidig all 
aktivitetshus i forbindelse med ÅIF.  
Dette er ved flere anledninger også vedtatt i kommunestyrene de senere årene. 
Vi viser her til sist gang i «Vedtak fra kommunestyre»  20.06.2006, arkivkode EIEN-112/48 arkivsakid: 05/99-18. 
«Inntekter ved et fremtidig salg av Vellet skal inngå som del finansiering av nytt all aktivitetshus i Åsgårdstrand». 
 
Vi er helt klar på at dette vedtaket må opprettholdes med tanke på fremtidig ønsker og behov for å styrke Åsgårdstrands 
oppvekstmiljø. 
Subsidiært kan vi akseptere en overføring til fond som øremerkes vedlikehold av kommunal eiendom i Åsgårdstrand. 
Vi tenker her spesielt på Åsgårdstrand gamle bad / gymsal og Rådhus, som begge bærer sterkt preg av manglende  
vedlikehold og forfall. 
Velforeningen ønsker å være en høringspart ved bruk av disse midlene. 
 
 
 
Mvh 
 
Åsgårdstrand Velforening 
v/ Jan Ove Johannessen 
Leder 


