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ÅRSBERETNING 2015 
 

Styret har i 2015 bestått av: 

Freddy Pøhner  – Leder        Per Åge Sørvik     

Atle Bjelde Andersen- Kasserer      Nanne Roseng            

Rolf Gustavsen - Sekretær       Anne Lundh 

Ragnar Simonsen  

              

 

Foreningen har 6 komiteer:  

Togkomite – Leder Gunnar Lefsaker      Løypekomite – Leder  Dag Eirik Gjerken 

Badeparkkomite – Leder Trond Skår       Trafikk komite – Leder Carl Otto Kielland 

Nettportal – Leder Lisbeth Ramde       Ungdomskomite – Leder Anita Røren 

 

 

Medlemmer; 
Antall betalende medlemmer i 2015 var 398, litt opp fra året før.Det er viktig at flest mulig i Åsgårdstrand er medlemmer, 

ettersom foreningen prøver å representere innbyggerne i møter og diskusjoner med lokalpolitikere og kommunal 

administrasjon. 

 

Aktiviteter siste år: 

 

Styret: 

Velforeningen har hatt 9 offisielle styremøter og behandlet 56  protokollerte saker. 

 

Foreningen deltar i Horten Velsamarbeid og ved behov på utvalgte saker i Tønsberg Velsamarbeid. 

 

Nanne Roseng ble valgt inn i styret for Stiftelsen Gamle Åsgårdstrand som representant for velforeningen. Vi håper nå at 

det blir noe av Hortens kommunes antydninger om revitalisering av Kunstnerbyen Åsgårdstrand. 

 

For å orientere om aktulle saker, ble det våren 2015 anskaffet et informasjonsdisplay, som er satt opp i korridoren på 

Paletten kjøpesenter.  Foreningens Facebookside er i aktiv bruk, og antall registrerte medlemmer på denne er nå 340. 

Styret inviterte som vanlig foreningenes komiteer til sommer- og julemarkering.  

 

På våren 2015 ble det nedlagt et ganske stort arbeid i å lage innspill og kommentarer i forbindelse med revisjon av 

Hortens kommuneplan, areal- og samfunnsdel. I denne forbindelse arrangete vi et åpent møte på skolen i slutten av april, 

med over 100 personer tilstede. Vi gjorde også et forsøk med å undersøke hva innbyggerne i Åsgårdstrand mente om et 

antall spørsmål, men det ble for få svar til at vi kunne bruke undersøkelsen. Vi trenger epostadresser til flere av 

innbyggerne! 

 

Et forslag om å plassere lokal skapte  skulpurer  på plenen  ved gjestehavna ble godtatt av Havnevesenet, så der står det 

nå 3 skulpturer av Anne Lise Toverud. 

 

Foreningen har aktivt støttet Benn Solems  arbeid for å få til en omkjøringsvei syd for Åsgårdstrand. Denne ligger nå på 

listen over prosjekter i Vestfold Fylke, men dessverre med lav prioritet fra Horten og ingen støtte fra Tønsberg. Et forslag 

fra Velforeningen om å starte med en miljøavgift for gjennomkjøring av Åsgårdstrand, og bruke midlene for å spare til en 

omkjøringsvei, fikk ikke støtte fra Arbeiderpartiet. 



    2 

 

I forkant av kommunevalget sendte vi et brev til de forskjellige partiene i Horten, med noen spørsmål om saker som har 

betydning for Åsgårdstrand. Svarene ble publisert på foreningens Facabooksider. 

 

Det ble på høsten arrangert et kontaktmøte på skolen med de andre foreningene i Åsgårdstrand, som ble godt besøkt og 

har gitt oss en bredere kontaktflate. 

 

I oktober ble det gjort en del arbeid for å dokumentere stier og smetter i og rundt Åsgårdstrand, med utgangspunkt i en 

fortegnelse som Henning Lysell hadde laget. Resultatet blir en liten trykksak som deles ut gratis til alle husstander i 

Åsgårdstrand. 

 

Foreningen har øvet påtrykk for å få til en utbedring av det gamle rådhuset i Åsgårdstrand. Dette har ført til/bidratt til en 

kommunal  bevilgning på totalt 3 mill. kr. til renovering. 2 mill til sidebygningen og 1 mill til hovedbygningen. Så vidt vi 

forstår, er forberedelsene til et Munchsenter i Kiøsterudgården nå stilt i bero, og intensjonen er i stedet å få til noe i 

Rådhusets sidebygning i regi av Vestfoldmuseene. 

 

Foreningen har også øvet påtrykk for å få utarbeidet en egen bydelsplan for Åsgårdstrand samt å få fornyet den gamle 

verneplanen fra 1983, og dette arbeidet er nå påbegynt i kommunen. Det påregnes ferdig  i 2017. Dette er et viktiog 

arbeid for å sikre at den gamle bykjernen kan bevares på en forsvarlig måte. Også trafikkproblemene skal analyseres på 

ny, og brannsikringstiltak i den gamle bykjernen skal vurderes.  

 

Foreningen har støttet julemarkedet. Tradisjonen tro, bidro foreningen i samarbeid med Kiwanis og andre lokale 

foreninger, med  å avvikle en vellykket Julegrantenning på Thaulows plass til glede for store og små. 

 

Før jul ble det oppnevnt en ungdomskomite med Nanne Roseng som leder. Komiteen arbeider for å få etablert en 

fritidsklubb for barn og ungdom.  

 

I tillegg til de møter som er avholdt for å bidra til en god utvikling av Åsgårdstrand har styret avgitt en rekke 

høringsuttalelser til kommunen i bygge og plansaker. 

 

Rapporter fra Komiteene; 
 

Åsgårdstrand Portalen; 

Siden oppstart tilbake til 24. april 2012 har portalen kommet med nyheter og informasjon for allmenheten her i 

Åsgårdstrand. Portalen er ikke politisk rettet og tar derfor ikke parti i enkeltsaker. 

 

Målet med portalen er å få ut en nyhet hver ukedag gjennom hele året, bortsett fra i ferier og helligdager. Informasjonen 

som legges ut kan være alt fra konserter til «agurk»-nyheter.  

 

Rapport fra veggruppen i Åsgårdstrand. 

Det er ikke avholdt noe møte i Veggruppen i 2015. Velforeningens prioriterte listen med trafikksikkerhetstiltak har fortsatt 

flere viktige og høyt prioriterte tiltak som enda ikke er prioritert av fylket. Velforeningen må derfor ta stilling til om det 

skal arbeides videre med disse tiltakene. Vegruppen avventer videre tilbakemelding fra Velforeningens styre. 

Veggruppen har bestått av Nils Astrup, Haakon Fretheim, Freddy Pøhner og undertegnede. 

 

Carl Otto Kielland  
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Løypekomiteen 

Heller ikke i 2015 var snøforholdene de beste for vintersportsaktiviteter i Åsgårdstrand. Snøen kom og forsvant i løpet av 

en kort uke. Vi rakk så vidt å kjøre løyper på jordene før regnet satt inn for fullt. Det viste seg også at vi hadde noen små 

utfordringer med løypemaskin. Dette ble reparert som del av forberedelsene til 2016 sesongen. Nytt av året var at vi fikk 

opprettet en informasjonstjeneste på Facebook for oppdatert løypeinformasjon.  

  

  

Medlemmer; 

Bjørge Madsen 

Gunnar Lefsaker 

Dag Eirik Gjerken (Leder) 

Tor Austlid 

Magnus Johnsen 

Stig Wahlstrøm  

Terje Simonsen 

Dag Frigstad 

  

 

 

 

Badepark komiteen 

 

  

Vi hadde en fin dugnad på våren med masse folk! Må takke ekstra til Bjørge Madsen og Skjærgaarden for at de stilte med 

traktor med steinsvans til plukke stein og renske opp i sanden Tangen som vi samlet opp bruker de til gjødsel! Vi brukte 

den nye grillen på plenen til å grille pølser og vi drakk saft. Badepark komiteen har lagd en ny gruppe som skal se på 

hvordan vi skal få til en aktivitetsspark med treningsapparater for alle generasjoner. En slik park ser vi for oss ferdig til 

sommeren 2017, hvis alt går etter planen. 

 

Badeparkkomiteen består nå av Terje Velle (leder), Terje Simonsen og Dag Runar Stangeby 

 

Tog komiteen.  
Aktiviteten har begrenset seg til to ganger å informere det sittende styret om planer og utvikling, samt lufte tanker om et 

åpent togmøte. Jernbaneverket kommer med sin anbefaling av trase den 17. februar, og kommunene skal ha sin 1. gangs 

behandling/innstilling i slutten av april. Så sendes saken ut på høring, før endelig kommunal innstilling antagelig i slutten 

av september. Hvis velforeningen skulle ønske et åpent møte om jernbanetrase, så bør det etter min mening holdes straks 

etter 17. februar. 

Komiteleder er Gunnar Lefsaker, mens Ole Konttorp nå har trukket seg som medlem. 

 

 

Ungdomskomiteen 

 

Denne ble startet i desember 2015, med målsetning om å få til en form for fritidsklubb for skoleungdom i Åsgårdstrand. 

Det er søkt om kommunal støtte, men dette er ikke på plass, i hvert fall ikke enda. 

Det er heller ikke klart hvilket lokale som kan brukes til en slik klubb. 

Foreløpig er det ordnet en mulighet for å møtes på Naustet Pub på tirsdag ettermiddager, med en voksen som vakt. 

 

Anita  Røren er leder, de andre medlemmene er Per Christian Fett, Per Åge Sørvik og Nanne Roseng. 

 

 

Styret i foreningen ønsker å rette en STOR TAKK til alle som har bidratt med sin frivillige innsats for å skape et 

bedre bomiljø for oss som bor i Åsgårdstrand! Takk! 

 

 

 


