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Til Prosjektgruppen for ny områdeplan Åsgårdstrand 

 
Her kommer noen konkrete innspill til forbedringer av utemiljøet i Åsgårdstrand.  Hans Christian 

Oset har kommet med noen i Gjengangeren, og vi har fått innspill direkte og via vår 

Facebookside. 

 

1. Moderne gatebelysning med miljødesign i sentrum 

 

Flere har tatt opp med oss at de lampene som er satt opp i havneområdet og deler av sentrum 

er veldig flotte og bør  komme i flere av gatene i sentrumsområdet . I noen gater er det 

dessuten gamle opplegg med luftledninger i stedet for nedgravde kabler, noe som gir et rotete 

og ganske stygt uttrykk.  

 

Ny type lampe ved Torvet 

(bildet ble skjevt, lampene står rett!) 

Ny type lampe, Thaulows plass 

 

 
 

Her er noen eksempler på gater med gammel type belysning, som burde skiftes. Det er også 

flere andre gater. 

  

Fra Ola Abrahamssons vei Fra Dals vei 
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Fra Falkestien Fra veien til idrettshuset (Toldergata) 

Her er det ikke noen belysning i det hele tatt! 

 

 

2. Forslag om mer innhold på gateskiltene til Åsgårdstrands kunstnere . 

 

Dette synes vi er en god ide, det er på tide at også disse kommer frem i lyset. Åsgårdstrand 

som kunstnerby er mer enn Edvard Munch! Vi har sett dette gjennomført i en annen by også, 

men husker ikke hvilken. På hvert gateskilt står det i dag kunstnerens navn. I tillegg kunne 

det stå fødselsår og dødsår, profesjon, samt en QR-kode med link til flere opplysninger og 

noen av vedkommendes bilder. Vi mener at dette ville gjøre en byvandring mer interessant 

samt øke bevisstheten om Åsgårdstrand som et kraftsenter innen malerkunsten.  

 

De aktuelle gatene/veiene er  

- Edv. Munchs gt ,        (1863 – 1944) 

- Hans Heyerdahls  vei,  (1857 – 1913) 

- Karl Uchermanns vei,   (1855 – 1940) 

- Even Ulvings vei,   (1863 – 1952) 

- Ola Abrahamssons vei,  (1883 – 1980) 

- Øistein Thurmans vei,  (1922 –1988) 

 

 

3. Bygge et utkikstårn på Bakkeåsen. 

 

Dette er et fint forslag. Fra Bakkeåsen er det vid utsikt over fjorden, og en kan lage 

markeringer av de forskjellige stedene som er i sikte. Et slikt tårn har allerede Horten, og 

Tønsberg har jo tårnet på Slottsfjellet, mens Åsgårdstrand har ikke fått sitt enda. Det trenger 

ikke være så høyt, utsikten er ganske god allerede fra bakkeplan, men det er fint å komme 

høyere enn vegetasjonen. Bakkeåsen er allerede en av toppene i Horten, som er merket av 

Turistforeningen. 

 



 
Utsikten fra Bakkeåsen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Åsgårdstrand Velforening 

Freddy Pøhner 


