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1. Prosess og angrepsmåte
Områdeplanen dreier seg om arealbruk og bestemmelser omkring dette. Prosessen kommunen
har lagt opp til har imidlertid hatt et mye videre perspektiv. DIVE- rapporten, Bystrategi for
Åsgårdstrand, trafikkundersøkelse mv har tegnet opp utfordringene for Åsgårdstrand i vid
forstand. Det er foretatt en historisk gjennomgang, gjort mange vurderinger av byens egenart
og mange innbyggere, lag og foreninger er trukket med i arbeidet. Samlet sett er det laget et
godt grunnlag for vurderinger av de utfordringer Åsgårdstrand står overfor framover. Vi vil i
den forbindelse vise til vedtaket i kommunestyret 19.09.16 (KOM-149/16):
”Endelig forslag til planprogram for Områdereguleringsplan Åsgårdstrand godkjennes og
vedtas. Administrasjonen bes om å samordne aktuelle saker i planområdet (ny barnehage,
fritidsklubb, forslag om idrettshall/allaktivitetshus, kunstnerboligene, Rådhuskvartalet).”
Åsgårdstrand Velforening er alt i alt fornøyd med jobben som er gjort med å tegne
utfordringsbildet, samle trådene og involveringen av lokale aktører så langt. Vi mener at byen
er tatt på alvor.
Høringssvaret er lagt opp i tråd med det brede perspektivet.

2. Arealet innenfor og utenfor områdeplanen
På mange måter består Åsgårdstrand av en øvre og en nedre bydel. Områdeplanens viktigste
formål er å bevare og videreutvikle nedre bydel eller gamle Åsgårdstrand. Det er bra.
På den annen side mener vi at kommunen framover også må ha et helhetlig grep om
utviklingen av arealet fra Paletten til idrettsanlegget, og sør og vest for dette. Her er det flere
grunneiere og areal i to kommuner.
Forslag til omreguleringer av området omkring Paletten støtter vi.
I tillegg anmoder vi kommunen om å ta kontakt med Tønsberg kommune for å få til en
grensejustering av området vest for kunstgressbanen, noe også grunneier er interessert i. En
slik grensejustering bør med fordel tas før 2020 og i forbindelse med den pågående
kommuneinndelingsreformen.
Totalt sett vil dette gi gode muligheter til en vurdering av hvordan et stort samlet areal kan
utvikles. Vi mener også det er mulig å regulere dette mer i en bystruktur enn en
kjøpesenter/bygdebystruktur.

3. Allaktivitetshus og Rådhuskvartal
Velforeningen er svært fornøyd med hvordan utviklingen av Allaktivitetshus-saken er. Og vi
setter pris på istandsetting og oppussing av Rådhuskvartalet. Vi har heller ingen merknader til
den reguleringsmessige oppfølgingen av disse to i Områdereguleringsplanen.
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Vi vil bare minne om – slik vi ser det – at hovedformålet med allaktivitetshuset er å skape en
aktivitets- og møteplass for hele befolkningen. Som er sårt savnet. Mens utviklingen av
Rådhuskvartalet har utgangspunkt i å skape noe for andre – for de som besøker byen vår, de
som vil lære om oss, de som vi ha kjennskap til kunstnerne og som vil oppleve kultur, mat og
vin. Selvfølgelig gjelder dette også våre egne. Men perspektivet er de andre. Og det vil gjerne
lag og foreninger være med på å skape.
Vi oppfordrer på det sterkeste å involvere lokale krefter i utviklingen av Allaktivitetshuset og
Rådhuskvartalet.

4. Trafikkforhold
Trafikkforhold er den enkeltsak som får størst innvirkning på andre målsettinger for
utviklingen av Åsgårdstrand. Vi vil omtale trafikkforhold ved å tematisere etter
”gjennomgangstrafikk”, ”lokalt trafikkmønster”, ”parkering” og ”sykkel- og gangtrafikk”.
Gjennomgangstrafikk

Trafikktellingene er misvisende
Velforeningen vil påpeke at de trafikktellingene som har vært gjennomført i flere omganger,
og stadig konkluderer med at gjennomgangstrafikken i Åsgårdstrand er liten i forhold til den
totale trafikkmengden, ca 30 % av 6700 biler/døgn, er feil. Feilen består i at
gjennomgangstrafikk er definert som de bilene som telles både ved Kjær og ved Bliksekilen.
Bliksekilen er imidlertid langt inne i Tønsberg kommune omlag 3km syd for
kommunegrensen og telles ikke med som gjennomgangstrafikk.
Vi anslår at gjennomgangstrafikken er ca 50 % av den totale trafikkmengden, altså ca 3400
biler pr. døgn, og ikke 30 %. Det er følgelig misvisende å hevde at gjennomgangstrafikken er
en liten del av total trafikkmengde, og at tiltak for å stoppe eller begrense
gjennomgangstrafikken vil ha liten virkning på det totale trafikkbildet.

Gjennomgangstrafikken vil øke dersom ikke tiltak blir satt inn
Det er flere forhold som virker inn og vil øke trafikkmengden gjennom Åsgårdstrand i de
nærmeste årene:




Bomringen rundt Tønsberg vil bli gjeninnført i forbindelse med ny veipakke
Flere nye boligområder vil bli etablert langs f.v.311 mellom Åsgårdstrand og
Tønsberg sentrum
Ny stasjon Skoppum Vest blir bygget, med stor kapasitet for bilparkering.
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Hvor mye dette vil bety for gjennomgangstrafikken i Åsgårdstrand vet vi jo ikke, men at det
blir betydelig er det vel få som vil protestere mot.

Stor (og økende) biltrafikk gjennom Åsgårdstrand sentralområde vil være negativ
DIVE-rapporten som ligger til grunn for mange av den nye områdeplanens tanker, peker på
den store verdien som ligger i å bevare Åsgårdstrand sentralområde som gjenkjennbart fra
mange av Edv. Munchs malerier fra området. Buldrende støy, vanskelig fremkommelighet og
forurensning fra biltrafikken bryter ned inntrykket av en kunstnerisk oase, og reduserer
verdien av Åsgårdstrand som et reisemål og et vitnesbyrd om hvordan det var. Hortens
politikere burde se dette og gå inn for å sette inn tiltak for å redusere eller eliminere
gjennomgangstrafikken.

Mulige og effektive tiltak





En avlastningsvei har vært diskutert i mer enn 50 år uten å bli tatt på alvor.
Lokale tiltak som begrenser hastigheten for de som kjører gjennom er til dels allerede
innført, ved at det nå er 30km/t fartsgrense gjennom sentralområdet. Vi foreslår at
dette innføres allerede fra kommunegrensen. Det foreslås gjennom ny områdeplan
ytterligere tiltak av denne typen, spesielt begrensning av trafikken over torvet. Vi tror
ikke at dette vil løse problemet, køene blir vel bare lengre.
Det er skiltet et gjennomkjøringsforbud for biler med total lengde over 15m, og dette
forbudet har stått der i mange år. Så vidt vi kan bedømme, blir dette tatt hensyn til i
stor grad. Det er sjelden vi ser lange biler kjøre gjennom Åsgårdstrand, bortsett fra
bussen. Vi tror derfor på at det er en farbar vei å gå, å stramme inn dette
gjennomkjøringsforbudet – enten ved å forby gjennomkjøring av alle biler hele døgnet
eller i rushtiden morgen og kveld.

Vi etterlyser alt i alt et klart initiativ fra kommunen for å gjøre noe med
gjennomgangstrafikken.

Lokalt trafikkmønster





Det er foreslått gatetun på torvet og Thaulows plass samt Smalgangen - og vi
støtter disse tiltakene.
Vi tror at løsningen med timeglass for buss stopp på torvet gir en bedre
totalløsning på dette vanskelige knutepunktet ikke minst for ventende passasjerer.
Det bør også innføres «forbikjøring forbudt» i 30km/t-sonen i Grev Wedels gt.
Fartshumpene ved badeparken bør tilpasses fartsgrensen, i dag er de for slakke til å
være effektive.
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Det bør være en fotgjengerovergang nedenfor rådhuset, mot badeparken. I tillegg
bør det være forgjengeroverganger ved alle tverrveier ned mot badeparken.
Havnegaten fra torvet og ned til hotellet bør ha bilkjøring bare til- og fra
eiendommene.
Busstopp ved havna, her er det foreslått busslommer. Vi vil heller at bussene
stopper i gata, slik som det er i dag.
For Thaulows plass er det foreslått å flytte trekanten midt på plassen noen meter
mot syd. Vi støtter dette, for å gi mulighet for organisert parkering for
Jokerbutikken.
Nygårdsveien bør være envegskjørt mot idrettshuset (utkjøring til fv 311 forbudt),
og innkjøring til idrettshuset/parkeringsplassen fra Spettåsveien bør tillates.

Parkering
I forslaget til ny områdeplan er det foreslått noen innsnevringer av parkeringsmulighetene. Vi
mener at en kan gå noe lenger, og innenfor planområdet merke opp det som er tillatte
parkeringsplasser.
I de smale gatene i sentrale bydel bør fotgjengere og syklister prioriteres foran biler, og det
bør da ikke være tillatt å parkere utenfor oppmerkede parkeringsplasser.
Envegskjøring i Stangsgt. bør vurderes (forbudt å kjøre inn i byen ved kommunegrensen).
Ved gjenomkjøringsforbud på fv.311 vil det kunne bli et press på gjennomkjøring i Stangsgt.
Fremmedparkering (turister) bør ikke tillates i de smale gatene i sentrale bydel, men ledes til
parkering i havna og/eller ved tilrettelagt parkering ved Paletten kjøpesenter.
Det kan eksempelvis etableres et parkeringsdekke i to plan på kommunal grunn mellom Baker
Nilsen og Paletten frisør (tidl. tannlege Stenbergs lokale) for å ta imot den forventete økning i
turisttrafikken.
Det må et eller annet sted tilrettelegges for snuplass for skolebussen i Åsgårdstrand.

Her er dagens situasjon når det gjelder parkering på Thaulows plass. Bilene foran
Victoriagården tilhører nok de som bor eller arbeider der, de andre bilene er vel i hovedsak
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kunder som er inne i Jokerbutikken for å handle. Det hele er nokså kaotisk og en endring er
nødvendig. Kundeparkering for Joker må prioriteres og må bli oppmerket. Etter flytting av
trekanten bør det kunne bli plass for skråparkering utenfor butikken.
Det er foreslått at det ikke skal være bilparkering foran Victoriagården (GT3), bare
sykkelparkering. Vi tror det ville være rimelig å tillate parkering her for de som bor og
arbeider i denne gården.
Når parkeringsplassene foran legesenteret på Torvet blir borte vil det føre til ytterligere press
på parkeringen i Falkestien. På denne parkeringen er det allerede svært stor trafikk ifm
legesenteret. Utover legesenterets åpningstid brukes parkeringen i betydelig grad av
tilreisende. Men gaten er en blindvei og tilknyttet hovedveien via et svært vanskelig kryss på
Torvet - så noe mer belastning på denne parkeringen og dette krysset er ikke ønskelig.

Sykkel og gangtrafikk






Mange sykkelparkeringsplasser er foreslått, men ingen nye sikre sykkelveier! Vi
synes at noen sykkelruter gjennom sentrum bør utarbeides og merkes.
Ny gangvei til badeparken ved rådhuset (G) er bare brukbar på sommeren, blir
ikke/kan ikke brøytes om vinteren. Historielaget foreslår en litt annen løsning.
Generelt er forholdene og sikkerheten for gående dårlige og spesielt på fv 311 fra
havna og opp til torvet. Her er det en mulig løsning å separere biltrafikk og gående
gjennom skilting for gående til alternative gater. I hvilken grad det er mulig å
opparbeide hensiktsmessige fortau er vi usikre på, men bør vurderes.
I Edv. Munchs gt fra Torvet til Munchs hus er gaten nokså smal. Det er vanskelig
for to biler å møtes, og gangtrafikken blandes med biltrafikk på en måte som ikke
er sikker. Antakelig er det både for trangt og lite ønskelig av kulturhistoriske
grunner å anlegge noe fortau her, så da bør biltrafikken begrenses på en eller annen
måte. Flere fartshumper, enveiskjøring, kjøring bare til eiendommene er jo tiltak
som kan vurderes.

Vi anbefaler en egen ”gang- og sykkeltrafikk gjennomgang” med faglig ekspertise og
innhenting av erfaringer fra andre steder.

5. Næringsliv
Åsgårdstrand Velforening har forsøkt å identifisere eventuelle momenter i områdeplanen som
fremmer næringslivet i Åsgårdstrand. Overordnet tror vi det er viktig at kommunen er tydelig
på at de ønsker kreative krefter velkomne i Åsgårdstrand, at kommunen ønsker å legge til
rette for grundere og folk/bedrifter som vil etablere seg og skape arbeidsplasser og
skatteinntekter.
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Munchs hus har 6-7000 besøkende i året, hotellet har 21 000 overnattingsgjester i året. Vi tror
det er viktig at dette kommersielle potensialet i Åsgårdstrand blir fremsnakket og at
kommunen er tydelig på at de ønsker å legge til rette for næringslivet. Områder og byer som
blomstrer, har lagt legge til rette for at næringsliv og grundere føler at det er muligheter og
ikke begrensinger. Dette trenger ikke å være i en interessekonflikt med bevaring av
småbysjarmen i sentrum. Snarere tvert imot. Mindre sørlandsbyer er gode eksempler på
hvorledes historisk sjarm kan gå hånd i hånd med kommersielle interesser. En naturlig
begrensing for småbysjarmen er riksveien som går tvers igjennom sentrum og lager et kraftig
og farlig fysisk skille mellom hotellet / Munchs Hus og Sentrum. Viser til punktet rundt
trafikk for forslag til løsninger på dette.
Våre innspill som omhandler næring er som følger:






Bestemmelser i sentrum (nedre) gis litt større spillerom. Dvs en mulig høyere andel til
næringsvirksomhet i områder avsatt til bolig - enn det forslaget legger opp til.
Tillegge at: «Det er rom for å vise skjønn ovenfor spesielt attraktive næringsbedrifter».
Legge brostein i sentrum og utvalgte steder for å forsterke det kulturhistoriske
inntrykket.
Vurdere bilfritt sentrum deler av året.
Vurdere området rundt Paletten til idrettsanlegget under ett og vurdere området mer
som en bystruktur enn kjøpesenter/bygdestruktur.

6. Offentlige plasser
Det er et betydelig potensial i utviklingen av offentlige og halvoffentlige møteplasser.
Rådhuskvartalet, den gamle skolegården, Kiøsterudgården, Torvet og Thaulows plass er pr i
dag ikke gode offentlige rom. Mange gode tiltak er angitt i Områdeplanen for å bedre på
dette, men vi mener at det er nødvendig med ytterligere oppmerksomhet for å få disse til å
fungere bedre.

7. Smetter og stier
Smetter og gangveier





Velforeningen har fått støttemidler til å merke og forbedre gangstier og smetter. Dette
arbeidet vil bli igangsatt i inneværende år.
Sti over Damåsen er fjernet (har vel aldri vært i bruk.) Dette er ok.
Nye stier (gamle, som er stengt), fra Stangsgt til Dahlsveien og videre til N.C.
Nielsensgt er bra! Hvordan kan vi få åpnet disse igjen?
Vurdere muligheten for å lage en smett fra Thaulows plass til den gamle skolegården
langs ”klokkegården”.
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Vurdere muligheten for å få en sti/gangvei fra Falkestien til Ola Abrahamsons
vei/Munchs gate.

Turveier







TV2: hvordan blir denne når de prosjekterte boligene (evt.) er bygget?
TV3: Dette er den gamle gangforbindelsen fra Ola Abrahamssons vei til Edv. Munchs
gate. Den er i dag stengt av en fylling og en hekk. Det er fint om den kan åpnes igjen,
men tar kommunen intiativ til dette?
TV5 – stier på Bakkeåsen, som før, men ser ut til å være mer ambisiøs mht veibredde
5M. Er dette en trykkfeil? Mer realistisk med 2m veibredde og gruslagt.
Det hadde vært flott med et utkikkstårn på toppen av Bakkeåsen. Dette er et forslag
som har vært lansert også tidligere. Kan planen legge til rette for et slikt tårn?
Vurdere muligheten for turvei oppover kongeveien til Spettås/Bollerud og en sti i
skogen ned til sjøen. Den vil for det meste riktignok ligge i Tønsberg kommune, men
som for en del andre problemstillinger er det nettopp denne beliggenheten for
Åsgårdstrand - på grensen mellom to kommuner - som er noe av utfordringen.

8. Grønne områder og lekeplasser
Grønne områder








GG1: Dette er en ganske bratt skråning, som har vært overgrodd med krattskog, denne er
nå fjernet. I tillegg er det anlagt en ny veiforbindelse nord-syd øverst i dette feltet. Det er
søkt om å få bygge bolighus innenfor GG1. Etter vår oppfatning vil dette være en bedre
utnyttelse av området enn å prøve å beholde det som grønnstruktur.
GG2: Det meste av dette området er innmark, beliggende tett opp til et bolighus, og det er
en del av tomteområdet til dette huset. GG2 har ikke vært i bruk som rekreasjonsområde.
Vi foreslår at GG2 gjøres om til det samme som B10, og at planene om gangveier
gjennom dette området skrinlegges.
Bakkeåsen friområde (GF) ok, som i dag.
GB – Badeparken, vi ønsker ikke veier med fast dekke her. Parken er dessuten i bruk
allerede (litt misvisende tekst).
Område syd for Bakkeåsen skole er tatt ut av områdeplanen for å bygge tilrettelagte
boliger. Det som nå planlegges er mye større enn det som var skissert da kommunestyret
tok avgjørelsen om å legge disse boligene på dette grøntområdet, og det har mer karakter
av en institusjon enn boliger. Vi ønsker at politikerne gjør om vedtaket om lokalisering
pga faktafeil i grunnlaget for avgjørelsen. Uansett vil vel Fylkesmannen vurdere
utbyggingen sett i forhold til å benytte et område som alle oppfatter som grønt.
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Lekeplasser





LEK3 Ny lekeplass nedenfor Bakkåsen skole er foreslått. Vi foreslår i stedet at tomta for
den gamle barneparken benyttes til lekeplass, og at grøntområdet nedenfor Bakkåsen
skole utvikles til en park, med noen benker og vegetasjon.
Badepark GB: Ikke beskrevet som lekeplass, men det er det jo, og mye i bruk.
Det er dessuten et lite lekeområde innenfor GP3 ved midtre havnebasseng, som ikke er
beskrevet eller nevnt i planen.

9. Havna








Badeanlegget syd for område PH er lite brukbart og lite brukt da det er helt åpent for
bølger fra syd. Anlegget er også mye utsatt for skader av bølger i vintersesongen. Vi
foreslår at det anlegges en frittstående bølgebryter sydøst for dette badeanlegget, samt
at det monteres badestiger.
Vi foreslår at fortauet langs badeparken og stranda utvides og gjøres flottere, til en
strandpromenade. Beplantningen mellom denne strandpromenaden og badeparken bør
gjenopprettes. Selve strandområdet foreslås økt i bredde ved at det fylles på sand.
Minner om at kommunen har lovet å legge brustein i forlengelsen av havnegata, mot
molo HL2.
Det er et problem med avløp ved badstua, det trengs en bedre løsning. Det blir flom på
gulvet i badstua hvis det regner mye. Tidvis problem med kloakklukt.
Det hadde vært fint om badeanlegget i Åsgårdstrand kunne fått «Blått Flagg» status.
Dette er en forsikring for badegjester om at det er en velordnet strand, med rent vann,
toaletter og søppel tømming som fungerer. «Blått Flagg» status vil øke besøkstallet i
Åsgårdstrand, og derved føre til bedre omsetning for hotellet, butikkene og kafeene.
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Illustrasjon av våre forslag til forbedring av havna og badeparkens infrastruktur:






Bro over til gjestehavn og kafe
Bølgebryter og badestiger for å gjøre det mer aktuelt å benytte kroken syd for
gjestehavna til bading
Strandpromenade langs badeparken og badestranda
Øke bredden på badestranda ved å fylle på sand
11

Andre forhold på havna





Nordre basseng – seilsport: krav til sykkelparkering (ca 8), dette er greit
Havnevesenet har planer om forsterkning av molo (HL3 og HL4), ok
Parkering og opplagsområde ved nordre basseng: Det er viktig at seilforeningen har
anledning til å sperre av området når det er behov, f.eks ved regatta-arrangementer.
Vi støtter ideen om en bro mellom midtre molo og området ved gjestehavna (PH). Vil
være svært positivt for sommerkafeen som nå bygges der ute!

10. Andre reguleringsbestemmelser
Vi støtter inndelingen i forskjellige hensynssoner og er enig i det som er skrevet, noen
kommentarer:
 Vi oppfatter det som et hovedmål å bevare «tidsbildet» i sentrale bydel mest mulig slik
det var på Edv. Munchs tid, og at det følgelig er et mål å bevare byens preg med
småhusbebyggelse og hager.
 Utenfor sentrale bydel bør det være tillatt med en mere variert bebyggelse.
 For hensynssone 1, 2 og 3: Går det an å få inn et direkte forbud mot nye bygninger
med flatt tak?
 Nye murer skal ha høyde på max 1,5m. Dette vil være et problem i bratte områder og
dette punktet bør sløyfes.
 Brannsikring: Mange konkrete og fornuftige tiltak for eldre tett bebyggelse er
beskrevet, og det bør avklares hvilke støtteordninger som skal gjelde for de skjerpete
kravene.

Vedlegg: Innlegg holdt av styremedlem Berit Sørebø for ansatte i Horten kommune juni 2018
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Åsgårdstrand Visjoner og muligheter
Av Berit Sørebø, juni 2018

Jeg bor i en liten by i Vestfold, den ligger litt sør for Horten. Det er en fantastisk plass. Et sted
som er så vakkert at selv vi som bor her blitt litt satt ut av hennes skjønnhet og sjarm.
Det er et smykke av en by, et sted med historie langt tilbake i tid. Et en plass hvor lyset er
kjent langt utover bygrensa, så langt at selv de på andre siden av jorden har hørt om lyset,
stranden, husene, tærne og byen. En by så vakker å ven at hun i seg selv er et smykke, et
smykke av hvite hus, stakittgjerder, syriner, rododendroner, og rosebusker. Midt i smykket
den edleste juvel, en juvel vi er stolte av, en juvel som får henne til å stråle. Hva er denne
juvelen? Lyset? Husene? Stranden? Munch?, nei det er ikke det, juvelen er folkene, det er
folkene som er byen, og det er folkene som gjør denne plassen til hva den er. Jeg spurte
sønnen min hva Åsg hadde vært uten folkene, svaret kom raskt, ” en død og øde plass med
bare tristhet, mamma”. Kanskje en veldig pen og vakker ødeplass, men en trist plass.

Jeg vil snakke litt om visjoner og tanker om byen vår, og det er akkurat her dette kommer
inn. Uten aktivitet, hverdagsliv og folk her, vil denne perlen bare bli et trist sted, et museum
og utstillingsvindu uten sjel, glede, smil, hjerterom og engasjement.

Hva er våre visjoner for byen, og hvilke muligheter har vi?

Vi ønsker å skape en levende by, en by hvor fortiden skal være kulissene for nåtiden og
fremtiden. En by som vil bevare og ta vare på historien, samtidig som den legger til rette for
et levende, aktivt og pulserende lokalsamfunn for alle som bor her og som vil komme på
besøk.

Hvilke muligheter har vi og hva skal til for å skape et slikt sted?

Jeg tenker at mulighetene er mange. Det først og fremst fordi vi har folk her, flotte folk med
engasjement, det er unge og gamle, folk som er ny innflyttet og folk som har mange
generasjoner bak seg. Felles for alle disse er at de er glad i byen sin. Vi er glad i byen vår. Vi
er rett og slett veldig stolte av vår alles kjære Åsgårdstrand.

Det har skjedd mye i vår lille by den senere tid. Vi har fått rustet opp havna, fått nytt
sykehjem, nye skolen skinner i all sin prakt, Rådhuset pusses opp og i forrige uke ble det klart
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at vi skal få nytt allaktivitetshus og barnehage. Dette er veldig bra, og det er godt å se at vi
blir hørt i våre behov og ønsker. Vi er glade for å oppleve at storbyen, les Horten, ser
sørover, og ønsker å vise engasjement for vår alles lille sjarm by.

Bort i gata har vi Rådhuset i 2. Etg henger bilder av de tidligere ordførerne i byen vår, flotte
folk som har gjort mye og vist stort engasjement. Rådhuset har mange spennende
muligheter. Det er et flott bygg, et gammelt bygg, som nå får den pleie og omsorg den så
sårt har trengt. Takk Torgeir og co for deres engasjement her. Politikerne har også sagt sitt
her, de ønsker at huset skal brukes til formidling av Munch samt lokalhistorie. Nye
områdeplanen går enda litt lengre og ønsker at dette skal være, og sier: ” Området kan
benyttes til offentlig og privat tjenesteyting; kulturinstitusjon, virksomhet til allmennyttige
formål, forsamlingslokale og servering.”
Denne beskrivelsen synes vi i velforeningen passer inn med hva vi ønsker at huset skal
brukes til.
Vi ønsker et hus som kan romme formidling av kunst og kunstnere, lokalhistorie og ikke
minst kultur. En plass hvor vi kan møtes året rundt. Kanskje til litt forskjellige type
arrangement avhengig av årstid. Hvor det på sommeren også må legges til rette for våre
turister. Det bør være et sted for opplevelser. Hvor man kan få lære om byen vår og dens
historie. Hvor Munch sitt liv og verker blir formidlet i en form og på en måte som er lett
tilgjengelig. Vi tenker oss at det i tillegg til Munch også bør være plass til andre store
kunstnere som har bodd og arbeidet her. Samtidig bør også våre lokale kunstnere av i dag få
en plass her. Det bør være en arena for kulturlivet i byen vår, hvor det legges til rette for
både konserter og forestillinger. I bakgården kan det være markeder, bruktmarked,
bondensmarked, og bøker for å nevne noe. Hva med filmkvelder, hvor lokalhistoriske filmer
kan rulle over veggen en sen sommerkveld.
På vinteren når turistene ikke lengre står i kø for å avgi sin visitt, ser vi for oss at huset kan
fungere som et møtested for byens innbyggere. Hva med å la de forskjellige foreningen i Åsg
får ansvar for å drive helge kafe her. Selge kaffe, vafler og hjemmebakte kaker til inntekt for
sin forening. Hvor korpset kan ha en søndagskonsert. ÅRM kan ha forestillinger, allsang med
koret, jazz kvelder, historiske kåserier, kanskje det kan friste med en film fremvisning av
lokalhistorien en mørk vinterkveld også, listen er lang og mulighetene mange. Vi i
velforeningen ønsker at Rådhuset skal bli en møteplass for store og små, et hus som kan
brukes, og som formidler, kunst, historie og kultur på en tilgjengelig og folkelig måte. Et hus
vi alle kan bli glad i, en plass vi er stolte av og føler eierskap til.

Et annet majestetisk hus, av uerstattelig verdi, i gamle Åsgårdstrand er Kiøsterødgården, et
fredet bygg av stor betydning som vi alle ser trenger minst like mye omsorg og pleie som
Rådhuset nå får. Vi håper virkelig at det snarest gjøres nødvendige tiltak for at dagens eier
ser det ansvaret det er å eie et slikt bygg.
Kunstnerbyen Åsgårdstrand er en av våre store stoltheter. Det å vandre rundt i gatene her
er som å gå inn i et levende galleri, hvor man rett og slett er i kunsten. Munch er selvfølgelig
sentral her. Men også mange andre kunstnere av både eldre og nyere dato har motiver
14

herfra. Mulighetene her er utallige, kunsten og historiene kan formidles både i form av
digitale virkemidler og ikke minst ved å kunne få være i omgivelsene og motivene. Det har
tidligere vært vist forestillinger i Munch parken, med Munchs liv og bilder som tema, disse
forestillingene har vært en magisk og fortryllende opplevelse. Gålå har sitt årlige Per Gynt
spel, hva om vi kunne hatt et årlig Munch spel, det hadde satt Åsgårdstrand på kartet som en
formidler av kunst og kultur.

Utenbys fra, kan man også komme vannveien. Dette er en ferdselsåre som er benyttet i
mange år. Tenk hvilket yrende liv det har vært her nede med fiskere og store dampbåter
med badegjester.
Havna har blitt flott, og den har mange muligheter til å bli enda bedre. Den huser båter
både faste og gjestebåter, og er et flott rekreasjons område til landkrabber.

Badekulturen er sterk i Åsgårdstrand og har lange tradisjoner. Vi har i dag en badepark som
er barnevennlig, med lekestativer og sandstrand. Ungdommene vår trives ute på dampen.
Der er det et yrende liv og jeg er ganske så sikker på at det er et sted for de riktige gode
sommerminnene. Det er bare en ting med dampen, det er ikke et sted hvor man trygt kan
bade. Ungdommen bader i havnebassenget, rett ved innløpet med båt trafikk. Denne
plassen bør flyttes til den nye moloen. Her er det plass til å legge for de riktige gode
sommerminnene ved å sette opp et badeanlegg med stupetårn, samt rom for annen
aktivitet for denne gruppen. Et slikt badeanlegg kan også inneholde elementer for
helårsbading, med badstuer og garderobeanlegg. En slik oppgradering vil vi ta badelivet i
Badebyen Åsgårdstrand til enda nye høyder.

Fjorden her ute er full av flotte båtfolk. Folk som er i ekstra godt humør, og i feriemodus.
Hva søker de, hva ønsker de seg, og ikke minst hvordan skal vi få dem til å komme innom
oss.
De søker ei trygg og koselig havn, hvor båten ligger godt, og hvor man vet man får plass. Et
sted med de nødvendige service tilbudene. Et sted med aktivitet på land, og gå avstand til
butikk og gjerne et pol. Et sted med hyggelige spisesteder og koselige butikker. De ønsker å
bli tatt godt i mot og ønsker å føle seg velkommen. Det finnes ingen grunn til at ikke vi skal få
det til å bli en av Oslofjordens foretrekkende småbåthavner. Vi har alt som skal til, det
eneste som mangler er litt finpuss, og kanskje en sommervert som kan ta imot båtfolk og
andre turister, og informere dem om hva som skjer i byen vår. Åsgårdstrand er en sommer
by og en badeby med stor B, det må vi dyrke, pleie og utvikle enda mer.
Størsteparten av de som kommer hit, kommer via landeveien. Veinettet her er sårbart. Små,
smale sjarmerende gater takler rett og slett stor biltrafikk dårlig. Her har vi til dels store
utfordringer. Vi synes derfor det er viktig at gjennomgangs trafikken i byen vår minimeres,
slik at det blir rom for de som ønsker å reise hit, og ikke minst de som bor her. Vi i
velforening ønsker at de sentrale kjerneområdene i størst mulig grad blir bilfritt. Barna våre
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og andre myke trafikanter må kunne ferdes trygt i byen, samtidig som det må være rom for
nødvendig trafikk og parkering av kjøretøy.

I dag har vi et senter for handel i byen vår. Paletten rommer mange av de forretningene vi
trenger på en plass som denne. Hans Christian er en annen av disse folkene i byen vår som
står på og gjør denne plassen til et enda bedre sted å være. Nye områdeplanen gir rom for yt
ligere utvidelser av handel i disse områdene. Vi mener at et rikt næringsliv er en gode for et
lokalsamfunn. Samtidig som vi ser hvordan næringslivet blomstrer i øvre del av byen, ser vi
dessverre at de sliter i nedre del, den delen av byen vi tenker på som kjerneområdet i
Åsgårdstrand. Dette er et område som er særdeles egnet til forretnings virksomhet i
småskala. Verksteder av historisk, kulturell og kunstnerisk betydning vil også være passende
næringsvirksomhet for området. Mulighetene er mange. Uansett hvilken type næring som
ønsker å etablere seg her, så er det viktig at det legges til rette for oppstart og drift av
næring i kjerneområdene i byen vår. Et rikt og mangfoldig næringsliv i denne delen av byen
vil være positivt for alle oss som bor her, og ikke minst det vil trekke til seg folk og turister
utenbys fra.

Vi har per dags dato flere spisesteder, i alle fall med sommerdrift.
På Rådhuset har vi en kuriositet av en humørspredende restaurant driver, han kan virkelig
kunsten å få folk til å trives. Takk til dere i kommunen som har klart å få DaGigi tilbake til
byen, akkurat nå bygges en lenge etterlengtet bryggerestaurant ute på nye moloen,
hotellet er i godt driv og sammen med pub og kafe har vi et godt og variert tilbud i
sommerhalvåret.

I byen vår har vi også noen møteplasser og byrom som i dag har stort potensiale for
utvikling. Det er plasser som Torvet, Taulowsplass og Smalgangen. Dette er plasser som i dag
er preget av biler, både i form av kjørende biler og parkerte biler. Dette er steder som bør
utvikles slik at de både i varetar butikkenes behov for korttidsparkering, og befolkningens
behov for gate rom og møteplasser.

Gamle Skolegården og gymsalen er også et bygg og område som vi gjerne ønsker mer
aktivitet på, og ser med spenning på hva disse plassene og byggene kan romme.

Dette er noe av tankene vi i velforeningen har om mulighetene til byen vår. Vi er nå inne i en
spennende tid for hele byen, hvor en ny områdeplan for Åsgårdstrand legges. Vi i
velforeningen ønsker en slik plan velkommen. Det vil bli en plan som ivaretar, og beskytter
Åsgårdstrands særegenhet. Slik at vi sikrer at fortiden også i fremtiden kan være kulissene
for bylivet i Åsgårdstrand. En by hvor nåtiden danser tango med fortiden i skinnet fra
månesøylen over fjorden.
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