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Styrets årsberetning for 2019 
 

TILLITSVALGTE I BERETNINGSÅRET: 
Styret:                 Revisor: 
Styreleder   Jon Lea     1)        Nils Wiersdalen      1) 
Kasserer   Per Chr. Fett     Ikke på valg 
Sekretær   Benn Solem      2)        Valgkomite 2020: 
Styremedlem  Trude Austlid     2)        Terje Simonsen       
          «            Hilde J. Hurum    2)        Inge Solheim 
     «  Freddy Pøhner      Ikke på valg     Berit Fulaas 
          «  Berit Sørebø      2)        Valgkomiteen oppnevnes 
     «  Anette Holm Larsen >trukket seg – 1 år igjen  av styret 

1) På valg for 1 år 
2) På valg for 2 år  

_____________________________________________________________________________ 
Styret har i løpet av året hatt 10 møter og har fulgt med på alle de politiske saker som har vært til 
behandling i K-styret og som har berørt Åsgårdstrand på et overordnet plan. I tillegg til 
vedtektene har den nylig vedtatte reguleringsplanen for sentrale Åsgårdstrand vært 
bestemmende for styrets behandling. I denne reguleringsplanen er det utarbeidet en Bystrategi 
hvor Velforeningen har hatt god innflytelse. 
 
Sammen med flere naboer har Velforeningen protestert på et planlagt nytt hus i Stangs gate som 
miljømessig ikke hensyntar bestemmelsene i reguleringsplanen.  Det planlagte huset var altfor 
stort og ruvende i den eksisterende småhusbebyggelsen som i reguleringsplanen skal bevares. 
Protesten ble tatt til følge. 
 
Velforeningen mener at det for byens næringsdrivende er fornuftig å etablere en næringsforening 
som kan være talerør for næringsinteressene i kunstnerbyen og samtidig bli registrert som en 
høringsinstans av kommunen. Styret forberedte et intertimstyre som var villig til å gjennomføre et 
stiftelsesmøte hvis næringslivet ble enige om tiltaket. Samtlige næringsdrivende ble så invitert til 
et møte på Grand Hotel Åsgårdstrand. Resultatet ble ikke en egen Næringsforening for 
Åsgårdstrand, men en oppfordring til å melde seg inn i Horten Næringsforum. 
 
I samarbeide med Stiftelsen Åsgårdstrandsdagene har Velforeningen fått utarbeidet en 
aktivitetsbrosjyre over konserter og utstillinger for månedene juni – juli – august 2019. 
Brosjyren ble gjort tilgjengelig for alle turister samt delt ut til samtlige postkasser i byen. 
Prosjektet er finansiert gjennom støtte fra kulturkontoret i Horten, Vestfoldmuseene og byens 
næringsdrivende som betalte kr 100,- pr. måned for deltakelsen. 
 
Velforeningen ble invitert til å delta i planlegging av promoteringen for kunstnerbyen i 
forbindelse med at det internasjonale sykkelrittet Ladies Tour of Norway ble arrangert i Vestfold 
og hvor starten gikk fra Åsgårdstrand. Det ble et ufyselig vær på konkurransedagen, men rittet ble 
dekket av både nasjonal og internasjonal TV. 
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Sammen med Historielaget og lokale kunstnere er Velforeningen invitert til å bidra i arbeidet med 
å avklare hva det tomme og snart ferdig nyrenoverte rådhuset skal inneholde.  
Så langt er etablering av et digitalt Munch-senter i den gamle havnestyresalen fullfinansiert,  
og det er bestemt at det skal etableres et Bymuseum i bygningen. Velforeningen er i denne 
sammenheng opptatt av å utarbeide en helhetlig plan for hele rådhuskvartalet. 
 
Velforeningen har ikke hatt et tilfredsstillende arkivsystem som tar vare på foreningens historikk. 
Styret har derfor nå etablert et nytt arkivsystem i «Skyen» hvor fremtidige styrer har adgang til 
det arbeidet som tidligere styrer har gjennomført. 
 
Prosjektet med merking av stier og smetter er nå gjennomført og avsluttet. 
Det er i tillegg gitt tillatelse fra kommunen til å sette opp vegskilt med illustrasjon av malerier til  
de kunstnerne som har gitt navn til «kunstnergatene» i byen. Også dette prosjektet er ferdigstilt. 
 
Vi har arbeidet for etablering av en ungdomsklubb i byen, men vi har ikke lykkes med å få et 
egnet lokale av kommunen. Det er mulig at dette prosjektet ikke kan realiseres før 
allaktivitetshuset er bygget ferdig. 
 
Vi har kontinuerlig hatt påtrykk overfor Horten kommune og Vestfold vegvesen for å få 
gjennomført flere fartsdempende tiltak på fv. 311 gjennom byen. Pr. dato er det ikke etablert 
noen effektive tiltak, men politiet har i 2019 gjennomført flere fartskontroller enn tidligere år og 
har offentlig kunngjort at veldig mange bilførere kjører altfor fort gjennom byen. 
Styret vil fortsatt øve påtrykk overfor både Horten kommune og den nye fylkeskommunen. 
 
Etablering av tilrettelagte boliger på skolejordet ved kirken førte til protester fra naboer og fra 
Velforeningen. Vi påpekte at bygget er i strid med den nylig vedtatte reguleringsplanen for 
sentrale Åsgårdstrand (selv om denne ene tomten var tatt ut av reguleringsplanen).  
Et tilleggsmoment var at da prosjektet først ble vist i Bystrategien var det 5 små eneboliger i lave 
tun som ble presentert. Da det viste seg at det store institusjonspregete nybygget på skolejordet 
ble uforholdsmessig kostbart og krevde betydelige tilleggsbevilgninger, vedtok politikerne å 
sende saken tilbake til administrasjonen med beskjed om å finne en rimeligere løsning. 
I den forbindelse foreslo Velforeningen at bygget skulle reises på en tomt nærmere Paletten 
kjøpesenter og med en løsning som hadde en langt lavere pris enn institusjonsbygget. Denne 
løsningen ville også bevare skolejordet som er en av de siste grønne lungene i sentrale bydel. 
 
Vi har igangsatt et arbeide for å få reist et utsiktstårn på Bakkeåsen, og forsøker i denne 
sammenheng å få etablert en akebakke og en skøytebane for unger i tilknytning til dette. 
Dette arbeidet fortsetter i 2020.  
 
Badeparkkomiteen har også i 2019 ryddet og klargjort for badesesongen. 
 
Velforeningen har gitt kr 15.000 i støtte til etablering av en klatrepark ved skolen og 
Julemarkedet har fått kr 10.000 til gjennomføring av sitt prosjekt. 
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ÅIF har besluttet å legge ned Åsgårdstrand på Tvers, og styret vil gjøre et forsøk på å etablere 
et økonomisk grunnlag for fortsatt utgivelse av magasinet. Etter styrets mening bør det være 
mulig for lokalt foreningsliv og næringsdrivende å bistå økonomisk til utgivelsen av et meget 
godt magasin som kan videreutvikles til å bli en enda bedre informasjonskanal på flere flater enn 
bare papirutgaver. 
 
Vi har sendt inn en kommentar til høringen av kommunens nye miljøplan.  
I kommentaren har vi pekt på Esso-raffineriets beliggenhet rett ved Åsgårdstrand og understreket 
at raffineriet er den desidert største forurensningskilden i vår nærhet. 
 
I samarbeide med kommunegartneren har vi gått gjennom Bystrategiens planer for opprustning av 
Thaulows Plass og Torvet til å bli et triveligere sentrum for gående samtidig som det etableres 
nok parkeringsplasser for kundene til Joker butikken. 
 
I denne sammenheng har vi også spilt inn om det er mulig å etablere en gangforbindelse mellom 
den gamle skolegården og Thaulows Plass. 
 
Sammen med Historielaget ble det før kommunevalget holdt et møte hvor alle listekandidater fra 
Åsgårdstrand ble invitert til et møte. Her ble det redegjort for de viktigste sakene for byen og vi la 
spesielt vekt på trafikkforurensningen fra pendlertrafikken om morgen og ettermiddagen samt  
realiseringen av Allaktivitetshuset og ny barnehage. 
 
Videre har vi i samarbeide med Historielaget tatt initiativ for å få laget en ny kopi av den gamle 
fanen med Åsgårdstrand kommunes byvåpen med havfrue. 
 
I samarbeide med ÅIF har vi arbeidet for å få realisert et allaktivitetshus og ny barnehage så snart 
som råd, og kommunen har tatt dette på langt mere alvor enn tidligere. 
 
 

Åsgårdstrand, 28/1-20 
 

        Jon A. Lea 
                  Styreleder 
 
               _________________ 
 
 
 
Per Chr. Fett        Benn Solem     Freddy Pøhner 
Kasserer         Sekretær      Styremedlem 
 
________________     ________________   ________________ 
 
 
Berit Sørebø        Trude Austlid     Hilde J. Hurum 
Styremedlem        Styremedlem     Styremedlem 
 
_________________     ________________          ________________ 


