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Oppsummering
Så godt som alle de spurte synes det er en veldig god ide at ÅPT startes opp på nytt i regi av Åsgårdstrand Velforening.
81% av de som gjennomførte undersøkelsen leste alle utgaver av ÅPT
Over halvparten av respondentene leste alle eller mer enn halvparten av artiklene.
Nesten halvparten av respondentene så mye/ganske mye på reklamen i ÅPT.
En klar majoritet (46%) ønsker at ÅPT blir utgitt på samme måte, dvs printmagasin levert i postkassa. 30% av de som
svarte ønsker både en digital og en print versjon av ÅPT.
En klar majoritet av de spurte ønsker ÅPT utgitt fire ganger i året.
Flertallet (51%) av de som svarte ønsker samme mengde reklame som sist
Vektet gjennomsnittfor akseptabel pris på et print abonnement:
204 kr for alle som har svart og 236 kr om man tar bort de som ikke er interessert i å betale.

Vektet gjennomsnittfor akseptabel pris på et digitalt abonnement:
111 kr for alle som har svart og 170 kr om man tar bort de som ikke er interessert i å betale.

Se slide 11 og 12 for konkrete ideer til stoff/artikler til ÅPT.
14% av personene i undersøkelsen kan kontaktes for å bidra til utgivelsen (slide 14)
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Målsetning
Bakgrunn for de spørsmål vistilte undersøkelsen

Metode
Antall inviterte: ca 200 på mail, samt lagt ut på Facebook med link.

Åsgårdstrand på tvers (ÅPT) ble utgitt i 27 år før siste nummer utkom i
2019.
Mange i Åsgårdstrand har vist interesse for at Åsgårdstrand Velforening
prøver å starte opp ÅPT på nytt. For å få et bedre grunnlag for dette, har
vi laget en enkel spørreundersøkelse.
Undersøkelsen ble sendt til et utvalg av de som velforeningen har e-post
adresse til, samt at link ble postet på FB.

Antall fullstendige svar: 140
Datainnsamling
Peride 14. – 17. april 2020
Spørsmål besvart i et online semistrukturert oppsett
Spørsmålene ble godkjent av styret i velforeningen

140 ønsket å svare. Kun 4% av de som svarte, oppga at de ikke kjente til ÅPT.

De aller fleste ønsker ÅPT igang igjen
Så godt som alle de spurte synes det er en veldig god ide at ÅPT startes opp på nytt i regi av Åsgårdstrand
Velforening.

Hva synes du om ideen til Åsgårdstrand Velforening om å starte opp magasinet ÅPT igjen?

Nesten alle utgaver av ÅPT ble flittig lest
81% av de som gjennomførte undersøkelsen, leste alle utgaver av ÅPT.

Hvor ofte leste du ÅPT når det utkom (til og med 2019 med fem utgivelser i året)

Det ble lest ganske mange artikler i hver utgave
Over halvparten av respondentene leste alle eller flere enn halvparten av artiklene.

Hvor mye av ÅPT leste du hver gang det kom ut et nytt nummer?

Det ble sett mye på reklamen i ÅPT
Nesten halvparten av respondentene så mye/ganske mye på reklamen i ÅPT.

Hvor mye så du på reklamen i ÅPT?

Alternativer for utgivelsesmodell
En klar majoritet (46%) ønsker at ÅPT blir utgitt på samme måte, dvs. printmagasin levert i postkassa.
30% av de som svarte, ønsker både en digital og en printutgave av ÅPT.

Hva ville du likt best av følgende utgivelsesmodeller for ÅPT?

Antall utgivelser per år
En klar majoritet av de spurte ønsker ÅPT utgitt fire ganger i året.

Hvor mange utgivelser per år synes du ville vært fornuftig?

Reklamemengde i ÅPT
Flertallet (51%) av de som svarte, ønsker samme mengde reklame som sist.

Tenk deg at ÅPT skal starte på nytt i 2020. Hva tenker du reklamemengden bør være i fremtidige utgivelser (sammenlignet med slik det var tidligere)?

Abonnementspris på print og digital utgave
Vektet gjennomsnittfor akseptabel pris på et printabonnement:
204 kr for alle som har svart og 236 kr om man tar bort de som ikke er interessert i å betale noe (14%).

Vektet gjennomsnittfor akseptabel pris på et digitalt abonnement:
111 kr for alle som har svart og 170 kr om man tar bort de som ikke er interessert i å betale noe (35%).

En mulighet er papirutgivelse i form av et årsabonnement. Kryss av for hva som er en akseptabel pris for deg å betale for det.
En mulighet er nettbasert utgivelse i form av et årsabonnement. Kryss av for hva som er en akseptabel pris for deg å betale for det.

Konkrete ideer til stoff til ÅPT (forts.)
Forslag fra respondentene (N=52)
Aktuelle foreninger ol om sin virksomhet og planlagte aktiviteter. Det samme gjelder for lokale
bedrifter. Bilder med tekst fra historielaget.
Aktuelle hendelser i vår lille by.
Alle aktiviteter som skjer i lokalsamfunnet vårt. Litt om Åsgårdstrands historie. Enkle artikler om
dagsaktuelle ting
Alle kulturelle hendelser - Gjengangeren er dårlig på det. Planlagte off. tiltak (graving, asfaltering,
fiberlegging etc., nytt om båtplasser og havna forøvrig, trafikale forhold, annonser for utleie, salg, jobb i
Å.S).
Alt som angår byen og menneskene der.
Bra m info om lokale lag/foreninger.
Både aktuelle ting som skjer i Åsgårdstrand, og i tillegg historiske artikler om gamle Åsgårdstrand.
Det jeg nevnte som positivt i et tidligere spørsmål. En reportasje om hvor mange nasjoner som er
representert blant byens innbyggere. Reportasje om hvilke nasjonaliteter som utfører jobbene for oss
her i byen. F eks hvor kommer vaskehjelpen fra, hvor kommer de ansatte i butikkene fra, hvor kommer
de fra som jobber på Skjærgården gartneri. Hvem tømmer søpla vår. Nå i koronaepidemiens grep er det
fokusert veldig på de som holder Norge i gang, og det er i svært mange tilfeller folk som ikke går på
sjømannsforeningen , eller er invitert som gjester på badehuset.
Det som skjer i byen vår nå og det som har skjedd før og det som folk ønsker å oppnå med byen vår
eller det de driver med! Mange smarte og flinke folk som kan mye. Vi kan også begynne å hjelpe
hverandre og ta miljøet på alvor og dele ting vi bruker sjelden! Tips og råd til å dyrke mat i hagen!
osv....
Finne nye Åsgårdstrandsbeboere å intervjue. Lei av de samme hele tiden. Åsgårdstrand består av
Nygårdsfeltet, Åsgård, Breidablikk etc.
Foreningslivet i Åsgårdstrand.
Fortsette med gammel historie, og dersom vellet skal stå for utgivelsen, så blir det vel enda mer aktuelt
velnytt. Gjerne egne ÅIF-sider.
Fortsette å fokusere på lokale saker og aktiviteter.

Har du noen ideer/tanker om hva ÅPT kan skrive om?

Fra foreninger, aktiviteter.
Fra gamledager.
Historiske bidrag, hva som skjer i Åsgårdstrand, portrett intervjuer av personligheter i Åsgårdstrand
Hobbyspalte
Hva som skjer i byen vår. Om personer som utmerker seg. Og om hva som skjer i byen i perioden
fremover, til neste utgivelser. Intervjuer med personer som gjør noe som er nyttige/viktige for oss.
Hva som skjer nå og litt historie, gamle bilder fra byen vår.
Hva som skjer, arrangementer som er i under planlegging. Hva om skjer på politisk nivå ift. all
idrettshus eller andre prosjekter i Åsgårdstrand.
Idrettslaget, kulturtilbud, kommunale saker som gjelder Åsgårdstrand, turistinformasjon,
lokalhistoriske artikler.
Informasjon fra foreninger. Velforeningen er særdeles viktig. Orientere om hva som skjer/planer for
nærmiljøet.
Infrastruktur dvs. trafikk, parkering, boligutvikling, sosiale arenaer, hva skjer?
Intervju med lokale bedrifter og foreninger. Foto fra Åsgårdstrand i gamle dager og nye bilder.
Kalender som viser fremtidige arrangementer Åsg.
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Kanskje få med litt mer informasjon ut over det som foregår i gamle Åsgårdstrand?
Kultur- og spiseopplevelser, har vært og det som kommer. Tidligere hendelser/historie fra
Åsgårdstrand m/bilder. Kjente personer fra Åsgårdstrand, fortid og nåtid. Sportsprestasjoner og
ellers andre prestasjoner (kultur, kunst, annet) blant barn, unge og voksne. Tips og ideer innen hus og
hage, bil og båt, evt. andre ting som viser mangfoldet i befolkningen. Fast i hver utgave: "Hvor kan
du finne?" diverse opplysninger, eks. åpningstider Munch hus, Munchs kafe eller andre ting/
severdigheter. Kan være henvisning til nettsteder eller tlf.nr., evt. fast info.
Kultur, byutvikling, lokalpolitikk.
Kulturstoff.

Konkrete ideer til stoff til ÅPT
Forslag fra respondentene (N=52)
Kunst og kultur. Hvor man for eksempel finner kunstnere i Åsgårdstrand. Kart som viser hvor kunstnere
finnes. Reportasjer om kunstnere/presentasjon av kunstnere. Det heter jo KUNSTNERBYEN?
Undertegnede har hytte i Å og driver sommer-utstilling hele sommerhalvåret! Dumt at ikke
turister finner kunstnere som er aktører i KUNSTNERBYEN. Presentasjoner av konserter...etc. som
skjer m.m..
Litt mer om aktiviteter for barn/unge. Spesielt interessant for oss med barn.
Lokal historie, bilder.
Lokal sport,byhistorie, foreningshistorie, opplysninger vedrørende foreninger og kulturtilbud, mer
intervjuer av sentrale personer i de forskjellige foreningen som finnes i Åsgårdstrand.
Lokale innslag hva skjer av arrangementer i fremtiden.
Lokalt stoff.
Mat, mange lokale som er flinke i matveien. Hva med et matportrett?
Mer næringsliv og foreningsliv. Gjerne lokalt stoff som har allmenn interesse. Skriv om utviklingen av
ÅSGÅRDSTRAND M.V
Mer om kultur, følge idrettslag og aktiviteter, særtrekk ved Åsgårdstrand som ikke kommer fra
organisasjoner, altså mer fri journalistikk, ikke bare lag og foreninger.
Mer prat med de som har bodd her en god stund, det vi sitter inne med kan være like interessant som
det som fremkommer med alle disse vellykkede "innflyttere".
Mest mulig lokalstoff.
Mye lokalt, det er mye historie i "stranda«.
Noe mer kommunalpolitikk som treffer Åsgårdstrand.
Næring, sport, båthavna,Aasgårdsgilde, kunst, innbyggere.
Portrettintervjuer med ulike Åsgårdstrandsfolk.
Rapporter fra lokalt foreningsliv og nyheter fra næringslivet.
Reguleringsplaner som berører. Historiske fakta, Åsgårdstrandsdagene, aktiviteter i nærområdet.

Har du noen ideer/tanker om hva ÅPT kan skrive om?

Reiseartikler.
Skrive mer om omegn, de som føler seg mer som Å-boere enn
Tønsbergboere, selv om vi bor i
Tønsberg. Mer om primærnæring,nærmat,, seilforeningen,Kiwanis og deres virke.
Slik som dere skrev om tidligere. Noe historie og noe om hva som foregår nå.
Turer i området, historiske steder, filosofi, hverdagsutfordringer, framtidsvisjoner for Å, få fram de
yngre sine stemmer, samarbeid med skolen: en autentisk kanal å publisere noe i/på.
Undersøkelser om badevannskvalitet, undersøkelser om luftkvalitet ift. Esso-raffineriet.
Åsgårdstrandspolitikk, både historisk og nåtid. Foreninger som presenterer seg med litt
bildestoff.
Hvem driver disse mange foreningene i vår by

Ideer fra personer som ønsker å bidra med stoff til ÅPT
Bra spørsmål, stå på.
I tillegg til abonnement fra enkeltpersoner mener jeg lokale foreninger bør bidra økonomisk til
utgivelser.
Jeg vil anta at det koster mye å trykke den slik den var laget. Et alternativ kan være å lage den slik at
den kan printes ut på en fargeprinter og følgelig bli vesentlig rimeligere. Kun digitalt er selvfølgelig
rimeligst, men blir neppe lest så godt som en papirutgave. Foreninger som skal skrive noe og meddele
noe i avisen, bør betale et årsgebyr for å ha den muligheten.
Kunne håndlaget ha en spalte i ÅPT?
Noen av spørsmålene ville for meg vært greit med mer enn ett svar
Som jeg har skrevet tidligere. Reduser kostnadene og eller øke inntektene. Om flere bidrar til å
produsere ÅPT blir det mindre arbeide på alle.
Tenker det hadde vært fornuftig at man kunne velge mellom en digital utgave (gratis eller rimelig) og
papir (betalingsabo).
Ved oppstart med årsabonnement, så vil jeg heller sette pris på mindre reklame og høyere pris.
Samtidig må det være en balansegang der, forståelig nok..
Vi kan kanskje søke om støtte til dette på lik linje som annen pressestøtte eller noe holder en småby
sammen! Stiftelser eller lignende for tekster og små lokalaviser?? Håper også at vi får til en
abonnementsløsning som sikrer drift.

Kunne du tenke deg å bidra med stoff til ÅPT?
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E-postadresser på de som ønsker å bidra med stoff til ÅPT
Aasenb@online.no
aeranheim@gmail.com eller 95144563
anjacob@online.no
annkarinbrustad@gmail.com
Benn Solem
Bredo Mathiesen Åsgårdstrandsveien 468. mail: bredo@planner.no tel 908 47 870
Epost: laila.ribe@hotmail.com
Finn Morten Lauvlifl@skc.no
Grete VarskogGvarskog@gmail.com
GUNNAR BJØRLAND, Karminveien 20 gunnar@gb-profil.no
Haakon haakobak@online.no
hans.petter.overby@gmail.com
hauensen@hotmail.com
huskestua@hotmail.no
Jan-Erik VianJan-Erik.Vian@live.no
Joersve@gmail.com
kambirk@online.no
Krr@usn.no
lr@inventa.no
merd@online.noMerete Døvle Larssen
Mona Wahlen
morten@karleng.no
osorebo@online.no
Ove Lysellove@lysell.noTlf 416 95000
pcfett@gmail.com
perole@nordimed.com

Har du noen ideer/tanker om hva ÅPT kan skrive om?

per-ove@btpall.no
PM steckmestPm@steckmest.no
Ranveig Barstad. +47 97564797.EdvardMunchsgate 38.Mail: rjo-bar@online.noweb:
ranveigbarstadgalleri.squarespace.com
rkh@usn.no
Roger Berg, e-post: roge-b3@online.no
Rolfgustavsen@online.no
runanjo@gmail.com
seippel51@gmail.com
Stale.rydberg@gmail.com
Terje Simonsen99245898terje@terjesimonsen.no
Terjevelle@hotmail.com
Tore@morck.no
Torillbakkeandersen@gmail.com
trude@austlid.no
willy.nilsen@skagerakenergi.no

Forsøk på noen konklusjoner fra denne lille undersøkelsen
Det er veldig mange som har svart og det er derfor grunnlag for å trekke noen konklusjoner.
Det er ønskelig at Åsgårdstrand Velforening starter opp med ÅPT igjen etter at den ble lagt ned i 2019.
De fleste ønsker seg en papirutgave (4 utgivelser pr. år) og etter samme mønster og opplegg som sist.
De fleste er villige til å betale noen hundrelapper for et abonnement.
Det er mange gode innspill på temaer og vinkinger som gjør at innholdet burde det ikke være vanskelig å få på
plass.
Mange er villige til å bidra med stoff og annen jobb for å få ÅPT pålufta igjen.
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