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Styrets årsberetning for 2021 

 
Tillitsvalgte i beretningsåret Funksjon På valg i 2022 
Ubesatt Styreleder Velges for 1 år 
Jan Erik Vian Styremedlem/kasserer På valg 
Lars Joachim Jacobsen Styremedlem/sekretær Ikke på valg 
Hilde J. Hurum Styremedlem På valg 
Berit Sørebø Styremedlem På valg 
Janne Aker Styremedlem På valg 
Denise Liseth Styremedlem Ikke på valg 
Bjarne Johannessen (trakk seg 2/7-21  Styremedlem På valg 

 
Komitéer/regnskap/revisor 
Valgkomite Janne Aker Jan Erik Vian 
   
Badeparkkomiteen Terje Simonsen Komitéleder 
Løypekomiteen Dag Eirik Gjerken Komitéleder 
Stier & Smetter Freddy Pøhner Komitéleder 
Åsgårdstrandsportalen Lisbeth Ramde Web-redaktør 
   
Regnskap Åsgårdstrand Regnskap AS  
Revisor Nils Wiersdalen  

 
Faste oppgaver 
Velforeningen og komiteene har sørget for: 
 
Badeparken 
Årlig dugnad gjennomført i mai: 4 nye benker (hvorav 2 barnebenker innkjøpt av Kiwanis og 2 
av Velforeningen) ble satt ut i badeparken. Totalt 15 ødelagte/slitte benker (noen produsert på 
Bakkeåsen skole i 1999) ble oppgradert med nytt treverk på bord- og sitteflater slik at de er klare 
for nye år i Badeparken. Dessuten generell opprydding. I starten av juli ble også badeflåten flyttet 
sju-åtte meter lenger ut, så den står på dypere vann. Å ta ut og sette inn badestiger og badeflåte 
Aasgaard Gilde sponset ny grill og tilhørende bord, kommunen monterte dette. 
Skiløper 
Det var en ganske snøfattig vinter, men ble noen få dager med oppkjørte løyper. 
 
Stier og smetter 
Opprettholde merking av stier og smetter gjennom bruk og vedlikehold. Dugnad arrangert, og 
bl.a. merket ny trase fra Spettåsveien til Kongeveien. 
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Åsgårdstrandsportalen 
Åsgårdstrandsportalen www.asgardstrand.no vedlikeholdt med info om lokale nyheter – totalt ca. 
80 artikler lagt ut i løpet av året. 
 
Tenning av julegrana 
Tenning av julegrana gikk som vanlig i forbindelse med Julemarkedet med bl.a. Ra Sanglag, 
korpsmusikk og utdeling av nisseposer – i samarbeid med Kiwanis som bekoster nisseposene. 
 
Miljøprisen 2021 
Miljøprisen for 2021 gikk til Åsgårdstrand Idrettsforening for deres fremragende innsatts med å 
utvikle idretten, og spesielt Allidretten, i lokalmiljøet. 
 
Årsmøtet 2021 i Seilforenings lokale 
På grunn av koronasituasjonen ble det et redusert årsmøte i 2021. Som en nødløsning ble 
valgkomiteens innstilling til nytt styre gjennomført med et konstituerende styremøte. 
 
Medlemskontigenter 
Årsmøtet 2021 bestemte årskontigenten til 300,- pr- husstand/familie. For første gang ble kun en 
digital anmodning om innbetaling av medlemskontingent sendt ut i tillegg ble det hengt opp 
plakat på Paletten. Årets regnskap viser at vi ikke når fram til medlemmene våre gjennom slik 
annonsering. Muligens kan også en del husstander tolket finansiering av Magasinet Åsgårdstrand, 
sendt ut på Velforeningens logo, som medlemskontingenten. 
 

Lokalpolitikken 
Styret følger med på de politiske saker som har hatt betydning for Åsgårdstrand. 
Dette gjelder både i Horten kommune og i Fylkeskommunen (nå Vestfold og Telemark fylke). 
Noen saker gjennom året: 
 
Horten kommunes planstrategi 2020 – 2034 
Bakke-Nielsen arvingene har siden 1987 prøvd å få omregulert Bakkemyra til boliger. Dette har 
Velforeningen stillet seg positive til så lenge ÅIF også får sine arealbehov ivaretatt. I løpet av 
sommeren 2021 kom det til en omforent løsning mellom ÅIF og Bakke Nielsen arvingene som 
gjorde at saken fikk det nødvendige flertallet i kommunestyret. Det kan forventes at det 
påbegynnes bygging av boliger i området i løpet av 3-5 års tid. 
 
Rådhuskvatalet 
Etter at det har pågått rehabilitering og restaurering av Rådhuskvartalet i rundt 5 år og vært 
operativt i ca. 1 år, var det offisiell åpning 27. august 2021. Velforeningen har vært med i 
planleggingsarbeidet i alle årene og var invitert til åpning, og Berit og Jan Erik stilte på åpningen 
på vegne av Velforeningen. 
 
Oppfølging av Bystrategien for sentrale bydel 
Horten kommune ved kulturavdelingen har gitt flere nye benker og bord i tradisjonell stil som er 
blitt plassert ut i sentrale steder i det offentlige rom i «gamle Åsgårdstrand». Gamle skolegård 
mellom skolestua og Badet har fått ny asfalt og pen omramming med brostein. 
Det er flere beskrevne tiltak i Bystrategien som ikke er fulgt opp og som Velforeningen vil 
etterspørre status på dersom vi ser at kommunen ikke har framdrift her (Thaulows plass, 
Eplehagen, Badeparken, Bakkeåsen Park, Idrettsplassen med Allaktivitetshus). 
 
Fiber i Åsgårdstrand 
Velforeningen har vært pådriver for at fibernett skulle bygges ut i hele Åsgårdstrand. I løpet av 
høsten 2021 fikk de siste av de totalt 260 husstander i nedre del av Åsgårdstrand som hadde 
bestilt fiber de siste årene dette ferdig koblet (i tillegg har ytterligere ca. 100 husstander som ikke 
bestilte i denne runden fått mulighet til å koble seg på da fiberinfrastrukturen ligger klar). Dette 
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har vært spesielt viktig for alle bedrifter som ikke har hatt dette på plass, samt alle de som har 
sittet på hjemmeskole og -kontor. 
 
Allaktivitetshus med tilknyttet barnehage 
Kommuneadministrasjonen hadde i sitt budsjett for 2022 igjen foreslått å droppe bygging av 
Allaktivitetshus med idrettshall i Åsgårdstrand (tidligere vedtatt av kommunestyret). 
I samarbeide med ÅIF ble derfor de politiske partiers gruppeledere høsten 2021 invitert til et 
møte for å få endret innstillingen. Det politiske flertallet endret innstilling slik at det for 2022 ble 
avsatt midler til prosjekt, med oppstart forprosjekt i 2022 med 4 MNOK for kombinert barnehage 
og Allaktivitetshus. Totalt er rammen 95 MNOK, og dette er altfor lite for å kunne dekke de 
behov som er meldt inn/ønsket for et Allaktivitetshus med idrettshall. 
 

Initiativ som er tatt 
Magasinet Åsgårdstrand 
To år etter siste utgave av «Åsgårdstrand på tvers» kom Magasinet Åsgårdstrand (MÅ) ut i 
november 2021. Velforeningen var «fødselshjelper» for MÅ og det er svært gledelig at det nå er 
blitt en realitet og en organisasjon ble også stiftet i løpet av 2021 og MÅ står nå trygt på egne 
ben. 
 
Ny byfane 
Velforeningen har for noen år tilbake fått sydd en helt ny byfane (kopi av orginalen)  
med havfruemotiv (byvåpenet). Denne fanen har nå forsvunnet fra lageret på låven til  
Carl Otto Kielland. Styret har satt i gang en leteaksjon som varte gjennom hele 2021 uten hell. 
(byfanen ble gjenfunnet vinteren 2022, i nær komplett stand – kun en metallovergang manglet). 
 
Fartsmålere på FV 311 
Det ble i 2021 innkjøpt to fartsmålere for etablering på FV311 gjennom Åsgårdstrand. 
Velforeningen fikk tilskudd fra Fylkeskommunen på 70.000,- De resterende ca. 40.000,- ble 
dekket av Velforenings oppsparte midler. Da skiltene skulle settes opp var det nye runder med ny 
avdeling i Fylkeskommunen for å få tillatelse til å sette opp på egnet stolpe. Dette var ikke enkelt 
å få tillatelse til og etter noen runder og befaring fikk vi tillatelse til å etablere en i østgående 
retning rett ovenfor Grev Wedels gate 8. Måleren har stått fint gjennom hele året og med unntak 
av et strømbrudd i desember mens måleren stod i spionmodus har den fungert fint. Den andre 
måleren som var planlagt satt opp i motsatt retning var ikke lett å finne en plassering av så den 
ble ikke satt opp i 2021. (Den ble satt opp i mars 2022) 

 
 

Åsgårdstrand, 18/4-22 
 
 

____________________   _______________________   _____________________ 
Berit Sørebø      Jan-Erik Vian      Lars Joachim Jacobsen 
Styremedlem      Kasserer        Sekretær 
 
 
____________________   _______________________   _____________________ 
Denise Liseth      Janne Aker       Hilde J. Hurum 
Styremedlem      Styremedlem       Styremedlem 


