
 

Referat fra styremøte i Strandparken Velforening den 25.november 2019 

 

Til stede; Elisabeth Tangen, Marit Pettersvold, Gro Flintegård, Jan Mikkelsen, Terje Barstad, Bent 

Gramdal og Alf Bruun. 

Forfall; Jan Føske, Turid Nærde og Bjørn Jørgensen 

 

Innkalling og referat fra styremøte den 5.september ble godkjent. 

Agendaen ble godkjent 

 

Sak 85/2019 En kort gjennomgang av møtet med Anne Hole og Tore Rolf Lund i kommunen i dag 

angående Velforeningens merknader til områdereguleringen for Horten Havn. 

Elisabeth, Bent, Jan F. og Alf stilte på dette møtet. 

Kommunen innrømmet at konsekvensene for Strandparken ved å bygge ut parkeringsområdet ved 

barnehagen og båtoppstillingsplassen ikke hadde vært godt nok ivaretatt, og forslaget går ut på å 

beholde disse områdene som i dag. Konsekvenser for naboområdene skal tas med i saken. 

En mulighet for at barnehagen på sikt må utbygges kan påregnes. 

Velforeningen påpekte at det er uheldig dersom adkomstveien til Strandparken skal endres til vei 

med fortau, i stedet for slik det er i dag, med adskilt vei/sykkel og gangvei. 

Kommunen skisserte planene for havneslengen som er navnet på den nye gangveien som vil gå 

gjennom det nye havneområdet med bebyggelse (der ferjeoppstillingsplassen er i dag) og med 

bruovergang til byen. 

Nåværende gangfelt sørover fra brua til barnehagen er ikke berørt og skal bestå. 

Det er også mulig med en bruovergang nordover langs Linden parkbygget. 

Området nord for sjøbodene skal også bebygges og biloppstillingsplassen må på sikt flyttes. 

Velforeningen påpekte at bebyggelsen ikke må komme for nært sjøbuene og foreslo en grønn lunge 

mellom sjøbuene og ny bebyggelse. 

Et enstemmig kommunestyre har gått inn for forlengelse av miljøtunnelen og støy – og støvgruppa vil 

på vegne av velforeningen holde tak i dette og følge opp de politiske myndigheter i fylke og storting, 

spesielt med tanke på de politikere vi har fra Hortensområdet. 

 



Sak 86/2019 Nyttårsfeiring i Strandparken 

I utvidet styremøte vil vi ta opp at vi viser hensyn til bruk av fyrverkeri på nyttårsaften, og at vi 

oppfordrer til å benytte bålplassen ved havna til dette, og ikke benytter fyrverkeri i gatene rundt 

husene. 

 

Sak 87/2019 Forberedelse til utvidet styremøte 

I tillegg til de saker som er satt opp, tar vi opp saken om nyttårsfeiring og at beboerne oppfordres til 

å holde orden utenfor sine tomter. 

 

Strandparken 7desember 2019 

Alf Bruun 

Sekretær  


