
 
 
Referat fra styremøte i Strandparken Velforening den 31.august 2020 
 
Til stede; Elisabeth Tangen, Gro Flintegård, Jan Mikkelsen, Bent Gramdal, Bjørn Jørgensen, Turid 
Nærde og Alf Bruun. 
 
Forfall: Marit Pettersvold 
 
Ikke møtt: Jan Føske og Terje Barstad 
 
 
Sak 152/2020 Områderegulering for Horten Havn 
 
Alle hadde på forhånd fått tilsendt e-post fra Bent angående det som direkte berører 
Strandparken når det gjelder F1 lek og sport, oppstillingsplass for båter og gjesteparkeringen 
for gjester i Strandparken, vedtatt i kommunestyret den 24/6 i år. 
E-posten fra Bent arkiveres sammen med styrereferatet. 
 
Styret i Strandparken velforening vil sende en klage på vedtaket til kommunen, og vi 
undersøker nærmere hva som skjedde i 2013 når området ble overført fra utbygger og til 
velforeningen. 
Velforeningen hadde et møte med kommunens representanter Tore Rolf Lund og Anne Hole 
høsten 2019, hvor de beklaget og innrømmet at det var gjort en feil, da det i 
reguleringsplanen for Strandparken tydelig fremgår hva som er areal for båthavn, parkering, 
opplag og friområder (område merket F1). 
Vi trodde da at dette var tatt vare på, men kommunestyrets vedtak bryter med hva vi var 
"lovet" i dette møtet. Dessverre finnes det ikke noe møtereferat fra dette møtet. 
Hvis vi finner saken om overføring av området fra 2013, vil dette kunne belyse saken bedre, 
og vi etterspør dette hos de som den gang var i styret vårt. 
Bent forfatter en klage til kommunen, som sendes Elisabeth med kopi til styremedlemmene. 
Elisabeth sender så klagen til Horten kommune V/Anne Hole pr. epost, innen 3/9 i år. 
 
Bent har også fremmet et forslag til vedtak på årsmøtet: 
 
Ønsker at styret gis mulighet til å benytte juridisk bistand for å kreve erstatning for tapte inntekter 
for båtopplag, redusert gjesteparkering og tapt"F1 Sport og lek". 
 
 
Eventuelt 
 
Vi har mottatt en e-post fra Marte Lerdal i kommunen angående prøvetaking for å sjekke 
vannkvaliteten på badevannet, spesielt etter store nedbørsmengder. 



Bjørn J. og Jan F. har hatt et møte med Marte L. og hennes leder, og deres innstilling vil være å ikke 
anbefale å forlenge den store overvannsledningen vesentlig grunnet store kostnader og at det vil 
kunne skape et mottrykk i overvannssystemet dersom ledningen med så stor dimensjon forlenges ut 
i sjøen. 
Kommunen skal ta flere prøver av vannkvaliteten, og det anbefales at det ikke bades før dagen etter 
når det har regnet. Vi må nå avslutte denne saken i styret, og håpe på at de store utbedringer som 
gjøres av nye overvannsledninger og rørnett i Steinsnes/Tveitenområdet på sikt vil bedre "vår" 
badevannskvalitet. 
 
-Det har også innkommet 2 saker til årsmøtet ;den ene fra en beboer vedrørende sykling og 
sykkelparkering i Strandparken, og en sak en annen beboer om skilting for å forhindre bilkjøring etter 
garasjene i Badebukten sameie og mot sykkelstikrysset. 
Denne saken tar vi opp med kommunen i samme moment som vi tar opp sikring av den 
overvannskummen som er i krysset ved sykkelstien. 
 

-Vi har fått e-post fra Vellenes Fellesorganisasjon har fanget opp at Vestfold og Telemark har penger 
å dele ut til trafikksikkerhetstiltak. Dette kommer fram av Varden avis.  
"Har flere hundre tusen kroner å dele ut: – Vi trenger søkere til resten av pengene. Strandparken 
velforening har ingen planer nå for trafikksikkerhetstiltak. 

-Tidligere, før Coronaen tok oss, ble Sjøbua lånt ut 1 gang pr.uke til den lokale bridgegruppa, som 
består av beboere i Strandparken. Bjørn tok opp om det var mulig å starte opp bridgekveld for denne 
gruppa igjen, forutsatt at det er max 8 deltagere og at det føres oversikt over hvem som deltar, med 
1 ansvarlig, de har med eget utstyr og at de følger reglene for corona angående rengjøring. 

Dette ble enstemmig vedtatt, og gruppen låner nøkkelen til "vaffelgruppen" inntil videre. 

-Takk til Bjørn og Reidar Mathisen for reparasjon og montering av den ødelagte badetrappa. 

-Det blir en del utskiftninger i styret og Elisabeth og Gro ordner med en oppmerksomhet til de som 
trer ut av styret. 

 

-Styret møter en halv time før årsmøtet og Gro og Alf sørger for registrering av de fremmøtte, og 
sørger for at hotellet har håndsprit til deltagerne. 

 

Møtet ble avsluttet kl.20.30 

 

Alf Bruun 

Sekretær 

 


