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snart i mål: Holmestrand kommune får 25 millioner kroner fra Samferdsels-
departementet til ny vei gjennom sentrum. – Jeg hadde håpet på mer, sier ordfører Alf 
Johan Svele. side 2-3

25 mill. 
til ny vei

glade: Eline og Sander er glade for at Botnestua barnehage ikke blir lagt ned til sommeren. foto: Jarl rehn-erichsen

Barnehagen består!
Kulturhaven ute 
på tvangssalg
Ble forsøkt solgt i 2013, nå er 
den ute til nesten halve 
prisen.

 ● Kultur  side 23

BYGGERIET HOLMESTRAND BYGGSENTER
Våleveien 25, 3080 Holmestrand – Tlf 33 06 40 80
Åpningstider: Man-Fre: 06:30-17:00 Lør: 09:00-14:00

Vi ønsker alle
velkommen til
Holmestrands

eget
byggevarehus
Man-Fre: 06.30-17.00
Lør: 09.00-14.00

Tilbudene gjelder t.o.m. lørdag 11/2

Appelsiner
pr kg, Cevita

1490
Seterbrød
500 g, pr stk, Bakehuset

1000
Grandiosa, Big One
og Pizzabakeriet

÷40%

Et stort utvalg fraSPAR KULLBODEN
åpner i ny drakt
fredag 10/2 kl. 09!

Vi serverer
kaffe & kaker!

Velkommen!
Begrensninger på tilbudene kan forekomme. Vi tar forbehold om trykkfeil og utsolgte varer. Salg kun til private husholdninger. Alltid tilbud på noe godt!

KULLBODEN

RØRLEGGER OG BUTIKK PÅ SAMME STED

Trenger du rørlegger?
Velg kvalitet og trygghet
hos din lokale fagmann

Ring oss i dag

Tlf: 33 09 60 30
Bentsrudveien 1A
3083 Holmestrand
vvssenteret.as

RØRLEGGER

enige: Foreldregrup-
pa og hovedstyret i Bot-
ne skiklubb er enige om å 
satse på videre drift. 
 side 10
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ta kontakt! 
Vi trenger dine innspill 
og tips. Ta kontakt med 
oss på telefon eller 
epost: redaksjonen@
jarlsbergavis.no 
Hovednummer til avisen: 
33 09 90 00.

tI P s  o s s

959 00 750

alexander 
svanberg 
redaksjonen@jarlsbergavis.no

ny
he

te
r

– Det vil tidvis fortsatt 
være omkjøringer fra 
E18 og derfor bevilger 
staten 65 millioner 
kroner som deles 
mellom Bispeveien i 
Re og Holmestrand 
sentrum, forteller 
Morten Stordalen.
Jarl rehn-erichsen
jarl@jarlsbergavis.no
90895328

holmestrand/oslo: Det 
har tatt lang tid, men endelig er 
det klart at det blir statlige mid-
ler til en ny vei gjennom Hol-
mestrand sentrum.

– I denne prosessen har det 
vært mye fram og tilbake, og vi 
har sett på hvilke muligheter vi 
har hatt til å sikre veiene bedre, 
forklarer Stordalen.

Han er stortingsrepresentant 
for Fremskrittspartiet og frak-
sjonsleder i transport- og kom-
munikasjonskomiteen på Stor-
tinget.

Fikk kjenne presset
Samferdselsminister Ketil Stor-
vik Olsen var selv på sykkeltur i 
sommer gjennom Holmestrand 
sentrum, og på Bispeveien.

– Da fikk han selv se og kjen-
ne på hvordan behovet for til-
tak var, forteller Stordalen.

Særlig gjorde Bispeveien inn-
trykk på ministeren, « Dette er 
ikke et sted jeg ville syklet med 
mine barn» sa han den gangen.

I forbindelse med raset og 
Skjeggestadbrua uttalte han «at 
det skal ikke stå på penger».

Ikke gitt at man fikk
– Det har vært kjent at ordfører i 
Holmestrand, Alf Johan Svele, 
ønsket seg et statlig bidrag på 
rundt 50 millioner kroner. Hvor-
for ble summen det halve?

– Det var ikke gitt at kommu-
nen ville få midler i det hele 
tatt. Hvis vi ser på hele landet er 
det mange steder der behovet 
er større enn i Vestfold. Nå fikk 
kommunene 65 millioner kro-
ner, der 25 millioner går til Hol-
mestrand. Det skal vi være vel-
dig godt fornøyd med, under-
streker Stordalen.

– Man må også huske at det 

også ble gjort en del sikringstil-
tak like etter at Skjeggestad-
brua kollapset, legger han til.

godt samspill
Nøkkelen til bevilgningen me-
ner han kommer etter et godt 
samspill.

– Her har kommunene, fyl-
ket, stortingsrepresentanter fra 

Vestfold og lokalpolitikere job-
bet godt sammen, mener han.

Fire hovedprosjekter
Samferdselsdepartementet de-
ler de 65 millioner kornene 
mellom fire prosjekter.

Det settes av 20 millioner 
kroner til å bygge manglende 
sykkelvei fra Svinevoll til Skin-
neneveien. Dette er en sårt et-
terlengtet sykkelvei. Nå sykler 
folk med livet som innsats på 
strekningen.

På strekningen fra Kronlia til 
Svinevoll skal det bygges buss-
lommer og forbikjøringslom-
mer for traktor/anleggsmaski-
ner på begge sider av veien. 
Dette er kostnadsberegnet til 
om lag 10 millioner kroner.

Bispeveien skal få utbedret 
slitt asfalt etter behov for om 
lag 10 millioner kroner.

De siste 25 millioner kronene 
går til trafikksikkerhets- og vei-
tiltak i Holmestrand sentrum.

– Samferdselsdepartementet 
bygger ikke nye veier, men be-
vilger midler til trafikksikrings-
tiltak. Hvordan Holmestrand 
bruker pengene må de finne ut 
av sammen Statens vegvesen, 
sier Stordalen.

håpet på mer
Ordfører i Holmestrand Alf Jo-
han Svele er ikke helt fornøyd 
med «bare» 25 millioner kroner 
fra staten.

– Jeg hadde håpet på mer og 
jeg er litt overrasket over forde-
lingen mellom Holmestrand og 
Re slik som den er med 40 mil-
lioner til Re og 25 millioner til 
Holmestrand, forteller han.

Svele ser at det er behov for 
utbedringer langs Bispeveien, 
men han er opptatt av at Hol-
mestrand er viktig for all om-
kjøring nord for Holmestrand.

– Se på arbeidet med tunne-
lene nordover, det er mange 
omkjøringer via Holmestrand, 
sier han.

mangler fortsatt 50 mill
Til nå har kommunen hatt 
rundt 50 millioner i potten til 
ny sentrumsvei. Av disse er 30 
millioner kroner fra Vestfold 
fylkeskommune.

Med de ferske midlene fra 
staten når man cirka 75 millio-
ner korner.

– Hva med de siste rundt 50 
millioner kronene?

– Når vi ser på de tiltakene 
som er planlagt på Bispeveien 
så er dette ting som fylket, som 
veieier, snart måtte ha tatt tak i 
uansett. Nå tar staten den reg-
ningen. Det gjør at fylket får fri-
gjort rundt 30 millioner kroner, 
forklarer ordføreren.

– Hva bør fylkeskommunen 
gjøre med disse midlene?

– Dette er midler som bør 
komme Holmestrand til gode, 
som fylket uansett vil være 
nødt til å gjennomføre. Nå slip-
per de å gjøre det, slår han fast.

Ifølge Svele har han hatt kon-
takt med fylkesordfører Rune 
Hogsnes (H) og han skal ha for-
ståelse for Sveles argument om 
at dette er en gave til fylkes-
kommunen.

veien videre
– Vi har såpass mye midler på 
plass at vi nærmer og punktet 
for «no return». Regulerings-
planen går sin gang og skal opp 
politisk 15. mars i et ekstraordi-
nært møte. Etter dette blir det 
en høringsperiode og andre 
gangs behandling av saken. Så 
kan vi begynne å bygge vei, av-
slutter han.

65 mIllIoner kroner tIl re og holmestrand:

25 millioner kr til ny vei i sentrum

lovte Penger: Ketil Solvik 
Olsen har i lang tid lovet penger. 
 Foto: Pål nordby

skJeggestadbrua: Dronebilde. Foto: stener kalberg ble stående: Et jordras tok Skjeggestadbrua på E18.  
                     Foto: Jarl rehn-erIchsen

blar oPP: Ordfører Svele i Holmestrand ønsker at fylkesordfører Rune 
Hogsnes blar opp for resten av kostnadene til ny vei. Foto: Pål nordby
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65 millioner kroner til re og holmestrand:

25 millioner kr til ny vei i sentrum

På stortinget: Ordfører i Holmestrand, Alf Johan Svele, ordfører i Re, Thorvald Hillestad, smaferdselsminister Ketil Storvik Olsen, 
stortingsrepresentant Kårstein Løvaas, fylkesordfører Rune Hogsnes og stortingsrepresentant, Morten Stordalen.  Foto: Frode hestnes

kø i holmestrand sentrum: Kollapsen av Skjeggestadbrua på E18 førte til store køer gjennom Holmestrand 
sentrum. arkivFoto

blar oPP: Ordfører Svele i Holmestrand ønsker at fylkesordfører Rune 
Hogsnes blar opp for resten av kostnadene til ny vei. Foto: Pål nordby

stenger: Christel Dyngeland 
legger ned butikken.

Etter fire år legger Christel 
Dyngeland ned klesbutik-
ken Fløien
Lena MaLnes
redaksjonen@jarlsbergavis.no
33099000

sande: – Jeg legger ned fordi 
jeg rett og slett ikke selger nok 
varer. I høst har det vært ek-
stra tungt og vanskelig, uten at 
jeg vet hvorfor. Det er det sam-

me på landsbasis, sier Dynge-
land.

Hun startet butikken for fire 
år siden.

tar tre år
– Alle sier at «det tar tre år». Jeg 
tenkte å gi det fem år, men jeg 
velger heller å avslutte nå, sier 
hun.

Dyngeland slapp nyheten på 
sin klesbutikkens Facebook-

side tirsdag, og fikk mange til-
bakemeldinger.

– det er trist
– Jeg synes det er trist å måtte 
legge ned, men det er hyggelig 
med alle kommentarene, som 
viser at folk bryr seg og tenker 
på oss, sier hun.

Dyngeland forsikrer om at 
frisørsalongen fortsetter som 
før.

– legger ned klesbutikken

CAVAFRISØRAS
Thorshaugveien 2
3090 HOF
Tlf: 33 05 85 01

KIRSTENSSALONG
Ekebergveien 11B
3084 HOLMESTRAND
Tlf: 33 05 36 29

SALONGELISABETH
Gurannveien 1
3089 HOLMESTRAND
Tlf: 942 11 728

KjæRFRISØR
v/Grete Hansen
Langgaten 8B
3080 HOLMESTRAND
Tlf: 975 87 080

FRISØR
GUIDE

distriktets

HOLMestrANd

ring

og bestill time
i dag!

DUETTFRISØRSALONG
Drop-In
Kleivbrottet
3084 Holmestrand
Tlf: 33 05 16 66
online timebestilling,
www.ledigtime.no

TANGORENEÉKLIPPOTEK
&FRISØRSALONG
Langgt. 36
3080 HOLMESTRAND
Tlf: 33 05 15 00
Online timebestilling
www.tango.no

KLIPPESTOVAN
Langgata 40
3080 HOLMESTRAND
Tlf: 33 05 10 22

TANGOFRISØR
Holmestrandtoppen
Hvittingfossv. 123
3085 HOLMESTRAND
Tlf: 33 05 30 88
Online timebestilling
www.tango.no


