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inge sier nei til 
tukling med lift
– Det blir jeg faktisk spurt om, 
sier Inge Dalseth ved Limaco.
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Grovt kornbrød
700g, butikkstekt,
Jacobs Utvalgte (35,71/kg)

Ferske nakkekoteletter
fra ferskvaredisken

Nypoteter
1,5kg, Israel
løsvekt

Fersk fisk
fra fiskedisken

-30% 1990
pose3990

ord.pris 79,90/kg

SPAR
50%

FAST
KNALLKJØP

2500pr stk

SPAR
37%

Hverdagen er bedre med MENY Finn oppskrifter og tilbud
på MENY.no eller i

-appen!Tilbudene gjelder
fra mandag til onsdag

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

Tlf. 33 04 98 80

ELEKTRIKER

Ring Thomas
direkte i servicebilen

Servicetlf.

488 52 883
Vi utfører alt innen
el-installasjon

trakk fullt 
kirkerom
Bjørn Eidsvåg sprengte 
nesten kapasiteteten i 
Y-kirken fredag kveld.
side 16

hva med de-
mokratiet?
Aurora Solberg (17 år) 
fra Hof er bekymret for 
presset på dagens 
ungdom. 

fullføres: Byggingen av de to siste blokkene i Bibliotekkvartalet skal nå i gang. Ferdigstillelse er planlagt til sommeren 2018. 
 illustrasjoN: kms arkitekter

vakuum: Nå stikkes spaden i jorda for resten av Bibliotekkvartalet. Leilighetene 
går unna – men på handelsfronten skjer ingenting før ny vei er avklart, ifølge byggher-
re Øistein Hjelmtvedt. Imens krangler kommunen og fylket om regningen.  side 2-3  

– ingen handel 
uten ny vei
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Send gjerne bilder og tekst fra der du er til stede. E-post: redaksjonen@jarlsbergavis.no 
Telefon: 33 09 90 00 Tipstelefon e. kl. 16.00 og i helgene: 959 00 750

byggestart: Byggingen av blokka ut mot Langgaten skal 
starte denne uka. Blokka på hjørnetomta har byggestart i juni.
  illustrasJon: KMs arKiteKter

De siste månedene har 
innflyttere kastet seg 
over leilighetene som nå 
skal bygges i Bibliotekk-
vartalet.
Magnus Franer-erlingsen
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

holMestranD: – 8 av de 9 
siste leilighetene er solgt til 
folk utenbysfra. Og de har 
kjøpt for å bo. Det er nesten 
utrolig!

Det sier Øistein Hjelmtvedt, 
leder i Holmestrand Utvik-
ling. Nå settes spaden i jorda 
for de to siste blokkene i Bibli-
otekkvartalet. De er på hen-
holdsvis seks og syv etasjer, 
der de to nederste etasjene er 
satt av til næringslokaler.

Blokka ut mot Langgaten 
bygges først. Byggingen på 
hjørnetomta skal i gang i juni. 
Begge blokkene skal være fer-
dige til sommeren neste år.

"
Folk fra Asker 
og Oslo har fått 
opp øynene for 

byen
Øistein hJelMtveDt
Eiendomsutvikler

67 nye leiligheter
I fjor sommer ryddet han plass 
til flere småleiligheter i bygge-
trinn to. Den gang ble flere 
kjøpt av investorer fra nabo-
byene som ville leie ut videre.

På nyåret, da Bibliotekgår-
den ble offisielt utsolgt, kun-

ne han konstatere at kjøperne 
i Bibliotekkvartalet utenbys-
fra fortsatt var overrepresen-
tert – men nå kjøpte de for å bo 
selv. 

I alt blir det 48 nye leilighe-
ter i de to nye blokkene, i til-
legg til de 19 i Bibliotekgården, 
som nå er under innflytting. 

– Dette blir et løft for inn-
byggertallet i sentrum, kon-
staterer Hjelmtvedt.

har oppdaget byen
– Vi har solgt til folk fra Asker 
og Oslo som knapt har vært i 
Holmestrand før, men som 
har fått opp øynene for byen, 
ikke minst på grunn av jern-
baneutbyggingen og opp-
merksomheten den har skapt, 
har han forklart.

Kvadratmeterprisen på lei-
lighetene varierer mellom 
50.000 og 65.000 kroner, av-
hengig av størrelse.

skal huse helt nye 
holmestrandinger

gJØres Klart: Kvartalet 
er gjerdet inn for bygging.  
 Foto: M. Franer-erlingsen

Nå bygges resten av 
Bibliotekkvartalet. 
Men butikklokalene 
kan bli stående og 
gape lenge.
Magnus Franer-erlingsen
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

holMestranD: Gjerder er 
satt opp rundt siste rest av det 
som var parkeringsplasser i Bi-
bliotekkvartalet. Forvandlin-
gen til det som skal bli to nye 
sentrumsbygg på seks og sju 
etasjer, er rett rundt hjørnet, 
opplyser eiendomsutvikler 
Øistein Hjelmtvedt i Holme-
strand Utvikling.

Det ferdige kvartalet skal til-
by 2.000 kvadratmeter med 
nye næringslokaler – og det er 
leietakere nok på interessent-
lista til å fylle, opplyste han i 
begynnelsen av februar.

Får ikke inngått avtaler
Men så kom nyheten om at den 
nye fylkesveien i sentrum både 
blir dyrere og vil ta lengre tid å 
bygge enn tidligere antatt. Det 
betyr ifølge Hjelmtvedt at inter-
essentene skygger unna.

– Vår mulighet for å drive 
handelsutvikling i Langgaten 
forskyves i takt med veien. Før 
den er avklart, får vi ikke slutt-
ført avtaler med nyetablerere. 
Da ligger vi i et vakuum, sier 
Hjelmtvedt.

Han viser til de 750 meterne 
med planlagt ny fylkesvei mel-
lom «gammel» og ny politista-
sjon – veien som skal følge den 
nedlagte jernbanetraseen og 
dermed avlaste Langgaten for 
trafikk. Onsdag kveld skal ut-
valget for regulering og kom-
munalteknikk behandle Sta-
tens vegvesens forslag til regu-
leringsplan for veien. 

– blir en utfordring Men 
det største hinderet – finansi-
eringen – gjenstår fremdeles: 
Nylig bevilget samferdselsde-
partementet 25 millioner 
kroner til trafikksikkerhets- og 
veitiltak i Holmestrand 
sentrum. Det er ventet at disse 
hovedsakelig vil gå til den nye 
veien. Bane NOR har forpliktet 
seg til å ta seg av fjerningen av 
det gamle jernbanelegemet. 
Det skal koste cirka 20 millio-

ner kroner. Og Vestfold 
fylkeskommune har for lengst 
bevilget 30 millioner kroner. 

Men med en oppjustert pris-
lapp på 164 millioner kroner, er 
det fortsatt mye penger som 
skal på plass. Hans Hilding 
Hønsvall (KrF), leder av Hoved-
utvalget for samferdsel og areal 
i fylkeskommunen tar ingen-
ting for gitt.

– Jeg registrerer at kalkylene 
øker og at dette blir en utfor-
dring å få til. Nå er jeg spent på 
hva Holmestrand kommune vil 
bidra med. Her må det et splei-

selag til, sier Hønsvall.
Heller ikke Holmestrand-

ordfører Alf Johan Svele (H) er 
uten videre klar for å spytte inn 
penger.

Flau diskusjon
– For meg er det flaut at de fort-
satt vil diskutere spleiselag. Det 
vil være en fallitterklæring for 
fylkeskommunen ikke få til 
dette. Nå er det for sent å snu, 
sier Svele.

Han viser til at fylkeskom-
munen i 2013 vedtok å stenge 
omkjøringsveien – Holme-

venter på avKlaring oM ny vei:

butikkene sitter på gjerdet
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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

M. Franer-erlIngsen
redaksjonsvakt 
redaksjonen@jarlsbergavis.no

Ble ikke trodd på at 
samboeren skadet seg 
selv i fylla. Nå er han dømt 
til fengsel og å betale 
oppreisning.
Magnus Franer-erlingsen
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

holMestranD: Et samboer-
forhold preget av vold, sjalusi 
og frykt ble satt under lupen i 
Drammen tingrett i februar. 
En Holmestrand-mann i 
40-årene sto tiltalt for fire gro-
ve voldsepisoder mot kvin-
nen han var samboer med i ni 
måneders tid i perioden 2013-
2014.

sjalu og kontrollerende
De to hadde vært sammen i 
cirka tre måneder da han var 
voldelig mot henne første 
gang. Ifølge dommen skal han 
ha dunket hodet hennes i veg-
gen så hun mistet mobiltele-
fonen, og deretter dratt henne 
bortover gulvet etter håret og 
sparket henne flere ganger i 
magen. To uker etter gikk han 
til angrep på henne igjen. 

Resten av tiden de var 
sammen, var hun preget av 
frykten for at han skulle være 
voldelig mot henne igjen. Det 
ble altså to nye grove voldse-
pisoder før hun klarte å gå ut 
av forholdet. Ved ett tilfelle 
måtte hun operere, ved et an-
net ble hun innlagt på syke-
hus. Kvinnen fortalte også at 
han var svært sjalu og kontrol-
lerende, slik at det var vanske-
lig for å henne å forlate hjem-
met deres.

ble ikke trodd
Holmestrand-mannen sa i ret-
ten at han aldri hadde vært 
voldelig mot eks-samboeren. 
Hun hadde et alkoholpro-
blem, og han påsto at skadene 
hennes kom av at hun falt og 
slo seg mens hun var beruset. 

Det trodde ikke retten på. 
De satte mer lit til andre vitner 
som bekreftet voldsepisodene 
som kvinnen fortalte om: En 
nabo fortalte at hun hadde 
kommet til ham blodig og for-
slått og sagt hun var blitt mis-
handlet. Eks-mannen hennes 
forklarte at hun ikke var til å 
kjenne igjen: Etter de første 
voldsepisodene var hun blitt 
svært innesluttet. En senere 
kjæreste av mannen fortalte 
dessuten at han også hadde 
slått henne. 

ett år i fengsel
I tillegg til volden mot eks-
samboeren, ble han dømt for 
å ha stjålet en mobiltelefon 
ved et utested i Holmestrand, 
for slaget mot eks-kjæresten, 
for nasking og for å ha brukt 
hasj og amfetamin.

Den lange liggetiden telte i 
formildende retning da retten 
skulle måle ut straffen. De 
kom fram til at han bør døm-
mes til ett års fengsel. Han ble 
også dømt til å betale 80.000 
kroner i oppreisning til eks-
samboeren, pluss en mindre 
sum i legeregning for henne, 
og saksomkostninger til det 
offentlige.

Han har foreløpig ikke be-
stemt seg for hvorvidt han vil 
anke dommen.

Dømt for å ha 
terrorisert eksen

DØMt tIl Fengsel: Retten kom fram til at mannen 
må dømmes til ett års fengsel og til å betale 80.000 kroner i 
oppreisning til eksen.   Foto: Magnus Franer-erlIngsen

Vestfold og Telemark får 
felles fylkesmann fra 2019. 

VestFolD: Det kommer fram i 
en pressemelding fra kommu-
nal- og moderniseringsdepar-
tementet. Kongen i statsråd har 
vedtatt å redusere antall fylkes-
mannsembeter fra 19 til 11.

– Når kommuner og fylker 
endrer grenser, må også staten 
tilpasse seg, sier kommunal- og 

moderniseringsminister Jan 
Tore Sanner (H).

Det ble samtidig vedtatt at 
felles fylkesmann for Vestfold 
og Telemark skal ha ett hoved-
sete. Hvor dette blir, og hvem 
som blir den nye fylkesman-
nen, er ennå ikke avgjort.

Fremtidig regiontilhørighet 
for nordre Vestfold er som kjent 
også uviss. Skulle Holme-
strand, Hof og Sande ende opp i 

region Viken, blir det én fylkes-
mann fordelt på tre hovedseter 
å forholde seg til. Denne fylkes-
mannen skal være statens øver-
ste representant i dagens Bus-
kerud, Akerhus, Østfold og 
Oslo, til tross for at Oslo har 
valgt å stå utenfor Viken-regio-
nen. 

Fylkesmannen kontrollerer 
kommuner og er klageinstans 
for mange kommunale vedtak.

Fylkene får felles fylkesmann

Venter På aVklarIng oM ny VeI:

butikkene sitter på gjerdet

ProbleMatIsk: Eiendomsutvikler Øistein Hjelmtvedt legger til rette for nye butikker i Langgaten, 
men opplever at interessentene ikke vil skrive under på avtaler før den nye fylkesveien er avklart. Bildet er 
tatt i en annen anledning.  begge Foto: Magnus Franer-erlIngsen

uenIge: Fylkestingspolitiker 
Hans Hilding Hønsvall (KrF, 
til venstre) og Holmestrand-
ordfører Alf Johan Svele (H) 
krangler om regningen.  

strandtunnelen – og med det 
sparte 150 millioner kroner på 
rehabilitering, pluss vedlike-
holdsutgifter. 

kan lempe på krav
Svele medgir likevel at kom-
munen på et vis kan bidra til fi-
nansieringen ved å lempe på 
kravene til kryssløsningen mot 
Nyveien. 

– Ved at vi åpner for en kryss-
løsning der kjøretøy over en 
viss tyngde ikke får passere – 
på samme måte som i dag – kan 

vi spare 30 millioner kroner, 
hevder ordføreren. Han regner 
med at det vil bli et tema på 
møtet onsdag kveld.

– Du har sagt at du kan bruke 
spørsmålet om fylkestilhørighet 
som pressmiddel i denne saken?

– Jeg vet ikke om jeg vil bru-
ke det uttrykket, men jeg hå-
per jo at man i størst mulig 
grad vil holde Vestfold samlet. 
Jeg tenker at det er noe fylkes-
kommunen vil ha litt i bakho-
det, svarer Svele.


