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gustaaf Koot er dømt til 14 dagers 
betinget fengsel for melkesalg.

 ● nyheter                                                                                                                                                    side 6

Kulturskolen viser sine flotte 
kunstverk på hof folkebibliotek.

 ● Kultur side 17

Klar for 
ultra-Birken 
60 tøffe kilometer venter 
Kent Ivar Sollund i Ultra-
Birken.

 ● sport side 22

turist på langtur
Omer Landale fra Israel 
besøkte Holmestrand som 
snarest torsdag. Planen er å 
nå Nordkapp i løpet av 
norgesbesøket.

 ● nyheter side 11

stolte i BiBlioteKet: Biblioteksjef Berit Borgen og varaordfører Ulf Sundling smilte om kapp da Holmestrands nybygg ble åpnet fredag.  
– Dette har vært et stort ønske, og det har versert mange planer og skisser i flere tiår, sier de.  Foto: pål nordBy

endelig nytt BiBlioteK: Ei bok kan lukkes, mens et nytt kapittel åp-
nes. Fredag ble det fullt hus i det nye biblioteket da dørene åpnet like før klokken 
12.00. En rørt biblioteksjef med tårer i øynene var blant hovedpersonene.  side 12  

– nytt kapittel 

RØRLEGGER OG BUTIKK PÅ SAMME STED

TETT AVLØP?

Vi har utstyret
som fikser dette!

Ring oss i dag

Tlf: 33 09 60 30
Bentsrudveien 1A
3083 Holmestrand
vvssenteret.as
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Holmestrand Trykk & Kopi AS

data- kontor og kopisenter

Hvittingfossveien 17
Tlf.: 33 05 33 20
KLEIVBROTTET

Innramming av
malerier, broderier
og fotografier.

❊ ❊ ❊



12 JarlsbergLørdag 10. juni 2017nyheter

Klokken 12.00, 9. juni, 
blir en historisk mile-
pæl i Holmestrand: Da 
kunne varaordfører 
Ulf Sundlig klippe 
snora for år med håp 
og lengsel. – Jeg er-
klærer herved biblio-
teket for åpnet!
Pål Nordby
paal@jarlsbergavis.no
93065552

holmestrand: Før det histo-
riske øyeblikket hadde biblio-
teksjef Berit Borgen holdt en 
tale som fikk fram tårer i øye-
kroken både hos henne selv og 
blant et publikum, som fylte 
det nye bygget fra vegg til vegg. 

mange og lange år
– Etter mange år med mange og 
sterke ønsker om et nytt biblio-
tek, flust av planer og mange 
vedtak som aldri ble en realitet 
ligger bak oss. At vi nå kan stå 
her skyldes at det har vokst 
fram en sterk vilje og en evne i 
kommunen til å ta dette løftet. 
Jeg må få rette en stor takk til 
alle de som har jobbet fram 
denne modellen som til slutt 
kunne realiseres, innledet Berit 
Borgen.

Hun berømmet ordfører Alf 
Johan Svele som en nøkkelper-
son i arbeidet, og hun beklaget 
at han ikke kunne være med på 
feiringen fredag.

– takk til alle
– Jeg vil si takk til alle dere som 
har vært med på å ta denne be-
slutningen, og takk til alle som 
gjennom årene har argumen-
tert og kjempet for et nytt bibli-
otek. I dag får dere belønnin-
gen. Jeg vil også takke for at jeg 
har fått være med, til tross fo 
sent inn i prosessen, til å slutt-
føre dette, sa hun.

Berit Borgen takket politike-
re, for et meget godt samarbeid 
med Holmestrand Utvikling og 
alle håndverkere og teknikere 
som har bidratt til resultatet.

Klippet snora
I Alf Johan Sveles fravær, var 

det varaordfører Ulf Sundling 
som fikk æren av å klippe sno-
ra, som ble holdt foran et full-
pakket bibliotek av kultursjef 
Gjertruud Kunst og kulturkon-
sulent Jon Løvaas.

– Det løsnet politisk i desem-
bermøtene i 2014. Juni 2015 ble 

vedtaket gjort om et samarbeid 
med utbyggerne om å bygge 
det biblioteket vi nå står i. Og 
byggestart var januar 2016, åp-
net Ulf Sundling.

– Kommunen og bystyret  har 
vært opptatt av et samarbeid 
mellom det private og offentli-

ge, med kommunen som tilret-
telegger og i visse tilfeller leie-
taker, som her. Utbyggerne 
trenger den sikkerheten, og jeg 
tviler på om vi hadde hatt den 
store utbyggingen i sentrum 
uten, sa Sundling, før han tak-
ket de involverte og klippet. 

en historisK begivenhet for byen:

biblioteket er åpnet

den stolteste biblioteKsJefen i norge: En rørt og stolt biblioteksjef, Berit Borgen, kunne fredag inviterer til åpning på Dr. 
Graaruds plass. – Takk til alle som har argumentert for et nytt bibliotek opp gjennom årene, sa hun. alle foto: Pål nordby

om drømmebiblioteKet: Vibecke Engø Jensen 
leste en tekst av forfatter Ingar Johnsrud.

KliPPet snora: Varaordfører Ulf Sundling hadde 
det ærefulle oppdraget å klippe snora for åpning.

ChamPagnen flommet: På en slik dag var det på 
sin plass med sprudling i glassene. 

Oslo: 15 prosent av pårørende 
til hjemmeboende eldre kjen-
ner til branner eller branntilløp 
hos familiens gamle de senere 
årene, ifølge en ny spørreun-
dersøkelse TNS Gallup har 

gjennomført for Norsk brann-
vernforening og KLP.
– Vi vet at eldre er ekstra utsatt 
for brann, men dette er et uro-
vekkende høyt tall. At en så 
stor andel pårørende melder 

om branntilfeller hos eldre, må 
være et varsko til alle som job-
ber med forebygging, både 
innen brann og helse. Men også 
til de pårørende selv, sier Rolf 
Søtorp i Brannvernforeningen.

ofte branntilløp hos de eldre 
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