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hof: Et bråtebål med blant annet plast utviklet 
svært mye røyk. En mann er anmeldt av politiet. 
Klokka 19.15 torsdag kveld fikk politiet melding 
om en bråtebrann i Hof. – Politiet er på stedet. 
Brannvesenet rykker også ut. Dette må slukkes, 
skrev Vestfold-politiet på Twitter klokka 20.05.
Brannvesenets stasjon Hvittingfoss rykket ut for 
å slukke. – Det var et altfor svært bål med blant 
annet plast. Brannvesenet har også fått flere 
meldinger på dette, sa Øystein Eikeland.

ble anmeldt:

Brant plast i Hof
hof/holmestrand: Det første frokostmø-
tet i Holmestrand næringsforening vil bli avholdt 
17. august i kantinen hos Bergene Holm – avde-
ling Haslestad i Hof. Dette opplyser daglig leder 
Øivind Haugen. – Programmet er ikke helt klart 
ennå, men dett vil være et informasjonsmøte 
der tre bedrifter informerer om pågående 
prosjekter av betydning for næringsutviklingen 
fremover, sier han.

 arkivfoto

frokostmøte i hof:

Avd. Haslestad

At det er populært 
med en ny skobutikk i 
Holmestrand er det 
ingen tvil om. – Jeg 
hadde annonsert 
åpning klokken 12.00, 
men her sto det folk 
fra 10.00, sier inneha-
ver Besarta Hauge.
Pål Nordby
paal@jarlsbergavis.no
93065552

holmestrand: Hun var strå-
lende fornøyd den første ti-
men. Folk strømmet på, og 

kommentarene tydet på at det-
te var noe innbyggerne i Hol-
mestrand hadde ventet på. Arta 
sko har overtatt lokalene etter 
Til Bords, som for kort tid siden 
la inn årene. 

kjøpte tøfler
– Ja, jeg vil si at dette er en type 
butikk som holmestrandinger 
har savnet, kommenterte kun-
de Hilde Næss. 

Hun plukket seg raskt ut et 
par lilla tøfler, som passet bra 
på foten.

– De tar jeg, sa hun, og la til at 
hun i størst muulig grad er pa-
triot, og bruker de tilbudene 
som finnes på hjemstedet.

– Butikker, frisør, estauranter 
og kafeer. Jeg er veldig opptatt 
at vi skal bruke det bye har å by 
på. Vi får det meste av det vi 
trenger her, mener hun.

Når det gjelder sko, er hun 
enig i at også andre har utvalg 
av mange typer sko, men at de 
finnes en butikk som kun satser 
på skotøy er viktig.

spesialbutikker
– Det har vi ikke hatt siden Eu-
rosko la ned, og det er bra for 
kvaliteten og utvalget at det 
finns spesialbutikker, sa hun, 
før tøflene forsvant fra utstil-
lingshylla. Arta sko hadde noen 
gode åpningstimer. 

skobutikk åpnet i byen:

folk ventet i 
over 2 timer  

et etterlengtet tilbud: Skobutikk har vært savnet i Holmestrand. – Men nå er det mulig å få 
skodd seg, sier innehaver Besarta Hauge. foto: pål nordby 

koster: Montering av overspenningsvern for totalbeskyttelse 
av hele el-anlegget koster cirke 4.000 kroner.

Lyn og torden har preget 
været de siste dagene. I 
løpet av de siste ti årene 
er det utbetalt i under-
kant av to milliarder 
kroner i erstatning etter 
lynnedslag her i landet, 
ifølge tall fra Finans 
Norge.
Pål Nordby
paal@jarlsbergavis.no
93065552

oslo: Juli og august er tradi-
sjonelt de verste månedene. 

– Et overspenningsvern er 
en billig forsikring som kan 
beskytte verdier og viktige 
data, men flere hundretusen 
boliger er uten slikt vern, sier 
Bjørn Sørensen, fagsjef elsik-
kerhet i Nelfo (bildet). Meteo-
rologisk institutt melder at i 

fjor ble det registrert 90.000 
lyn over Norge.

spesielt sårbart
Norge har et strømnett som er 
spesielt sårbart for lynned-
slag. Problemene er størst i 
distriktene der kraftlinjene 
går i lange luftstrekk. Gjen-
nomsnittsskaden per lynned-
slag er på 15 000 kroner, sam-
me prisen mange har betalt 
for sin flatskjerm.

– Med et godt overspen-
ningsvern er dine verdier og 
data sikret mot å bli ødelagt av 
lynnedslag eller feil i 
høyspentnettet. Overspen-
ning på strøm- eller telenettet 
kan ødelegge TV, dekoder, ru-
ter, PC, hvitevarer, varmt-
vannsbereder, telefoner, 
alarmsystemer og andre appa-
rater som er tilkoblet strøm. 

lyn ødelegger for 
milliarder kroner

fantastisk skue: Men det kan bli kostbart å få lynnedslag 
nært innpå hus og innbo.  arkivfoto


