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Første gang Brit og 
Bjørn satte sin fot i 
Holmestrand, ble det 
leilighetskjøp.
Magnus Franer-erlingsen
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

holMestrand: Salgsstati-
stikken for Bibliotekkvartalet 
viser en ny trend: Mens to tre-
deler av leilighetene i første 
byggetrinn ble solgt til holme-
strandinger, er dette snudd på 
hodet og vel så det i siste bygge-
trinn: Her står lokale navn bak 
kun en drøy firedel av kjøpene. 
Resten er fordelt på andre kom-
muner på Østlandet (se fakta). 

Blant dem som gjør holme-
strandinger av seg, finner vi 
Brit og Bjørn Myhre fra Asker. 

– Dette er den mest impulsive 
avgjørelsen vi har tatt noen 
gang, forteller pensjonistene.

– vennene våre måpte
De hadde kjørt gjennom Hol-
mestrand, men aldri besøkt 
byen, før de i januar i år var på 
visning i Bibliotekkvartalet. Før 
de dro hjem igjen, hadde de 
kjøpt leilighet i fjerde etasje i 
blokka som nå reiser seg på 
hjørnet ut mot Hydro.

Paret forteller at de var inn-
stilt på å flytte i leilighet uan-
sett, men at de så for seg at det 
ville bli i eller nær Asker. Inter-
essen deres for Holmestrand 
ble vekket av en bekjent av dat-
teren deres. 

– Hun snakket om hvor fan-
tastisk mye som skjer i Holme-
strand og hvor mye man får for 
pengene. Da ba vi om et pro-
spekt og bestemte oss for å ta 
turen til Holmestrand, forteller 
Bjørn og Brit Myhre.

– Våre venner i Asker måpte 
litt da vi kom hjem og fortalte at 
vi hadde kjøpt leilighet i Hol-
mestrand. Men nå forstår de 
hvorfor, sier Brit.

allerede patriot
De må vente til august neste år 
med å flytte inn i leiligheten. 
Men Brit har allerede rukket å 
bli holmestrandspatriot. Hun 
setter seg inn i lokalhistorien, 
har allerede vært på flere kul-
turarrangementer her sammen 
med en ny, lokal venninne og 
deler jevnlig «glansbilder» fra 

Holmestrand som hun finner 
på lokale Facebook-sider.

Paret roser alt fra beliggenhe-
ten, småbystørrelsen og prisni-
vået til den velfylte kulturka-
lenderen, den levende byen 
med store arbeidsplasser i sen-
trum og det de oppfatter som 
en svært patriotisk befolkning.

– Det virker som om folk her 
er veldig entusiastiske og be-
geistret for byen sin. Da tenker 
jeg at det må være et bra sted å 
bo, sier Brit.

Og den tanken har definitivt 

slått flere, kan eiendomsutvi-
kler Øistein Hjelmtvedt i Hol-
mestrand Utvikling konstatere. 

– en radikal endring
– Det vi ser nå, er en endring 
som er helt radikal, og noe helt 
nytt. Jeg er helt sikker på at den 
nye jernbanestasjonen, og all 
oppmerksomheten den førte 
med seg nasjonalt, er hovedår-
saken, sier Hjelmtvedt.

Han viser til status for leilig-
hetssalget da 2017 begynte, kun 
et par uker etter at statsminis-

ter Erna Solberg sto for den of-
fisielle åpningen av stasjonen.

– Ved nyttår hadde vi 17 leilig-
heter igjen for salg. Av dem 
solgte vi 14 til folk fra Oslo, As-
ker og Drammen. Det er ingen 
tilfeldighet, sier Hjelmtvedt.

– For oss åpner dette helt nye 
muligheter. Vi kan nå se for oss 
Asker, Bærum og Oslo som 
hovedmarkedet vårt. Det er 
mange mennesker, som kom-
mer fra steder hvor prisnivået 
fortsatt er vesentlig høyere enn 
i Holmestrand. Og det er godt 

Innflytterne snaPPer oPP leIlIghetene:

de falt for byen ved første blikk

nye holMestrandInger: Brit og Bjørn Myhre fra Asker gleder seg til å flytte inn i ny leilighet 
(bygges i bakgrunnen) i august.  foto: Magnus franer-erlIngsen

En bilist som ble stoppet av 
Utrykningspolitiet måtte 
betale en sviende bot nå 
like før jul.
linn ChristoFFersen
redaksjonen@jarlsbergavis.no
33099000

sande: Bilisten hadde nemlig 
kjørt for nære bilen foran seg på 
E18 søndag kveld.

– Det var UP (Utrykningspoli-

tiet) som oppdaget bilen etter 
litt vinglete kjøring, forteller 
operasjonsleder Torben Hen-
riksen. Det skal imidlertid ikke 
ha vært snakk om rus.

straffbart
Etter å ha kjørt litt bak bilen 
oppdaget politiet at bilen had-
de veldig kort avstand til bilen 
foran seg. Og det er straffbart.

– Dersom det er veldig nær-

me kan man vente seg både fø-
rerkortbeslag og anmeldelse, 
sier operasjonslederen.

Hva avstanden var i dette til-
fellet er uvisst, men bilføreren, 
som var en 41 år gammel mann 
fra Bærum, måtte betale en bot 
på 6650 kroner på stedet.

tre sekunder
Statens vegvesen anbefaler å 
ha en avstand på minst tre sek-

under til bilen foran. For tyngre 
kjøretøy anbefales rundt fem 
sekunder.

Dersom man er under et 
halvt sekund bak en annen bil 
kan man risikere førerkortbe-
slag og anmeldelse. Avstand 
som er lenger enn dette, men 
likevel for kort, kan gi forenklet 
forelegg (bot). Dette kan ofte 
være en skjønnsvurdering ut 
ifra vær- og føreforhold.

kjørte for tett innpå bilen foran 
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Innflytterne snapper opp leIlIghetene:

De falt for byen ved første blikk

nytt for alle som vil at Holme-
strand skal vokse og utvikle seg, 
fortsetter Holmestrand Utvik-
ling-lederen.

fremskyndet planene
Han opplyser at det raske leilig-
hetssalget i Bibliotekkvartalet 
førte til at planene for cirka 80 
leiligheter i Uni-kvartalet ble 
fremskyndet. 

I januar skal planene behand-
les politisk. Er politikerne positi-
ve, håper han å legge leilighetene 
ut for salg før sommeren.

Geografisk fordeling av kjøpere 
i Bibliotekkvartalet. Tall for Oslo 
inkluderer Asker og Bærum. 
1. byggetrinn 
(Bibliotekgården, 18 
leiligheter):

 ■ Holmestrand: 67 prosent
 ■ Oslo: 17 prosent
 ■ Øvrige: 16 prosent

2. byggetrinn (23 leiligheter):
 ■ Holmestrand: 48 prosent

 ■ Oslo: 9 prosent
 ■ Drammen: 13 prosent
 ■ Øvrige: 30 prosent

3. byggetrinn (26 leiligheter):
 ■ Holmestrand: 27 prosent
 ■ Oslo: 35 prosent
 ■ Drammen: 12 prosent
 ■ Øvrige: 26 prosent

KIlDe: holmestranD 
UtvIKlIng

her Kommer leIlIghetsKJøperne fra
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HJELPER DEG JULEMATBØRS

NA ANDERSEN ogKAALSTAD
julematbørsratdeter stoforskjellerblariskjedenepåakene til jul.Dparehundre-r vedåvelgebilligstekjed
å noenuker til julaftde nå er butikkene farer.
denne uken fyltendlekurvenr hos lav-
Kiwi, Re-
Extra.
vpris-
ag ble
s jule-
rigen
nå i full

dleliste er 19merkevarer. Seksukt, grønt og nøt-ikke er av sammeste alternativ blittere spesifikasjon.

Her er julemaaller billigst!
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BRØD OG BAKERVARER
Melis billigste, 500g

15,10 15,10 15,10

Odense ektemarsipan, 400g

59,90 59,90 59,90

Pepperkakedeig billigste, 1 kg

36,70 36,90 36,74 1)

TineMeierismør, 500g

27,40 27,40 27,40

Kategoriens vinner og taper
139,10 139,30 139,14

DRIKKEVARERamar Lillehammer Bryggeri Julebrus, upant, 6 x0,33 l 99,00 99,00 99,00

lebrus rød, billigste, 2 x 1,5 l

27,80 27,80 27,80

unkholm alkoholfritt juleøl, 3 x 0,33 l
21,60 21,60 21,60

ngnes juleøl boks, u pant, 3 x0,5 l
95,70 95,70 95,70

mtegløgg, original 0,5 l

38,90 38,90 38,90

ategoriens vinner og taper
283,00 283,00 283,00

FRUKT OG GRØNTppelsiner, billigste, 1 kg

16,90 16,90 16,90

ålrot, 1 kg

14,90 12,90 12,90

andelpoteter, billigste pose, 2 kg
39,90 39,90 39,92 1)

Mandler, pose, billigste, 250g

31,20 31,25 2)
31,20

Svisker, pose, billigste, 227 g

13,00 13,08 3)
13,00

Tomtegløggmix, 175 g

15,90 42,90 42,90

Kategoriens vinner og taper
131,80 156,93 156,82

KJØTT OG FISKGilde juleskinke, kokt billigste , 1 kg
119,00 139,00 119,00

Lutefisk hel side, fersk, billigste, 1 kg
59,90 99,00 59,90 1)

Lutefiskbacon terninger, billigste, 250g
19,80 19,88 2)

29,00

Medisterkaker, billigste 800g,

69,90 54,90 49,00

Pinnekjøtt urøkt lam, billigste, 2 kg

298,00 298,00 398,00

Røkt laks, hel side billigste , 1 kg

99,00 99,00 99,00

Tynnribbe, fryst, billigste 3 kg

164,70 164,70 164,70

Vossakorv billigste, 1 kg

85,43 3)
99,67 4)

85,43 5)

Kategoriens vinner og taper
915,73 974,15 1004,03

PÅLEGGDelikat waldorf julesalat, 350g

27,90 27,90 27,90

Julesylte halv, rund, billigste, 500g
49,50 1)

54,50 2)
74,50 3)

ine Edamer vellagret, 850g

139,00 139,00 139,00

tegoriens vinner og taper
216,40 221,40 241,40

ØTT OG SALTs krumkaker, 220gram

58,90 58,90 64,90

d Kos riskrem, 675 g

32,70 32,70 32,70

kehjerter, 130g

30,90 30,90 30,90

lade appelsin, 157 g

43,90 43,90 43,90

lligste, 200g

37,79 1)
39,00 39,00

e, billigste, 18 ringer

144,90 144,90 144,90

darmarsipanpølser, 5-pakning, 110 g
38,90 38,90 38,90

Nidar Sfinx, 380g

109,00 109,00 109,00

oriens vinner og taper
496,99 498,20 504,20

ØRRVARERsennep grov, 275 g

17,90 17,90 17,90

a surkål hjemmelaget, 3 x 450g
49,20 49,20 49,20

o ertestuing, Original, 2 x 167 g

38,40 38,40 38,40

oro kålrabistappe, Original, 2 x 85g
39,40 39 40

Kategoriens vinner og taper

1)Omregnet fra 950gpakning

Omregnet fra 2,5 kg pakning. 2)Omregnet fra 200gpakning. 3)Omregnet fra 250gpakning

gnet fra 408gpakning. 2)Omregnet fra 109 kr kilo. 3)Omregnet fra 464gpakning

a 190gpakning.

1)Omregnet fra 1,512 kg pakning. 2)Omregnet fra 400gpakning. 3)Omregnet fra 350gpakning.4)Omregnet fra 300gpakning. 5)Omregnet fra 350gpakning.
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BØRS:VGharde tre lavpriskje1000ogExtra38 varer. Kiwi vbørsmeden ha46kroner billigoto: ESPENRASM

Handlekurvenbestår av typiske varermmmaaannnkkkjjjøøøpppeeerrr tttiiilll jjjuuulll: Somgodmat ogdrikke til hele familien.
Taper forKiwiRema 1000 har flere ganger vun-net VGspristester til jul, og senesti fjor. Denne gangenmå de se segslått av både Kiwi og CoopkjedenExtra.
Kiwi vinner denne gangenVGsjulematbørs med en handlekurvpå 2327,92 kroner.Hos Extra må du ut med 90 kro-nermer for den sammekurven,mensRemas handlekurv ender på tred-jeplassmedden aller dyrestehandlekurven til 2473,49kroner.

Størst prisutslag erdet for lutefisk ogpinnekjøtt med til-behør:
● Lutefisken hosExtra koster 65 pro-sent eller 40 kronermer per kilo, sammen-lignet med konkurrenteneog Kiwi.

as billigste pinnekjøtt er 34dyrere ennhosKiwi ogEx-
terkakene til Kiwi koster

20 kronermer for pakken på 800gram sammenlignet med Rema.●Aller dyrest er det å handleVos-sakorven hosExtra, og lutefiskba-con hos Rema.I 2015 tapte Rema julematbør-sen til Kiwi med snaue 40 øre påhele handlekurven.Denne gangen blir Rema slåttned i støvlene avKiwimed enhand-lekurv somer 146kroner, eller 6,25prosent dyrere enn Kiwis.BådeRema 1000, Kiwi ogExtrahevder at de skal være billigst, ogovervåker hverandre daglig medprisjegere som skanner konkur-rentenes varer.
StørstprisforskjellI VGs julematbørs kan det allike-vel se ut som om pristesten harkommet som julekveldenpå kjer-ringa for flere av kjedene.I kategorien kjøtt og fisk finnervi de største prisforskjellene.Skal du ha lutefisklag ellerman-ge på pinnekjøtt til jul, kandet væ-re penger spart å sjekkeVGs pris-oversikt.

For kjedenes billigste urøkte pin-nekjøtt må du punge ut med 50kronermer per kilo hosRema, sam-menlignet med Kiwi og Extra.Det er også store prisforskjeller

på kjedenes lutefiskbacon. Kiwi ogExtra tar 20 kroner for pakken på250gram.HosRemakoster det 29kroner.
Remas halve julesylte viste segogså å bli et dyrt valg da VG varute og handlet. Kassalappen av-slører at den er 51 prosent dyrereenn Kiwis billigste julesylte.Derimot er det ett fett hvor duhandler drikkevarer, tørrvarer ogde kjente merkevarene fra Tine,Delikat, Gilde eller Freia.Alle har nemligmer ellermindre

identiske priser, viser VGs over-sikt her.
I kategorien søtt og salt forlan-gerRema seks kronermer ennkon-kurrentene for den samme eskenmed Berthas krumkaker.I fjor tapteKiwi pristesten på po-senmed gløggmiks. I år tar de re-vansj og klinker til med den allerbilligste posen. Hos Rema og Ex-tra koster posenemed gløggmiksnesten tre ganger mer.

nina.andersen@vg.noDette svarer kjedeneKIWI: – Vi har lovet kundene våreat vi aldri gir oss på pris, og et løfteer et løfte. Denne seieren er et re-sultat av beinhard jobbing. Nå skal
vi fortsette å kjempe for å være bil-ligst hver dag, på alle varer, sier pris-sjef Tone Solum Lund.EXTRA: – Dette er nok et bevispå Extra er en av Norges billigstedagligvarekjeder. I disse dager ervårt store julesortiment på vei inn i

alle våre Extra-butikker. Velkommentil en hyggelig og billig handel i Nor-ges raskest voksende dagligvare-kjede, sier kjededirektør ChristianHoel i Extra.

REMA1000: – Dette er selvsagtikke bra nok – Rema 1000 skal all-tid ha de laveste prisene på de va-rene folk flest kjøper mest av – heltfrem til julaften. Det har vi alltid hattog vil alltid ha. Våre laveste prisedealternativer til jul, på blant annet pin-nekjøtt og sylte, var ennå dessver-re ikke etablert i alle våre butikkerpå mandag – men er på plass den-ne uken. Varene vil ofte være lave-re priset jo nærmere jul man kom-mer, på grunn av konkurransen i
markedet, sier Morten Gabrielsenhos Rema 1000.
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OMTESTE
● HANDLELISTVGs journalister.Oslo mandag 20.nhos lavpriskjedeneKiwi og Extra.

● PRISBILDET sommatbørsen er baserøyeblikksbilde.

● UTGANGSPUNKTvareutvalget i den enkpå kjøpsdagen. Om nøhar vi handlet i flere busamme dag.

● ALLE VARENE er kjøog betalt av VG.

● PRISEN kan være endVGs kjøpstidspunkt.
● VEKTEN er omregnetpakningsstørrelsen avvikJULEMATBØRS er gjenua h
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+89,96 kroner
3,86 %

Dyrere enn billigste butikk (kr)Dyreste enn billigste butikk (%) +145,57 kroner
6,25 %

SUM ALLE VARER 2327,92 2417,88 2473,49
EXTRA REMA 1000

KIWI

Frekk manøver ved inn-
snevringen førte til at fem 
biler kjørte i hverandre. 
Magnus Franer-erlingsen
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

holmestranD: Meldingen 
om kjedekollisjon ved Bents-
rudkrysset på E18 kom klokken 
18.25 fredag kveld. Nødetatene 
rykket ut, og kunne raskt fast-

slå at totalt seks biler var invol-
vert i hendelsen, som fant sted i 
sydgående løp, like før mun-
ningen til Brekketunnelen.

Politiet meldte noe senere at 
en litauer i 20-årene, bosatt i 
Sandefjord, hadde kommet kjø-
rende i høy hastighet i forbikjø-
ringsfeltet fram mot innsnev-
ringen. Da han plutselig «kastet 
seg inn» i høyre feltet, førte det 
til at bilen bak måtte bråbrem-

se. Dermed ble det kjedekolli-
sjon mellom fem biler. Litaue-
ren stanset etter hendelsen, 
men bilen hans ble ikke skadet.

Sjåføren fra Litauen fikk fø-
rerkortet beslaglagt, og politiet 
opprettet sak på hendelsen. Én 
bilfører ble kjørt til legevakt på 
grunn av smerter i brystet.

En rekke kjedekollisjoner har 
funnet sted ved innsnevringe-
ne på E18 det siste året. 

ny kjedekollisjon på e18


