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Skal du bare noen 
kjappe ærend i byen, 
trenger du ikke tenke 
på penger til parkerin-
gen med det første.
MagnuS Franer-erlingSen
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HolMESTRAND: Ut året par-
kerer du nå gratis den første ti-
men i Holmestrand sentrum. 
Det var kommunestyret som 
13. juni vedtok prøveordningen 
over seks måneder fra 1. juli – 
og de fikk med seg de private 
aktørene Holmestrand Utvik-
ling og Tress Eiendom på det 
samme.

Konkurrenten Revetal
Det er kommunens plasser ved 
Uni-torget, Farmand, gamle 
torg og Cubus som er omfattet 
av ordningen, i tillegg til de pri-

vate parkeringsplassene ved 
Kullboden, Bache-Gabrielsens 
plass, overfor Backergården og 
i Kvartal Langgaten.

– Hensikten er å gjøre det mer 
attraktivt å handle i Holme-
strand sentrum, blant annet for 
å møte konkurransen fra Reve-
tal. Det blir spennende å se ef-
fekten, sier ordfører Alf Johan 
Svele (H), som ba rådmannen 
utrede mulighetene etter på-
trykk fra butikkdrivere. Fra før 
har Sandefjord hatt tilsvarende 
ordning i flere år.

Kommunen regner med at 
ordningen koster dem 385.000 
kroner.

– Blir nok populært
Ved parkeringsautomaten bak 
Uni-gården treffer vi Torstein 
Bringaker og sønnen Stefan 
(17), fra Eidsfoss. De var ikke 
klar over ordningen.

– Det fikk jeg ikke med meg – 

jeg la på 15 kroner, sier Stefan.
– Det går greit, da har vi bedre 

tid, sier Torstein.
De er på flere småærend i 

byen, og sier de har tro på den 
nye ordningen.

– Dette blir veldig kjekt når 
man bare skal noen småting. 
Det blir nok populært, tror de.

Jarlsberg sjekket torsdag au-
tomater hos både Tress', kom-
munens og Holmestrand Utvi-
klings plasser, og alle skal nå 
være omprogrammert, og in-
formerer om den nye ordnin-
gen i displayet. Ifølge Jon Tall-
berg i Tress Eiendom skal be-
høve å betale noen bot dersom 
det skulle være tekniske pro-
blemer med automatene.

RIngte ordføreren
Linda Brakstad Glenne ved Ca-
risma er blant butikkdriverne 
som har ivret for ordningen.

– Rune Bergquist (Intersport) 

og jeg fikk et innfall og bestem-
te oss for å ringe ordføreren for 
å ta opp dette, sier Glenne.

– Det er jo mye bygging på 
gang i sentrum, og det vil bare 
fortsette. Da er det ekstra viktig 
at folk opplever Holmestrand 
som en imøtekommende by, 
sier Carisma-sjefen.

Medaljens bakside
Medaljen har imidlertid en bak-
side eller to: Parkering etter før-
ste time blir vesentlig dyrere, 
og koster nå 25 kroner timen. 
Og det blir samtidig slutt på tre 
timers gratis lørdagsparkering 
ved Holmestrand Utviklings 
plasser – nå er det én time sju 
dager i uken som gjelder.

– Vi gjorde dette for ryddig-
hetens skyld, forklarer Øistein 
Hjelmtvedt i Holmestrand Ut-
vikling.

Nå blir det både billigere og dyrere å parkere i byen

Første timen gratis
oVERRASKET: Torstein og Stefan hadde ikke fått med seg endringen, og fikk dermed stå parkert lenger enn de regnet med.  
 FoTo: MAgNuS FRANER-ERlINgSEN

HolMESTRAND: Tørken 
skaper fare for brann i 
terrenget. Nå har Holme-
strand kommune gått ut med 
nok en sterk oppfordring om 
å la grillen stå.

– Vi vil oppfordre til totalt 
avhold fra å tenne bål eller 
grille med åpen flamme - i 
hele kommunen - så lenge 
tørken varer, skriver de.
Kommunens offentlige griller 
skal i denne sammenheng 
heller ikke brukes. 

Ny oppfordring: 
la grillen stå!


