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Nytt liv i Fiskebrygga

– Kjempekult å se
den nye skolen vår

Endelig - etter at et av de mest
sentrale lokalene i Holmestrand
- Fiskebrygga - har stått tomt i
flere år, blir det nytt liv igjen.

Fem lokale bedrifter - alle
håndverksvirksomheter - har
kjøpt stedet og vil innrede
lokalene til restaurant. - Vi håper

å finne en dyktig driver, og at vi
kan åpne et nytt sted i
Holmestrand sentrum til 17. mai,
sier en av eierne, Arild Brekke.

Se side 2 og 3

Onsdag var det offisiell åpning av den
nyrenoverte videregående skolen i
Holmestrand. - Kjempekult å se resultatet
og at våre forslag er tatt hensyn til, sier
elevene. Og det er ikke bare elever og
lærere som er fornøyde. Se side 16 og 17

FFEEMM BBEEDDRRIIFFTTEERR:: De nye eierne av Fiskebrygga representert ved: Fra venstre: Arild Brekke, Roar Larsen, Tommy Kongsten, Mads Brekke, Arve
Kristian Møyland, Frode Akselsen, Rune Norhall, Hans Olav Finnerud og Ulf Larsen. (Foto: Pål Nordby)

FFuullll ffaarrtt ppåå
HHvviittsstteeiinn
Det var full fart på Hvitstein
stadion onsdag der elevene i
femte, sjette og sjuende klasse
hadde aktivitetsdag.

Se side 18

BByyeennss
RRaammmmeevveerrkksstteedd
Holmestrand Trykk & Kopi AS

data- kontor og kopisenter

Hvittingfossveien 17
Tlf.: 33 05 33 20
KLEIVBROTTET

Innramming av
malerier, broderier

og fotografier.

❊ ❊ ❊

PPeennggeennee rreennnneerr
iinnnn hhooss NNooaahh AASS
Pengene renner inn hos Noah
AS. I fjor hadde bedriften et
resultat på nær 70 millioner
kroner. Andre slet i 2009.

Se side 5

LLaavvee pprriisseerr ggaa
eelleennddiigg hhooggsstt
De lave prisene på tømmer ga
rekordlav avvirkning i Hof-
skogene i fjor - faktisk det
laveste i manns minne.

Se side 14



Anleggsveien langs fjell-
veggen ved Sjøskogen
begynner å ta form.
Først i slutten av okto-
ber kan arbeidet med
selve tverrslaget inn til
tunnelen begynne.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Det er nå godt
synlig at arbeidet ved Sjøsko-
gentreprisen av jernbaneutbyg-
gingen er i gang.

Forberedelser
Før selve tunnelarbeidet kan ta
til skal det bygges en anleggsvei
fra fylkesvei 313 opp til riggom-
rådet og der tverrslaget skal gå
inn til hovedtunnelen. Anleggs-
veien skal ved byggearbeidets
slutt bli en permanent vei fram
til husstandene i området, og
den skal også fungere som en
rømningsvei ved behov for eva-
kuering fra jertnbanetunnelen.

Veien skal asfalteres, og det
skal i tillegg bygges en ny avkjø-
ring fra fylkesveien.

Søppelbrenning
ut av kontroll
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: En politipa-
trulje i Holmestrand meldte
natt til onsdag at de hadde
oppdaget røykutvikling nær
et bygg i Sperteveien. En
byggmester som utfører ar-
beid på stedet ble kontaktet,
og han opplyste at han had-
de brent søppel. Byggmeste-
ren var ikke på stedet da
brannen ble oppdaget.
Brannstedet ligger over en
gammel fylling. Brannvese-
net ble kontaktet og kom til
stedet, men de fikk ikke sluk-
ket brannen. Den gamle
søppelfyllingen må graves
opp for å stoppe ulmingen.
Forholdet er anmeldt.

Tyveriraid i
nabolaget
NNYYKKIIRRKKEE:: Med bare noen få
minutter i mellom fikk politi-
et natt til onsdag melding
om to tyverier fra to boliger
på Nykirke. En av huseierne
meldte at noen hadde brutt
seg inn i huset mens familien
sov. Det var rotet i flere rom,
og så langt han kunne se var
en mobiltelefon stjålet. Poli-
tiet var på stedet og foretok
åstedsundersøkelse. Kort tid
etter ble det stjålet en veske
og lommebok fra et annet
hus i nærheten. Inngangsdø-
ra her var ikke låst. Politiet
var også på dette åstedet. Det
er grunn til å be folk om å
låse dører og passe på sine
eiendeler så godt de kan.

51 søknader om
parkeringskort
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Ordfører Alf
Johan Svele hadde til det sis-
te formannskapsmøtet bedt
om en orienteringssak om
parkeringskort til forflyt-
ningshemmede i Holme-
strand. Der kommer det
blant annet fram at det hittil i
år (fram til 28. august) er søkt
om 51 tillatelser. 30 av søk-
nadene har blitt innvilget, 15
har fått avslag, fem søknader
er sendt i retur på grunn av
manglende opplysninger og
en søknad var ikke behandlet
på dette tidspunktet.

Satser heller
i Holmestrand
SSTTOOKKKKEE//HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Mo-
ses Srour måtte stenge kra-
nene på sitt utested Pavarotti
i Stokke, etter at kommune-
styret vedtok skjenkestopp i
nærmere to år etter brudd på
skjenkereglene. Nå ønsker
Srour å leie ut lokalene i
Stokke, og heller satse for
fullt i Holmestrand når han
overtar deler av Fiskebrygga-
lokalene. Åpning i Holme-
strand er planlagt før jul.

Nå blir det liv i Fisk

IINNVVEESSTTOORREENNEE:: Satser på restaurantdrift fr
sten - Murmester Kongsten og Pettersen AS, M
– Larsen Bygg AS (foran), Frode Akselsen – B

AANNLLEEGGGGSSVVEEII:: Ved Sjøskogen bryter maskinene seg frem på ny vei. (Foto: Pål Nordby)

For tre og en halv milli-
oner kroner har fem lo-
kale bedrifter gått sam-
men om å kjøpe Fiske-
brygga. - Vi skal restau-
rere og leie ut til restau-
rant som forhåpentlig-
vis kan åpne til 17. mai
neste år, sier en av kjø-
perne Arild Brekke.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Mange spalte-
meter har blitt skrevet om Fiske-
brygga, fiskebutikken, den “fi-
neste tomta i sentrum” og sav-
net etter det som en gang var. Nå
kan et etterlengtet utested yt-
terst på brygga se dagens lys
igjen etter en høst og vinter med
ombygging og oppussing.

Fem likeverdige bedrifter
Fem lokale bedrifter, som er li-
keverdige som eiere, vil danne et

eiendomsselskap.
- Håndtverkern AS, vil selska-

pet hete, sier daglig leder Arild
Brekke fra Brekke Sanitær. De
øvrige eierne av Fiskebrygga er:
H Glass AS, Murmester Kong-
sten og Pettersen AS, Larsen
Bygg AS og Botnebygg AS.

Styreleder i det nye eiendoms-
selskapet er Terje Pedersen,
med styremedlemmer og vara-
representanter fra de ulike eier-
bedriftene.

Åpner til 17. mai
- Vi regner med at alt går i orden
og at alle formaliteter blir ord-
net. Samtidig vil vi holde igjen
litt til alle underskrifter er på
plass, eventuelle heftelser er
sjekket og andre formaliteter,
sier Brekke.

Likevel har ikke investorene
noe i mot å utrope 17. mai neste
år som en dato da driften må må
være i gang.

- Vi vil det beste for stedet og
det beste for Holmestrand. En
restaurant med kvalitet og ser-
vice, sier Tommy Kongsten.

Før alle detaljer er helt klare er

de nye eierne på jakt etter en se-
riøs driver av nye Fiskebrygga.

- Vi har vært i kontakt med tre
kokker som har sitt arbeid andre
steder, men det er riktig å si at vi
er på jakt etter en ny driver, sier
Brekke.

- En fordel er det om dette blir
forholdsvis raskt avklart, slik at
denne personen kan være med i
utformingen av bygget.

Starter om enmåneds tid
Eierne ser ikke for seg at de kan
begynne restaureringen for al-
vor før om en måneds tid.

- Hvordan vi gjør dette har vi
ikke planlagt, men det blir trolig
en kombinasjon av dugnad og
arbeid gjennom firmaene på
dagtid, tror daglig leder Brekke.

Med den kompetansen eierne
besitter ligger forholdene godt
til rette for å få til ting, og å holde
kostnadene nede. Et elektriker-
firma på eiersiden er omtrent
det som i utgangspunktet mang-
ler for å ha en komplett stab av
håndverkere - i eiendomsselska-
pet Håndtverkern AS.

Anleggsvei langs fjellveggen
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FFAAKKTTAA

FFIISSKKEEBBRRYYGGGGAA SSOOLLGGTT
• Fem lokale bedrifter har kjøpt
Fiskebrygga for 3,5millioner
kroner. Prisantydning var 4mil-
lioner kroner framegler.
•Eiendomsselskapet Håndtver-
kern AS er dannet.
•Planen er å restaurere bygget,
og leie ut til restaurantdrift fra
neste sommer.
•Eierne ønsker å få etablert en
uteserveringmot sjøsiden.
• 1. etasje er på cirka 125 kvm,
mens 2. etasje er på cirka 78
kvm.
•Bygget er oppført i 1986. MMYYEE ÅÅ TTAA TTAAKK II:: Lokalene trenger sårt til en oppussing, sier daglig le-

der i Håndtverern AS, Arild Brekke (t.v.) - og ser mot taket.

PPAARRKKEERRIINNGG:: I påvente av at
noe skjer med det som har
blitt kalt knutepunkt Island
parkeres det fortsatt i stor
skala langs gang- og sykkel-
veien. (Foto: Pål Nordby)



kebrygga igjen

ra neste sommer. Fra venstre: Arild Brekke – Brekke Sanitær AS, Arve Kristian Møyland – H-glass AS, Tommy Kong-
Mads Brekke – Brekke Sanitær AS, Roar Larsen – Larsen Bygg AS, Hans Olav Finnerud – H-glass AS (bak), Ulf Larsen

Botnebygg AS og Rune Norhall – Botnebygg AS. (Begge foto: Pål Nordby)

- Vi har bestilt 700 fakler
og håper og tror at de
blir revet vekk, sier
Henriette Pande Sagda-
len fra Skolens venner
om søndagens planlag-
te lyslenke rundt Hille-
stad skole.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHIILLLLEESSTTAADD:: Skolens venner ser
for seg et sterkt møte med lokal-
befolkningens meninger i kam-
pen for å bevare Hillestad skole.

Flere appeller
- Det er varslet flere appeller, og
her vil både de voksnes stemmer
og barnestemmer bli hørt, sier
Henriette Pande Sagdalen. Det
vil også bli musikkinnslag i ar-
rangementet.

Hun kan fortelle om et enga-
sjement for skolesaken som fav-
ner et mye større område enn
bare lokalt i Hillestad.

- Vi har fått henvendelser fra
overraskende hold, og søndag

har vi tro på at dette kan vise seg
her ved skolen, sier hun. Den
brede støtten fra holmestran-
dinger varmer.

Uavhengig av bosted
- Helt uavhengig av bosted i
kommunen får vi støtte. Spesielt
hyggelig er det at folk med et
stort hjerte for sentrum, også ser
verdien av å opprettholde lokal-
samfunnet i Hillestad, sier hun.

Også Facebook og mailer har

gått varme den siste tiden, og
det er ut i fra det totale engasje-
mentet at Skolens venner tror og
håper at alle 700 faklene vil bli
benyttet i en symbolsk lenke
rundt skolen søndag kveld.

- Det blir uansett en sterk
markering av saken før bystyre-
behandlingen onsdag, sier Ola
Sagdalen, som skal holde åp-
ningsappellen.

Ut i fra det som er regis-
trert ved industriområ-
det ved Bekk, er ikke
støvet fra produksjonen
å betrakte som farlig av-
fall, konkluderer miljø-
vernavdelingen hos Fyl-
kesmannen i Vestfold.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Fylkesmannen i
Vestfold har etter sommerferien
vært på befaring ved Carbon So-
lution AS og Christoffersen
Transport AS ved Bekk.

Gjorde opp status
Representanter fra fylkesman-
nen, naboer og virksomheten
var sammen under befaringen.

Hensikten var å gjøre opp status,
se på videre framdrift og å syn-
liggjøre hvilke krav som gjelder
for virksomheten.

Fylkesmannen bemerker at
virksomheten til enhver tid skal
sørge for tiltak for støvflukt, og at
dette ikke skal være til ulempe
for naboer. Og at farlig avfall
ikke skal lagres ute. Heller ikke
masser som bidrar til ulemper
rundt lukt.

Forstår usikkerheten
Fylkesmannen sier i tilbakerap-
porten etter befaringen at man
har forståelse for usikkerhet fra
naboene om hva støvet innehol-
der, men at man utifra det som
er registrert ikke kan se at støvet
er å betrakte som farlig avfall.
Bedriften er pålagt å gjennomfø-
re målinger og beregninger av
utslipp til luft og vann, samt støy
i omgivelsene.

LLYYSSLLEENNKKEE AAVV FFAAKKLLEERR:: Søndag vil det lyse rundt Hillestad skole i en
lenke av fakler. (Illustrasjonsfoto)

Håperpå700i lenke

Ikkeåbetrakte
somfarligavfall

IIKKKKEE FFAARRLLIIGG:: Støvet fra virksomheten ved Bekk har plaget flere na-
boer, men det er ikke farlig, i følge fylkesmannen. (Foto: Pål Nordby)
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Byggernygarasje
Reguleringspolitikerne
har sagt ja til å bygge en
ny garasje ved skilei-
kanlegget for tråkke-
maskinen.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Som ventet ble
søknaden om oppføring av en
garasje for tråkkemaskin ved
skileik-området ved Botnestua
enstemmig banket gjennom av
utvalget for regulering og kom-

munalteknikk forrige onsdag.
Leif Weltzien (uavh.) overtok

klubba fra utvalgsleder Jan Mor-
gan Gregersen, ettersom han i
kraft av sitt styrerverv i skiklub-
ben var inhabil i saken.

I LNF-område
Garasjen, som blir liggende i et
LNF-område, skapte ingen de-
batt i utvalget, ettersom begrun-
nelsen for å bygge er som et av
mange bidrag for å øke bruken
av friluftslivsområdet ytterligere
– særlig skianlegget i Botnemar-
ka. Garasjen vil få en størrelse på
57 kvadratmeter.

Ja til “Mellom Soa”
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Andre gangs be-
handling av reguleringsplanen
for det som er kalt ”Mellom Soa”
har av utvalget for regulering og
kommunalteknikk blitt enstem-
mig vedtatt. Planen legger til ret-
te for to boligtomter sør for ek-
sisterende bebyggelse i Langeli-
veien. Eiendommene vil få pri-
vat adkomst fra den etablerte
gårdsveien til Soa-gårdene.
Kommunen har fått kommenta-
rer, men ikke innsigelser.

Mer graving i krysset
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Tirsdag var det
igjen graving i krysset Breida-
blikkveien - Hans Nysoms vei.
- Det er ikke lenge siden kom-
munen registrerte en lekkasje
her og gravde opp. Er det slik at
lekkasjen ikke ble tettet sist, spør
en innringer gjennom avisen.

Det graves mange steder i
kommunen for tiden. Stadig
flere husstander får nye ledning-
er, både til vann, kloakk og dre-
nering.




