
Reagerer: Øistein Hjelmtvedt.

Utbyggerne: – Dette er skittent politisk spill
– Får Arbeiderpartiet det som de vil, blir det ikke noe nytt bibliotek. 

Magnus Franer-Erlingsen, magnus@jarlsbergavis.no, 90733457

HOLMESTRAND: Det sier Holmestrand Utvikling i en felles uttalelse til Jarlsberg. 
Eiendomsutviklerne bak bibliotekplanene på Arvesentomta er sjokkerte over Gregersens 
påstand om at biblioteket kan realiseres innenfor den gjeldende reguleringsplanen.

– Da vi leverte inn vårt tilbud på bibliotek var reguleringsplanen for Sparebankkvartalet 
allerede gått igjennom førstegangs politisk behandling med stort flertall. Alle som har sett 
reguleringsforslaget og så sett vårt bibliotekforslag skjønner at vårt forslag er basert på ny 
reguleringsplan. At Arbeiderpartiet later som de ikke ser det, er bare et skittent politisk spill, 
sier de.

Burde forstått

Det var i bystyremøtet i juni at Arbeiderpartiet til slutt valgte å gå for bibliotektilbudet på 
Arvesentomta istedenfor det på Bache-Gabrielsens plass, som ville medføre mer enn dobbelt 
så høy husleie for kommunen. Dermed burde de også skjønt at de måtte fjerne seg fra sin 
motstand mot reguleringsplanen for kvartalet, mener Øistein Hjelmtvedt, Terje Karlsen og 
Bjørn Nymoen i Holmestrand utvikling.

– Hadde de vært rakrygget, ville de måttet stemme mot bibliotek på Arvesentomta fordi de 
opplagt ser at reguleringsplanen må godkjennes for å kunne gjennomføre byggingen, sier de.

– Vil være å lure velgerne

– Hvorfor er de to etasjene over biblioteket nødvendige?

– Alle skjønner at det må være en viss størrelse på nye sentrumsbygg for at det skal være 
økonomi i det, sier Øistein Hjelmtvedt.

Han opplyser at de nå vurderer om etasjene skal fylles med leiligheter eller kontorer.
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– Nasjonale føringer legger opp til fortetting i sentrale strøk, legger Terje Karlsen til.

– Hvis Ap stemmer mot planen i bystyret, vil det være å lure velgerne trill rundt å hevde at de 
har stemt for nytt bibliotek på Arvesentomta, avslutter de.
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