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TIPS OSS!
959 00 750 
TA KONTAKT! 
Vi trenger dine innspill 
og tips. Ta kontakt med 
oss på telefon eller 
e-post: redaksjonen@
jarlsbergavis.no 
Hovednummer til avisen: 
33 09 90 00.

Å bygge bibliotek er 
en ny utfordring for 
Holmestrands eien-
domskonger. Nå 
kaster de seg rundt 
for å levere utkastet.
MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: Da bystyret i 
desember brått bestemte seg 
for å gå inn for nytt bibliotek i 
sentrum, gikk Jens Petter Aven 
og Jan Birger Lie rett til Spir Ar-
kitekter for å tegne skisse. Sist 
fredag kom selve utlysningen, 
og skissen gikk i skuff en.

– Spesifi kasjonene gir litt an-
dre krav enn vi hadde trodd, 
men det er løsbart. Nå begyn-
ner vi fra scratch, og skal ha noe 
klart til fristen 20. april, sier 
Aven og Lie, to av tre eiere av 
Gjestentomta.

Ny utfordring
De har stått bak fl ere byggepro-
sjekter i Holmestrand de siste 
årene. Ikke minst bygde Lies 
entreprenørfi rma J.B. Lie Bygg 
«nye» Klyvegården. Men et 
stort off entlig bygg som et bi-
bliotek har de aldri tegnet før. 

– Jens Petter og jeg tegner 
dette sammen, så får vi hjelp av 
Spir Arkitekter med fi npussen, 
forteller Lie.

– Så nå skal vi ut på studietur, 
bekrefter Aven.

– Det er ikke bygd så mange 
bibliotek i vårt distrikt de siste 
årene, men det er også aktuelt å 
se på andre off entlige bygg og 
se på hva slags løsninger som 
fungerer, legger han til.

Første stopp var på bibliote-
ket i Tønsberg tirsdag. Bibliote-
ket har de siste årene vist til 
gode besøkstall og vant aner-
kjennelse for arkitekturen da 
det sto ferdig i 1992. Like mye 
glass blir det imidlertid ikke i 
Holmestrand.

– Med Tek-10-kravene kan du 
ikke ha så mye glass på fasaden, 
opplyser Lie.

De regner med å levere skis-
ser av et bygg som hovedsakelig 
er et bibliotek, men som kan-
skje også vil romme leiligheter. 

Holmestrandingene erkjen-
ner at det koster å lage utkastet, 
og skulle gjerne hatt en enda 

mer detaljert kravspesifi ka-
sjon. Uansett tar de det som en 
spennende utfordring.

– Dette er gøy både som eiere 
og deltakere i konkurransen, og 
som innbyggere, sier Aven.

– Bra uansett vinner
Hos Holmestrand Utvikling har 
pipen samme lyd. Heller ikke 
de har bygd et tilsvarende bygg 
tidligere.

– Vi syns dette er en kjempe-
spennende utfordring. Uansett 
hvem som vinner konkurran-

sen, blir dette bra for sentrum. 
All honnør til kommunen, sier 
Øistein Hjelmtvedt.

– Vi vil selvsagt kaste oss 
rundt og komme med et tilbud 
innen fristen, bekrefter han.

DETTE ER SAKEN
 ■ Holmestrand kommune 
ønsker å leie lokaler til nytt 
bibliotek. Biblioteket skal 
inneholde toalett, stellerom, 
dusj og turistinformasjon for 
gjestehavna og en kafé med 
direkte tilgang til utearealer.

 ■ Anbudskonkurransen er nå i 
gang, og varer til 20. april.

 ■ I kravspesifi kasjonen, vektes 
leieprisen med 40 prosent.

 ■ Beliggenheten vektes med 
30 prosent. Det er et krav 
at biblioteket skal ligge 
i «umiddelbar nærhet til 
Havnegaten og gjestehavna».

 ■ Forslag til planløsning, visuelt 
inntrykk, energivennlighet 
og akustikk, forslag til 
fl eksibel utnyttelse av 
publikumsarealene og 
synergieff ekter som skal 
sørge for lavest mulige 
driftskostnader, vektes hver 
med ti prosent. 

BIBLIOTEKUTLYSNINGEN ER KLAR:

Nå må de ut på stu

HER VIL DE BYGGE: Jens Petter Aven (til venstre) og Jan Birger Lie er på ny i full gang med planene for 
nytt bibliotek på Gjestentomta.       FOTO: MAGNUS ERLINGSEN

NETTSVINDEL: Eldre utsatt.  
 ILL.FOTO: MAGNUS ERLINGSEN

Microsoft Norge gir råd til 
de som blir utsatt for 
forsøk på nettsvindel.
MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: Eldre perso-
ner i Holmestrand har de siste 
dagene blitt utsatt for gjentatte 
forsøk på nettsvindel. I svinde-
len forsøker en kvinne som ut-

gir seg for å ringe fra Microsoft i 
Storbritannia å lure ofrene til å 
gå inn på pc-en og utføre diver-
se operasjoner, i håp om øko-
nomisk vinning.

Fenomenet er velkjent, og 
Microsoft Norge har klare råd 
for dem som blir utsatt.

– Skulle du bli ringt av noen 
som påstår at de jobber for Mi-
crosoft og at de har oppdaget 
problemer med maskinen din, 

så er rådet enkelt: Legg på! Mi-
crosoft driver ikke med overvå-
king og tar aldri uoppfordret 
kontakt om problem på spesi-
fi kke maskiner, sier Ørjan 
Steindal i Microsoft Norge. 

– Blir du fralurt penger, bør 
du anmelde, legger han til.

Selskapet har tidligere opp-
lyst at eldre er mest utsatt. 
Ofrene plukkes ofte fra begren-
sede geografi ske områder.

– Anmeld nettsvindlere
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OGSÅ MED: Øistein Hjelmtvedt vil nå kaste seg rundt for å lage 
egen bibliotekskisse.  ARKIVFOTO: PÅL NORDBY

UTE: Hans Narverud kaster kortene. Han mener kravspesifikasjonen fra kommunen utelukker bygget 
hans i Langgaten 47.  FOTO: MAGNUS ERLINGSEN

Hans Narverud mener 
bibliotekutlysingen 
utelukker hans forslag.
MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: Han så for 
seg et nytt bibliotek i Hydros 
gamle administrasjonsbygg i 
Langgaten 47. Hagen til Gamle 
Gausen skulle bli et ekstra 
trekkplaster, og ombyggingen, 
med nytt inngangsparti i glass, 
skulle være klar i løpet av seks 
måneder.

Men nå trekker Hans Narve-
rud seg fra konkurransen. År-
saken er kommunens kvalifi-
kasjonskrav, pålydende «Til-
budte lokalers beliggenhet 
skal være i umiddelbar nærhet 
i forhold til Havnegata og gjes-
tehavna».

– Med det sier de egentlig at 
«Hans, du er ikke med». Så jeg 
ser det som bortkastet porto å 
sende dem et tilbud, sier Nar-
verud.

Eiendomsutvikleren legger 
til at han synes det er synd 
hvis kommunen ikke vil spre 

aktivitetene mer utover i by-
kjernen, men er uansett glad 
for at det skal bli et nytt biblio-
tek. 

Har andre planer
Nå vender han blikket mot an-
dre planer for gården.

– Vi pusser opp i første etasje 
og skal flytte kontorene ned 
dit. Vi skal sørge for universell 
utforming, få inn nytt og mo-
derne ventilasjonssystem og 
lage fasiliteter for videokonfe-
ranser der 40–50 mennesker 
kan være med, sier Narverud.

Trekker seg fra konkurransen

SNART KLART: Førstkommende lørdag skal det igjen være fullverdig 
bensinstasjon i Hof sentrum.   FOTO: PRIVAT

Lørdag er ventetiden  
over for mange i Hof.
MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOF: Etter et drøyt år med 
stengte dører, skal det igjen bli 
lys i vinduene ved bensinsta-
sjonen i Hof sentrum. Først-
kommende lørdag åpner Lin-
da Melissa Myrvold fra Hvit-

tingfoss stasjonen i Best-
drakt, etter at den tidligere til-
hørte Statoil-kjeden. 

Det er ventet godt oppmøte 
på åpningsdagen. Da bensin-
stasjonkjeden i januar annon-
serte at de ville gjenåpne sta-
sjonen, fikk facebook-siden 
«Best Hof» om lag 1.000 følge-
re i løpet av et døgn.

– Det virker som vi er vel-
komne i bygda, ja, bekreftet 

Trond Egil Myrvold, daglig le-
der ved Best i Hvittingfoss og 
far til Linda Melissa, den gang. 

Varm mat blir en av satsin-
gene ved bensinstasjonen.

Best Hof bekreftet nyheten 
via sin facebook-side onsdag 
ettermiddag. Åpningsdatoen 
var opprinnelig satt til 1. mars, 
men ble altså noe forskjøvet 
på grunn av leveringsforsin-
kelser. 

Etterlengtet gjenåpning


