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IKKE AKKURAT 
RUTINEARBEID
Produsent Marita Smith-
Johansen fra Holmestrand 
har vært i Cannes med 
kortfilmen «Rutinen».

 ● NYHETER  SIDE 6

KNIVER, 
MARKED OG 
KUNST
Til helgen er det den store 
sesongåpningen i Eidsfoss.

 ● KULTUR SIDE 12

GODE TALL: Hver holmestranding legger igjen 67.667 kroner i detaljhandelen i Holmestrand, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er godt 
over både Vestfold-gjennomsnittet og tallene for nabobyen Horten.      FOTO: ODD SMEDSRUD

TALLENES TALE: Mange snakker om handelslekkasje. Færre vet at Holmes-
trands butikker tjener mer per innbygger enn Hortens – og at omsetningen er på linje 
med rivalene i Re.  SIDE 3

Handelsbyen 
Holmestrand

HER ENDTE FYLLEFERDEN
Bussjåføren skal ha vært full da han fraktet passasjerene i 
retning i Oslo. I Holmestrand ble han stanset av politiet og 
fratatt førerkortet. 

 ● NYHETER  SIDE 2
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STARTET PUMPA: Gjøklep-elev Niclas Hansen (14) er vaktmester 
under sin arbeidsuke.  FOTO: MAGNUS ERLINGSEN

Skoleeleven sørget for at 
folk kom seg tørrskodd til 
p-automaten tross hølje-
regnet.
MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: Regner høl-
jet ned over Holmestrand i 
morgentimene tirsdag. Nær 
sagt som vanlig, måtte folk da 

gå lange omveier for å trekke 
billett på parkeringsautoma-
ten. I 09.30-tida sørget Gjø-
klep-elev Niclas Hansen (14) 
for bedring.

– Nå har jeg nettopp satt opp 
en pumpe, siden det er blitt litt 
overflod av vann, sier han.

På Jarlsbergavis.no/tv kan 
du se videoreportasje av hvor-
dan forholdene kan være på 
plassen på en regnværsdag.

Niclas forteller at han hjel-
per Holmestrand Utviklings 
vaktmester mens han er på ar-
beidsuke. Arbeidsuka innebæ-
rer å jobbe fra 7 til 15 fra man-
dag til fredag. Første dagen 
gikk med til malingsarbeider, 
men det var åpenbart ikke ak-
tuelt på tirsdagen.

– Jeg trives. Det er alltid noe 
å gjøre. Regnet er litt ubehage-
lig, men det takler vi, sier han.

Niclas (14) fjernet vannet

Nok et år kan Holmes-
trands butikker vise 
til høyere omsetning 
per innbygger enn 
Horten.
MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: 721,6 millio-
ner kroner: Det er tallet for den 
samlede omsetningen i Holme-
strands detaljhandel i 2014. Per 
innbygger ser vi at butikkene i 
Holmestrand tjener mer penger 
enn de i nabobyen i sørøst. Tal-
let er også over Vestfold-gjen-
nomsnittet (se fakta).

Overrasket
– Det var overraskende, utbry-
ter Lise Hansen på H-Bygg når 
Jarlsberg formidler tallene.

– Jeg trodde faktisk ikke at 
det slo ut sånn. En hører jo hele 
tida om at alle reiser til Re. For-
håpentligvis fører dette til min-
dre nedsnakking av Holme-
strand, legger hun til.

– Hyggelig og morsomt, er re-
aksjonen fra G-Sports Rune 
Bergquist på tallene.

Også Bergquist, som i tillegg 
leder butikkgruppa Holme-
strand by handel og hygge var 
ukjent med at Holmestrand-
butikkene tjener mer per inn-
bygger enn Horten.

– Vi bør sette pris på det
– Dette sier kanskje noe om at 
det er ganske mange lojale inn-
byggere som prøver å sette pris 
på butikkene som er her. Og det 
er faktisk noe som vi som dri-

ver butikk bør tenke litt over og 
vise at vi setter pris på, sier han.

– Samtidig kan vi bli enda 
bedre hvis vi får flere butikker, 
for eksempel en skobutikk, leg-
ger han til.

Bergquist hevder at stadig 
flere kunder kommer til butik-
ken hans fra Våle, Sande og Hof. 

Ikke overrasket
En som ikke er overrasket, er 

Hilde Killingdalen, markedsko-
ordinator i handelsforeningen.

– Wow, ja, der kan du se, sier 
hun først. – Men jeg er egentlig 
ikke overrasket, for jeg vet jo 
det går bra for mange av butik-
kene. Mange har holdt ut i 20–
30 år, og det får du ikke til uten 
å trekke kunder, fortsetter hun.

Hun sier hun vet om flere fra 
både Horten, Re, Hof, Sande og 
til og med Drammen som fore-

trekker å handle i Holmestrand.
– Vi har en god blanding av 

kjede- og nisjebutikker og har 
eksklusive varer å tilby innen-
for flere ulike varegrupper. 
Mange roser også servicen de 
får. Det tror jeg henger sammen 
med at driverne her ofte selv 
eier butikken og derfor har et 
ekstra nært forhold til den, sier 
Killingdalen.

DETALJHANDEL
Omsetning i detaljhandelen per 
innbygger i 2014, i kroner.

 ■ Holmestrand: 67.667 (2013: 
64.918, 2012: 65.633)

 ■ Horten: 62.304 (2013: 
60.682, 2012: 60.930)

 ■ Hof: 28.001 (lavest i fylket).
 ■ Re: 68.574.
 ■ Sande: 45.609. 
 ■ Gjennomsnitt 14 Vestfold-
kommuner: 61.218.

TALLENE OVERRASKER BUTIKKDRIVERE:

Danker ut Horten

GODE TALL: Detaljhandelen i Holmestrand holder seg godt over Vestfold-gjennomsnittet i omsetning 
per innbygger, og er også et hestehode foran Horten.  ALLE FOTO: MAGNUS ERLINGSEN

LOJALITET: Rune Bergquist 
mener lokale kunder er lojale.

OVERRASKET: Lise Hansen 
på H-Bygg.

IKKE OVERRASKET: Hilde Killingdalen kjenner flere fra andre 
byer som foretrekker å handle her.   


