
LOKALAVISEN FOR HOLMESTRAND OG HOF

L Ø R DAG
KLEIVERUUD 
FEIRER  25 
Kleiverud skole feiret 25 
år med utedans og taler i 
solskinnet. 
                                          SIDE 3

HISTORIEN 
OM SVERRE
Sverre Foss gjorde mye 
for arbeidsplasser og 
trivsel i bygda. 
                      SIDE 12 OG 13

RESIRKULER 
DINE KAPSLER
Spar Holmestrand er med 
på en skandinavisk konkur-
ranse om å samle inn flest 
brukte kaffekapsler.

 ● NYHETER SIDE 6

JA TIL 
FLYKTNINGER 

 ● NYHETER  SIDE 10-11

GJESTENTOMTA: Bibliotektilbudet fra Jens Petter Aven og Jan Birger Lie er over dobbelt så dyrt som konkurrenten.   
 ILLUSTRASJON: SPIR ARKITEKTER

FRAM OG TILBAKE: Ap-gruppeleder Ingar Aas-Haug startet bibliotekdisku-
sjonen i formannskapet med å blåse nytt liv i det langt dyrere Gjestentomt-alternati-
vet, men stemte til slutt for bibliotek på Arvesentomta – med forbehold.  SIDE 4-5

Foreslo dette

NÅ ER SPILLEMIDLENE FOR VESTFOLD FORDELT
Hof kommune får to millioner kroner til ny kunstgressbane ved Hof skole. Holmestrand kom-
mune får støtte til blant annet flerbrukshallen ved Ekeberg skole (bildet).

 ● NYHETER  SIDE 7
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BØTELAGT: UP-betjentene hadde sin fulle hyre med å skrive ut bøter 
langs Hvittingfossveien torsdag.  FOTO: MAGNUS ERLINGSEN

– Folk lærer aldri, hevder 
UP-betjent.
MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: Som følge av 
trafikkøkningen etter brukol-
lapsen, holder Utrykningspoli-
tiet nesten daglige kontrolle-
rer på Hvittingfossveien gjen-
nom Holmestrand. Likevel 

drysser det fremdeles forelegg 
og gebyrer mot bilister på 
strekningen. 

Torsdagens snarvisitt var in-
tet unntak. 

På en drøy time på ettermid-
dagen fikk 12 bilister forenkle-
de forelegg for bruk av mobil-
telefon, mens fire fikk gebyr 
for ikke å ha brukt verneutstyr, 
altså belte eller hjelm.

En av UP-betjentene på ste-

det kunne ikke si seg overras-
ket over at bilistene tilsynela-
tende aldri lærer.

 – Det sies at nordmenn er 
født med ski på beina. Etter 
fem år i UP er jeg overbevist 
om at vi også er født med mo-
bilen i hånden, sa betjenten 
mens han skrev ut et av fore-
leggene på 1.300 kroner. Han 
ville ikke ha navnet i avisa.

16 fikk bot på en drøy time

Først i møtet foreslo 
Ingar Aas-Haug (Ap) 
at biblioteket legges 
på Gjestentomta. Til 
slutt stemte han for 
forslaget på Arvesen-
tomta – men forbe-
holdt seg retten til å 
ombestemme seg i 
bystyret om to uker.
MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: Ingar Aas-
Haug (Ap) stilte mange spørs-
mål om både kostnader og 
fremdrift ved det foreslåtte bi-
blioteket på Arvesentomta da 
han møtte i formannskapet 
torsdag kveld. Så stor var usik-
kerheten, at han tidlig i disku-
sjonen valgte å fremme forslag 
om at kommunen heller bør gå 
imot rådmannens innstilling og 
velge konkurrenten (se fakta).

– For ikke å være den som 
stikker kjepper i hjulene, og få i 
gang et bibliotektilbud så knir-
kefritt og raskt som mulig, 
kommer Arbeiderpartiet til å 
foreslå en alternativ løsning og 
foreslå Gjestentomta framfor 
Arvesentomta, sa Aas-Haug.

Han mente Gjesten-forslaget 
har mindre usikkerhet ved seg.

Stemte ned plan
Arvesentomta inngår som kjent 
i Sparebankkvartalet, og regu-
leringsplanen for denne gikk 
gjennom førstegangsbehand-
ling – mot Aas-Haugs ene stem-
me – to måneder før bibliotek-

ARVESENTOMTA
 ■ Rådmannens innstilling 
er å gå for Holmestrand 
Utviklings tilbud om bibliotek 
på Arvesentomta.

 ■ Biblioteket er i underkant av 
1.300 kvadratmeter stort.

 ■ Serviceanlegg for 
gjestehavna er lagt til 
nederst i Tordenskjolds gate.

 ■ Årlig leiepris: 1.330.000 
kroner.

 ■ Formannskapet gikk torsdag 
enstemmig for innstillingen.

GJESTENTOMTA
 ■ «Outsideren», Jens Petter 
Aven og Jan Birger Lies 
tilbud om bibliotek på 
Gjestentomta, bør vurderes 
nøye, mener Ap.

 ■ Biblioteket er 1.300 
kvadratmeter stort.

 ■ Serviceanlegg for 
gjestehavna i samme bygg.

 ■ Årlig leiepris: 2.977.000 
kroner. 

tilbudene ble offentliggjort i 
mai. 

– Skissene og tankene som nå 
er lagt fram: Er de av en sånn 
karakter at det krever ny første-
gangsutsending av regulerings-
forslaget for kvartalet?, ville 
Aas-Haug vite.

Aps gruppeleder forklarte at 
han var klok av skade etter å ha 
vært med på en rekke bibliotek-
saker som er gått i grøften.

Rådmann Thor Smith Stick-
ler avviste at bibliotekplanen 
vil forsinke planarbeidet.

– Reguleringsplanen kommer 
til annengangsbehandling i au-
gust/september, forklarte han, 
og la til at begge forslagene er 
lagt på tomter som administra-

sjonen mener dette lar seg gjen-
nomføre på. 

Spørsmål om kostnader
Aas-Haug ville også vite om 
oppvarmingskostnadene ville 
bli høyere på Arvesentomta og 
om det var en forutsetning at 
de to etasjene over selve biblio-
teket var leid ut før bygget kun-
ne realiseres.

– Begge tilbudene leverer 

innenfor TEK 10. Ingen leverer 
på passivhus, slik at forskjellen 
på energikostnader vil være 
helt minimalt, svarte Stickler 
på det første.

– Vi har en muntlig forpliktel-
se fra Holmestrand Utvikling på 
at de vil sette spaden i jorda så 
snart dette har gått gjennom 
normalt byggesaksbehandling, 
er svaret hans på det andre.

Aas-Haug formulerte ikke 

noe motforslag, og gikk til slutt 
med resten av formannskapet 
enstemmig for rådmannens 
innstilling. Men forbeholdt seg 
retten til å ombestemme seg:

– Vi føler oss ikke forpliktet 
av det vi stemmer nå, vi er 
fremdeles ikke sikre, så med 
det forbeholdet kan vi stemme, 
sa han.

Bystyret avgjør 17. juni.

AP USIKRE I BIBLIOTEKSAKEN:

Kan ombestemme seg 

OUTSIDER: Opposisjonsleder Ingar Aas-Haug vil ikke helt slippe Aven og Lies forslag om bibliotek på 
Gjestentomta.  ILLUSTRASJON: SPIR ARKITEKTER

USIKKER: Ingar Aas-Haug mener det fortsatt kan være ubesvarte 
spørsmål ved favoritten i bibliotekkonkurransen.  FOTO: PÅL NORDBY
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NY VEI: Kathrine Kleveland, Per Harald Agerup og Heidi Midtskogen i 
Sp mener ny vei vil være bra for byen. FOTO: MAGNUS ERLINGSEN

Toget er gått for biler i 
Holmestrandtunnelen.
MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: Det mener 
Senterpartiet både lokalt og på 
fylkesplan. Tidligere har parti-
et stått for å bevare tunnelen 
som beredskapsvei.

– Dette er ikke med lett hjer-

te, men vi ser nå at vi må være 
realistiske og velge ett alterna-
tiv. Vi mener en ny vei gjen-
nom sentrum vil støtte den 
gode by- og næringsutviklin-
gen Holmestrand er inne i, sier 
Kathrine Kleveland, 1.-kandi-
dat for Sp på fylkesplan. 

Vestfold fylkeskommune og 
Holmestrand kommune har 
nylig gått sammen om å søke 
støtte fra samferdselsdeparte-

mentet til ny vei i sentrum.
– Det er ekstremt viktig at vi 

samlet støtter opp om denne, 
mener Per Harald Agerup, par-
tiets ordførerkandidat.

– Tellinger viser at tra-
fikktrøkket er langt høyere an-
dre steder i Vestfold. I Skolega-
ten er det stort sett lokaltrafikk 
som uansett ikke ville valgt 
tunnelen, påpeker 2.-kandidat 
lokalt, Heidi Midtskogen.

Nå toner Sp flagg i veisaken

Båtgjestene skal betjenes

igjen

MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: Senterparti-
ets Per Harald Agerup ville vite 
hvem som skal få tilgang til ser-
viceanlegget tilknyttet biblio-
teket, der blant annet toaletter 
inngår.

– Det er sikkert ikke for all-
mennheten?, spurte han.

– Det er det kommunen som 
eg entlig avgjør. Men det er in-
gen tvil om at utgiftene knyttet 
til anlegget som rent servicean-
legg skal betjenes av gjestehav-
na. I det øyeblikket vi åpner for 
allmennheten generelt skal det 

betjenes gjennom andre inn-
tekter, svarte rådmann Stickler.

– I utgangspunktet er 
dette tenkt som et servicean-
legg som skal betjenes via utgif-
ter fra havna, bekreftet han.

Anlegget skal også tilby du-
sjer, vaskerom og stellerom.

I STAMPE: Planene om storhandel på Bentsrud har stått på vent i 
årevis. Fortsatt må Statens vegvesen overbevises.  ARKIVFOTO

God kunnskap om trafik-
ken på Bentsrud kan føre 
til at kommunen slipper 
megling med Statens 
vegvesen.
MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: Det fikk iall-
fall rådmann Thor Smith 
Stickler med seg formannska-
pet på torsdag kveld.

Bentsrud-grunneier Jon 
Mørk uttalte på forhånd at 
han håpet politikerne ville 
stemme ned rådmannens for-
slag om at grunneierne skal 
lage en trafikkutredning, da 
han mente dette ville være 
bortkastede penger og forsin-
ke planene hans om storhan-
del nær E18.

– Vi er enige med målet, 
men ikke strategien, forklarte 
Stickler. Han viste til at kom-
munen mangler dokumenta-
sjon på trafikken på Benstrud.

Ønsker ryggdekning
– Vi ønsker å stille med så god 
dokumentasjon overfor Sta-
tens vegvesen at de trekker 
innsigelsen sin og aksepterer 
løsningen vi vil fram til. Vi 
mener at hovedveien som går 
opp der i dag er god nok, men 
kryssløsningen til Våleveien 
er for dårlig, sa han.

Han la til at god ryggdek-
ning for denne meningen 
kunne føre til at kommunen 
slipper å megle med veivese-
net.

– Firmaer kan utføre en slik 
utredning på ganske kort tid, 
hevdet Stickler.

Grunneierne må 
utrede trafikken

Rosen sto i kø for rådman-
nens Gausetangen-inn-
stilling.
MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: Innstillin-
gen fra rådmann Thor Smith 
Stickler om at kommunen bør 
prosjektere og bygge en kom-
munal fireavdelings barneha-
ge på Gausetangen-tomta 
snarest, uavhengig av avtale 
med Backers, gikk enstemmig 
igjennom i formannskapet.

– Veldig bra at rådmannen 
er tydelig her. Jeg håper Bac-
kers får et godt hjem i den nye 
barnehagen, sa Ingar Aas-
Haug (Ap), og la til at ny bar-
nehage i sentrum vil være vik-
tig for byutviklingen.

Både Stig Atle Vange (SV), 
Thove Bringaker (V) og Trine 
Hasselgård Bøe (KrF) uttalte 
at de gledet seg over at det vil 
bli fortgang i saken.

– Mitt mål er selvsagt å kom-
me i mål med avtale med Bac-
kers for å få til en best mulig 
barnehage, uttalte Stickler.

Et skritt nærmere 
ny barnehage


