
7JARLSBERG NYHETERTirsdag 23. august 2016

– Nå bytter jeg bank 
for første gang i mitt 
liv, sier Bjørg Borge 
fra Holmestrand. Hun 
vil ha en bank hun 
fysisk kan besøke.
JARL REHN-ERICHSEN
jarl@jarlsbergavis.no
90895328

HOLMESTRAND: Mandag 
morgen åpnet Sparebanken Øst 
sin filial i Holmestrand og det 
feiret de med kaffe og kaker. 
Tidligere på morgenen var de 
på jernbanestasjonen og delte 
ut påsmurte knekkebrød til 
pendlerne.

Fornøyd med besøket
– Det er flere innom her enn vi 
hadde regnet med. Dette er vel-
dig bra, sier kunderådgiver Jon 

Gjelstad Andersen.
Sammen med avdelings-

banksjef Elisabeth Prytz, og 
kunderådgiver Heidi Steiner, 
åpnet de dørene for nye kun-
der.

Bytter for første gang
En av dem som tok turen inn-
om banken i dag var Bjørg Bor-
ge. Hun var fornøyd etter å ha 
byttet fra DNB til Sparebanken 
Øst.

– Jeg har aldri byttet bank før, 
så det er spennende. Bank, fri-
sør og tannleger er slikt man 
ikke bytter så ofte, sier hun og 
ler godt.

– Hvorfor valgte du å bytte 
bank?

– Det hender av og til at man 
har bruk for en bank som har 
kontakt med kundene. Det er 
veldig trist at alt skal gå på nett i 
dag, sier hun.

ÅPNET MANDAG MORGEN: 

Fikk flere nye kunder

BYTTET BANK: – Nå bytter jeg bank for første gang, sier Bjørg Borge som syns det er godt å ha et 
menneske å gå til. Kunderådgiver Heidi Steiner tar henne i mot som ny kunde. FOTO: JARL REHN-ERICHSEN

PREGET BRYGGA: Sparebanken Øst var godt synlig med enorme 
bankmann utenfor lokalene. FOTO: JARL REHN-ERICHSEN

HOF: Den nye kunstgressba-
nen blir offisielt åpnet søndag 
4. september på Idrettens 
dag. På nordsiden av banen 
er det endel trær som må 
fjernes. Alle trærne legger 
igjen masse blader på 
kunstgressbanen. – Vi 
trenger hjelp til å hogge ned 
trærne. Er det noen med 
motorsager som har lyst til å 
gjøre en dugnad, spør Hof ILs 
leder Eira Weseth. 

Dugnad med 
motorsag

EIDSFOSS: Mandag 29. august 
starter Maren Njøs Kurdøl opp 
igjen med trening på Varden i 
Eidsfoss.

– Det blir også mulighet for 
styrketrening i små grupper for 

de som vil bli enda sprekere og 
sterkere, oppforderer Njøs Kur-
døl. 

Hun ønsker alle velkommen 
til et lokalt treningstilbud der 
du bor, og som passer alle.

Lokalt treningstilbud


