
Turistforeningens leder
Morten Onshuus turte
neste ikke tro på det
han hørte da både høy-
residen og venstresiden
ble enige om å spare
den nordre toppen av
Solumsåsen. - I kveld
skal jeg feire med et lite
glass, sa han stille etter
å ha summet seg litt.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Han venter til
etter bystyrebehandlingen med
å slippe jubelen løs for alvor,
men med enighet i utvalget for
regulering og kommunalteknikk
mellom Høyre og Arbeiderparti-
et, vil bystyresaken bli en forma-
litet. Nordre topp av Solumså-
sen er reddet for lang tid frem-
over.

Høyres forslag vedtatt
Det var høyre-sidens forslag
som ble vedtatt etter at Torstein
Sagen hadde hatt sitt innlegg.

- En veldig vanskelig sak. Vi i
Høyre vil ha både arbeidsplasser
og næring i området, men vi må
også lytte til de massive utta-
lelsene som har kommet fra na-
turvernere, turistforening, sko-
ler, barnehager og naboer. De
som har valgt oss må også få
være med å bestemme, innledet
Sagen.

- Kanskje er dette et industri-
område om 30 år, men i dag er
det ikke det. I dag er det også et
friluftsområde. Om 30 kan an-
dre enn oss sitte å vedta nye ord-
ninger. Vi går inn for det som er
kalt alternativ fire. Det vil si at
området med nordre topp beva-
res, men et 48 års perspektiv på
drift med er også veldig lang tid,
sa han.

Veldig hyggelig
- At Høyre ser at vi kan løse dette
på andre måter er bra, fortsatte
arbeiderpartiets Jan Morgan
Gregersen, som satt med et om-
trent likelydende forslag. Men
han så ingen grunn til å fremme
dette ettersom Torstein Sagen
hadde trukket opp hovedlinjene

i forslaget.
- Vi hilser Høyre velkommen

etter. Det er hyggelig at de har
kommet til en løsning der nor-
dre topp bevares. Det har kom-
met massive protester til plane-
ne, og konsekvensutredningene
i forhold til friluftsliv, nærmiljø
og annet var også tynt. Alterna-
tiv fire kan vi gå for, og vi i Ap var
også enige i det fylkesmannen
har uttalt om den sørlige delen
av området som tas ut. Dette var
også bra. Det er få eller ingen i
næringslivet som kan ha et 50-
års perspektiv på sin drift. Frem-
tidige generasjoner får bestem-
me for seg. Det er jeg også enig i,
sa Gregersen.

Helga Opsett (H) kommenter-
te at Høyre ikke kommer etter,
men at de ikke ville utelukke noe
ved å forhåndskonkludere.

- Vi har ventet på høringer og
kommentarer, og dette vi nå blir
enige om ser bra ut, sa hun.

Vakre toner
Marit Maurstad (Ap) kalte det
vakre toner fra Høyre.

- Dette er vi veldig glade for.
Det hadde vært ille å skusle bort
den vakre naturperlen. Jeg vil
også passe på å takke turistfor-
eningen for den fantastiske job-
ben de har gjort i saken. Dette er
bare vakkert, sa hun.

- Er det flere som skal være
ved i jubelkoret, spurte utvalg-
sleder Erik Grimsrud humoris-
tisk, før han klubbet i bordet.

Overrasket og lettet
Etter at vedtaket var enstemmig
protokollført var det en overras-
ket og lettet leder i turistfor-
eningen Jarlsberg møtte.

- Jeg tør nesten ikke juble før
bystyret har sagt sitt, men dette
var både uventet og fantastisk,
sa Morten Onshuus.

Han syntes det var utrolig bra
den snuoperasjonen han opple-
ver at Høyre har gjort i saken.

- Nå blir det også overlatt til
neste generasjoner å være med å
bestemme. Et driftsperspektiv
på 48 år er også langt, men dette
er mye bedre enn de 75 årene vi
først var forespeilet, med de sto-

re konsekvensene det ville hatt
for naturen, la han til.

- Hvor mye har du jobbet med
denne saken de siste måne-
dene?

- Det er mye, men hvor mye
vet jeg ikke. I denne saken er det
mange som har stått på. Jeg er
bare en av dem, men nå er jeg
bare utrolig glad. Det er godt å se
at det kan nytte å kjempe for sa-
ker man tror på, sa Onshuus,
som skulle bevilge seg et lite
glass med noe godt i etter “seie-
ren” i Solum-saken.

Morten Onshuus fikk på gang-
en skulderklapp, håndtrykk og
gratulasjoner fra både blått og
rødt politiker-hold.

Nytt tårn bortfaller
- Blir dette vedtaket endelig i by-
styret, vil rekkefølgebestem-
melsene om å opparbeide og
merke turvei og å etablere et nytt
utsiktspunkt falle bort, kunne
plan- og bygningssjef Svend
Bergan Grane tilføye.
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– En seier for frilu

TTOOKK HHEENNSSYYNN TTIILL NNAATTUURR OOGG TTUURRFFOOLLKK:: Torstein Sagen og Helga Opsett (begge Høyre) kunne smile etter
et vedtak som naturvernforkjempere, naboer og turfolk setter stor pris på. (Alle foto: Pål Nordby)

NettkaféblirendelavSeniornett-tilbud
Nå blir det Seniornett-
kafé på Kjærsenteret.
- Vi vil høre på brukerne
hva de ønsker servert,
sier Svanhild Dokka,
som ønsker velkommen
til nettkafé førstkom-
mende onsdag.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: - At Seniornett
Kjær også får sin kafé er en na-
turlig utvikling av tilbudet, sier
daglig leder ved senteret, Svan-
hild Dokka.

- Botne Aktivitetssenter har
sitt Seniornett mandager, da
passer det godt for oss å benytte
onsdager. Vi skal ikke konkur-
rere om tilbudene, men supp-
lere hverandre, sier hun.

Avtale fra desember
Det var 11. desember i fjor Seni-

ornett Norge skrev under en av-
tale med Seniornett Kjær.

En avtale som formelt skal bi-
dra til at seniorer, det vil si pluss
55 år, deltar aktivt innen IKT-
opplæring og på nett.

Gjensidigheten i avtalen gir
Seniornett Kjærs medlemmer
fordeler også utenom å bli opp-
datert digitalt, blant annet med
rabatter ved kjøp av eget utstyr.

Har plass til mange
- Nå har vi forskjøvet lunsjen

noe, slik at vi skal ha god plass til
de som ønsker å være med, sier
Dokka. Hun er spent på respon-
sen, og kan legge til at de via
sponsormidler har anskaffet en
laptop, og har planer om å skaffe
til veie en til om litt. Ellers må
deltakerne ha med eget utstyr.

Frivillig innsats
- Initiativtaker Joop Cuppen vil
være tilstede onsdag, og Anne
Lise Drevdal og Knut Svebakk-
Johansen har sagt seg villige til å

Manni er eldst
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Jarlsberg fikk
under Dansens venners 40-
års jubileum opplyst at det
eldste medlemmet i forening-
en i dag er 75 år. Dette medfø-
rer ikke riktighet. Av dagens
medlemmer er Manni Nordli
med sine 81 år den eldste.

Mur til nabo-
besvær i Elgfaret
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Jan Morgan
Gregersen (Ap) fikk onsdag
med seg resten av utvalget for
regulering og kommunaltek-
nikk på at kommunen skal
forfølge ulovlighetene ved nå-
værende plassering av en mur
i Elgfaret 5. Rådmannen had-
de innstilt på å ikke forfølge
saken fra kommunalt hold.
- En kjedelig sak, som nabosa-
ker er. Det er et spørsmål om
hvilken rolle kommunen bør
ta. Litt for defensivt å frasi seg
ansvaret, sa Gregersen, som la
til at anstrengelser er gjort for
å få til en løsning.
- Det burde bli gitt en frist for
å rive muren, fortsatte Jan
Morgan Gregersen.

Nordre topp iSolumsåsenbevares:

SSPPØØRRSSMMÅÅLL om heis-husets
høyde ble stilt.

Regulerings-
ja tilheis-plan
Rådet for funksjons-
hemmede ønsker to
parkeringsplasser for
handikappede ved en
fremtidig heis. Det
samme gjør Arbeider-
partiet.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Rådet for
funksjonshemmede ønsker to
parkeringsplasser primært
ved heisen i Roveveien, ikke
bare av- og påstigning, såkalt
“kiss and ride-plasser”. Se-
kundært ber rådet om to plas-
ser ved Rove gård.

Vil ha dem inn i planen
Det er i forbindelse med før-
stegangs behandling av regu-
leringsplan for den øvre delen
av heisen rådet har uttalt seg.

Arbeiderpartiet ved Jan
Morgan Gregersen, ville ha
dette inn i forslaget til regule-
ring, slik at det kan realitets-
behandles i neste runde. For-
slaget ble enstemmig vedtatt.

Rådmannens innstilling om
å legge planen ut til offentlig
ettersyn er med forbehold om
at bystyret 20. februar vedtar
investerings- og driftsplanen
for heis i fjell ble vedtatt.



Nå blir det heis i fjell.
Tvilerne blant politi-
kerne har snudd i pro-
sessen. -400.000 kroner
i året til drift kan bli
mer, men vi må tenke
langsiktig utvikling og
da er dette en bra sak,
sa Per Harald Agerup
(Sp) i formannskapet.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Agerup har på
vegne av sitt parti tidligere vært
en kategorisk motstander av
heisprosjektet, men ettersom
tiden har jobbet for prosjektet
og storsamfunnet tar størstede-
len av investeringen på 48 milli-
oner kroner, har også tvil blitt
til tro.

Fylkesutvalget sa ja
Torsdag kveld var det enstem-
mighet i formannskapet for å gå
for den avtalen som er fremfor-
handlet mellom partene Jern-
baneverket, Vestfold fylkes-
kommune og Holmestrand
kommune.

Tidligere på dagen hadde
også fylkesutvalget i Vestfold
sagt ja i saken. Nå er de siste
hindrene Fylkestinget 14. fe-
bruar og bystyret 20. februar,
men i realiteten er det klarsig-
nal for å starte byggingen av
heis senere i år med disse to
vedtakene.

Trodde ikke på det
Stig Atle Vange (SV) har også

tidligere fremstått på vippen
mellom ja og nei, men torsdag
var all tvil borte.

- Riktignok trodde vi kanskje
ikke på en vertikalforbindelse
da vi for noen år tilbake jobbet
med Klima- og energiplanen
for kommunen. Likevel, en for-
bindelse mellom platået og
byen ville kunne bidra veldig til
de reduserte klimautslippmå-
lene på 20 prosent innen 2020
vi satte oss. Og nå er vi der. Alle
var like ivrige for dette. Nå får vi
det utrolig nok til, og dette blir
et unikt grep. Nå kan vi bytte ut
bil med sykkel og gange. Faktisk
kan mange sykle og gå raskere
enn den tiden det vil ta å kjøre
bil. De oppe på fjellet får en
unik tilgang til byen, og de
under fjellet kan ta med seg ski
og sykler til turområdene på
oversiden av byen. Fra Gull-
haug blir det plutselig helt grei
sykkelavstand til byen og toget.
Dette åpner for trim og er folke-
helse i praksis, sa en inspirert
Vange. Han nevnte også ung-
domsrådet som har gitt sin
klare stemme til prosjektet.

Liker ikke drifts-usikkerheten
Ingar Aas-Haug (Ap) misliker
det faktum at Holmestrand
kommune må ta på seg eier- og
driftsansvaret.

- Det hadde vært sikrere å bi-
dra med en del av investeringen
og sluppet driftskostnadene. Vi
er litt trengt opp i et hjørne når
vi skal drifte et kollektivtilbud
for jernbanen, sa han.

Samtidig er Aas-Haug positiv
til et spennede prosjekt som
blir unikt i sitt slag. Han la til at
det har vært lange diskusjoner
internt i Arbeiderpartiet, og at

gruppa ikke vil bli bundet til å
mene det samme i bystyret.

Også regionalt viktig
Lasse Berntzen (H) var også
opptatt av å få fram de regiona-
le fordelene en heis vil ha.

- Heis er muligheten vi har
nå. Byutvikling ja, men også re-
gional utvikling. Mange kjører
fra Horten, Re og Hof til Holme-
strand. En heis vil kunne avlas-
te trafikken fra fjellet til stasjo-
nen. Jeg tror det blir en avgift-
sparkering etterhvert. Det vil
føre til at flere går og sykler, sa
Berntzen.

- Dette må vi bare si ja til i
samarbeid med Jernbaneverket
og fylket. Driften har vi flere år
på å løse, så det er en sak vi får
ta tak i underveis, sa Trine Has-
selgård Bøe (KrF).
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-- NNÅÅ EERR VVII DDEERR.. Og det hadde vi ikke turt å håpe på da vi jobbet med Klima- og energiplanen for noen
år siden, sa Stig Atle Vange. Fra venstre: Stig Atle Vange (SV), Janne Hjelmtvedt og Lasse Berntzen (H).
(Begge foto: Pål Nordby)

GGLLEEDDEE:: Morten Onshuus (t.v.) og nabo til pukkverket Harald Johan-
sen (t.h.) kunne glede seg over standpunktet som Høyre-kameratene
Erik Grimsrud og Torstein Sagen presenterte for utvalget.

FFOORRNNØØYYDDEE II AAPP:: AP og H var samstemte. Fra venstre: Jan Morgan
Gregersen, Morten Onshuus, Marit Maurstad og Erik Grimsrud med
ryggen til.

KKAARRTTEETT VVIILL SSTTEEMMMMEE:: Turistforeningens leder Morten Onshuus
slipper å tegne om kartet når det gjelder nordre topp.

være med i oppstarten, opplyser
Svanhild Dokka.

Innholdet i Seniornett overla-
ter hun til andre å si noe om,
men slektsforskning er en popu-
lær aktivitet blant mange eldre.

- Ikke minst har TV-program-
mer, som “Hvem tror du at du
er”, bidratt til ytterligere popu-
læritet, sier hun.
DDEETT EERR SSEERRVVEERRTT:: Seniornett
med nettkafé blir det på Kjær-
senteret fra førstkommende ons-
dag. (Foto: Pål Nordby)

Ja til fjellheis

FFAAKKTTAA
HHEEIISS II FFJJEELLLL
•Koster 48millioner å bygge.
• Jernbaneverket står for halv-
parten,Vestfold fylke 19milli-
oner kroner og Holmestrand
kommune femmillioner kro-
ner pluss driften påminst
400.000 kroner årlig fra 2016.
• I vedtaket ligger det at mu-
lighetene for å skaffe inntek-
ter til inndekning av driftsut-
giftene skal undersøkes, ek-
sempelvis ved reklamefinan-
siering,parkeringsinntekter
eller annet.
•Eventuelle overskridelser
under bygging av heisen vil
Jernbaneverket og fylket dele.
• Fylkesmannen iVestfold dek-
ker utgiftene ved regulering
av øvre heisstasjon.

FFOORRNNØØYYDD:: Prosjektleder Marit
Synnes Lindseth gleder seg til
ferdig heis i Holmestrand.

–Nåer jeg lettetogglad
- Med et lite forbehold
om de to siste vedta-
kene er jeg kjempefor-
nøyd, sier Marit Synnes
Lindseth.
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Prosjektlede-
ren for heis i fjell kan snart la ut-
byggingsavdelingen ta over. Nå
skal detaljplanleggingen i gang,
og bygging skjer fra høsten.

- Om det blir start i august, sep-
tember eller oktober vet jeg
ikke, men dette er en del av de-
taljene som nå skal på plass,
sier hun.

Marit Synnes Lindseth gleder
seg mest på vegne av Holme-
strand som får et spennende
anlegg med et stort potensiale
for fremtiden.

- Nå kan jeg begynne å glede
meg til åpningen, sier hun.




