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Lørdag kveld i beste
sendetid på TV2 kunne
det norske TV-tittende
folk nyte godbiter fra
drømmebyen Holme-
strand. Spørsmålet er
nå hvordan markedsfø-
ringseffekten best kan
utnyttes.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: - Min mening er
helt umiddelbart at Holme-
strand kom veldig godt ut av
presentasjonen på TV2, sier ord-
fører Alf Johan Svele.

Han hadde imidlertid håpet at
Holmestrand som sted og by
hadde blitt enda bedre profilert
nettopp som sted.

- Men bevares de personene
og ungdommene som deltok, og
fikk sine drømmer oppfylt, rørte
ved meg. Da rørte de sikkert
også ved andre, så slik sett ble
det et veldig positivt program
med en hyggelig profil, sier han.

Har opsjon
Holmestrand kommune var det
tredje av i alt åtte steder og pro-
grammer som skal vises.

- Nå får vi vente å se til alle åtte
programmene har vært på lufta.
Det er bestemt at alle deltaker-
kommunene, TV2 og Dinamo
Story skal ha en erfaringsutveks-
ling like etter at programposten
er avsluttet. Dette blir trolig i
slutten av februar. Etter erfa-
ringsutvekslingen og evalue-
ringen av programkonseptet vil
det bli tatt en avgjørelse om en
eventuell fortsettelse neste høst.
Vi som er deltakere har en op-
sjon på å være med på en videre-
føring, sier Svele.

Har et ønske om fortsettelse
Han legger ikke skjul på at en
fortsettelse er ønskelig.

- Bare det å bli plukket ut, for-
håndsomtalt og vist fram på
riksdekkende TV på denne må-
ten er i seg selv en utrolig rekla-
me for Holmestrand. Både for
identiteten som Vestfoldkom-
mune, men også langt utover
det. Ikke minst passer et slikt
konsept rett inn i den utvikling-
en som skjer i byen, med jernba-
nen og i havna, sier han.

- All omtale går på at i denne
byen skjer det noe, og alle drøm-
mer som blir oppfylt for folk og
grupper av folk, har bidratt til
engasjement, dugnader og sam-
hold. Akkurat det vi trenger, leg-
ger han til.

Nytt konsept
- Dersom det skulle bli en ny
omgang må det være noe nytt,
og det kan vi deltakerne være
med å påvirke gjennom våre er-
faringer og ideer vi har fått
underveis. Men blir det ikke noe
må vi se hvordan vi kan utnytte
det vi har vært med på. Vi får lov
til å bruke alt av film- og rekla-
meopptak, sier en meget for-
nøyd ordfører.

Drømmeby i beste sendetid

NNYY HHAAGGEE:: Svaksynte Helena Bjørnsdottir kan med drømmen i oppfyllelse, en ny tilpasset hage, nyte å
være ute å leke med barnebarnet Isak uten å være redd for uhell. Under: Helena fikk også en drømmedag
med egenpleie oppfylt. (Alle foto: Karin Irene Lofsberg - fra TV2-programmet lørdag)
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SSKKAATTEEBBAANNEE:: Helt ny skatebane ved Gjøklep var virkelig noe å juble
for blant de yngre i Holmestrand.

PPÅÅ BBAARRNNEEHHJJEEMM:: Sidsel Askerud hadde med seg en hel trailer til bar-
nehjem og fattige familier i Litauen denne gangen.

SSØØSSTTRREE PPÅÅ TTUURR :: Helikoptertur
over Holmestrand fikk søstrene.

MMAATTHH IIAASS Johansen Nøklegård
var i programmet talsperson for
ungdommene som endelig har
fått en skikkelig skatebane.




