
- Vi håper det finnes en
franchisetaker som kan
tenke seg å drive butikk
i Holmestrand, sier
salgssjef Asbjørn Tho-
massen i Hansen &
Dysvik. Nærmeste bu-
tikker er i Tønsberg og
Drammen.

PÅL NORDBY
Telefon 330990004
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: - Vi er velvillig
innstilt til en driver som kan
tenke seg en butikkflate på cir-
ka 200 kvadratmeter, sier Tho-
massen. Mange Hansen & Dys-
vik-butikker er på størrelsen

pluss-minus 200 kvadratmeter.
Han mener arealet holder for

å ha nok varer, og nok eksem-
pler på varer, som raskt kan
bringes til kundene fra hoved-
lageret på Lørenskog.

350.000 i varelager
Thomassen anslår et varespek-
ter og lager til en verdi av cirka
350.000 kroner på tilsvarende
butikkstørrelse.

- Det er mye bedre med rask
rullering av varer enn et stort
lager, sier han.

Thomassen tror en lokalise-
ring i Holmestrand vil passe bra
med de nærmeste Hansen &
Dysvik-butikkene i Drammen
og Tønsberg.

- Alle er opptatte av handels-
lekkasjen, og Holmestrand har

et lite og intimt sentrum med
variasjon i butikkene, sier han.

Salgssjefen vil ikke fra Han-
sen & Dysvik antyde noen dato,
men sier at snarest mulig er et
godt svar på når en butikk øn-
skes åpnet.

- Jeg kan opplyse om at vi
selvfølgelig er behjelpelige med
innredning i en “ny” butikk. Vi
bruker et firma i Gøteborg, som
har spesialisert seg på dette, til
slike jobber, sier han.

Sjef i egen butikk
Som franchisetaker blir ved-
kommende eier av egen be-
drift, men med et stort nasjo-
nalt konsern i ryggen.

- Ikke minst er dette fordel-
aktig i forhold til markedsføring
med et velklingende navn som
har blitt kjent gjennom flere år-
tier, avslutter Asbjørn Thomas-
sen, som foreløpig ikke har
konkrete interessenter til bu-
tikkdrift i Holmestrand.

Aktuelt i Langgaten
- Jeg kan bekrefte at det er loka-
lene i Langgaten 21, sier Kjersti
Bockelie. Hun bekrefter også at
lokalenenes størrelse er 200
kvadratmeter.

- Det må vel være rundt ti år
siden Tekstilhuset drev her i
Holmestrand, så det er på tide å
få en slik butikk i byen igjen,
sier hun.

- At for eksempel båtturister
ikke skal få kjøpt seg et håndkle
i byen, er for ille, setter hun det
på spissen med.

Med et kjent navn i ryggen
både håper og tror Bockelie at
en seriøs driver av Hansen &
Dysvik-butikk skal komme på
banen.

- Fra 1. februar skal lokalene
være klare, sier hun.

Nybutikk ibyen?

AADDVVEENNTTSSSSTTEEMMNNIINNGG:: Anna Nilsen (t.h.), Kjell Stang og hans datter
Ingunn. (Foto: May Helen Bråto)

HHYYGGGGEELLIIGG:: Tordis Stokke (t.h.) hadde en koselig stund sammen med
sine to døtre. (Foto: May Helen Bråto)
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- Vi hadde en veldig
hyggelig adventsstund
forleden ved omsorgs-
boligene, sier May He-
len Bråto.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: For fjerde året
på rad var de pårørende invitert
til Rovebakken omsorgsboliger
for førjulshygge denne siste uka

i november.

Snitter og allsang
- Vi var cirka 50 tilstede med be-
boere og pårørende. Dette har
blitt en hyggelig tradisjon som
beboerne setter veldig pris på,
sier Bråto.
Vidar Sten Hansen sto for
underholdningen, og han fikk
også sving på allsangen. Med
snitter, bløtkake og kaffe med
något attåt ble det god stemning
på førjulsfesten.

Hyggeligadventsstund

NNYY BBUUTTIIKKKK?? I Langgaten 21 blir det lokaler ledig. Planen er en
Hansen & Dysvik-butikk fra februar. (Foto: Pål Nordby)




