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Ukens Go’helg-produkt
fredag og lørdag

Gjelder så langt beholdningen rekker.
Kun til private husholdninger.

Fast Go’helg-pris

pr. pakke

FFaasstt G

ppprpr. papakkkkkkee

Krydret filetkotelett av svin
240 g pr. kg 70,42

Gjelelded r såå llaangt bbehe ololdningenn rer kke

“Per Grynt”

En ny tversover-
forbindelse mellom
Vestfold og Akershus/
Østfold fra Holme-
strand, over tre fjorder

og til Ås eller Vestby?
Denne ideen ble lansert
på et seminar om ny
forbindelse forleden.
– Dette må vi følge opp,

sier ordfører Alf Johan
Svele.

Se side 4 og 5

I Hof var det premiere
på forestillingen “Per
Grynt” i går - til stor
jubel. Se side 22 og 23

NNYYEE MMUULLIIGGHHEETTEERR:: Dersom det blir alvor av ny tversoverforbindelse fra Holmestrand får både ordfører Alf
Johan Svele og virksomhetsleder Per Haavardtun enda mer å henge fingrene i – forslaget innfelt.
(Foto: Pål Nordby)

––MMeelldd ddeemm hhvviiss
dduu eerr ssvviinnddlleett
– Meld strømselskapet til
politiet hvis du føler deg
svindlet for store beløp, sier
politiinspektør Jan Stapnes.

Se side 26

HHvviittttiinnggffoossssvveeiieenn 111177,, 33008800 HHoollmmeessttrraanndd
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Din lokale
dekkleverandør

Åpningstid:
Mandag-Fredag 8-16

Lørdag 9-13

TYFOON

TTiill sseemmiiffiinnaallee ii
mmaatttteekkoonnkkuurrrraannssee
To klasser ved Gjøklep
ungdomsskole er blant de
skarpeste i matte i landet. Nå
skal de til semifinalen i Kapp
Abel-konkurransen.

Se side 8

DDyyrrtt eelllleerr iikkkkee vveedd
eellddrreesseennttrreennee??
Det er for store prisforskjeller
for mat ved eldresentrene, ble
det hevdet overfor Jarlsberg.
Vi tok en sjekk av prisene.

Se side 10

Får ny hovedvei?

Når du trenger elektriker

Ring Thomas
direkte i servicebilen

Mobil:
911 44 958
Vi utfører alt innen
el-installasjon

ELEKTRIKER

Gecom AS
Ringvn. 1, 3080 Holmestrand
Tlf. 33 04 98 80
www.gecom.no

Ring Thomas
direkte i servicebilen

Mobil:
957 44 401



– Dette må vi følge opp.
Før eller senere vil det
nok komme en ny tver-
soverforbindelse
mellom Vestfold og Øst-
fold både for vei og jern-
bane. En forbindelse
med utgangspunkt i
Holmestrand er abso-
lutt høyst interessant.

KNUT S. EVENSEN
Telefon: 33099001

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Dette sier ord-
fører Alf Johan Svele etter semi-
naret som hadde tversoverfor-
bindelse mellom Vestfold og
Østfold som tema – en forbin-
delse med både vei og jernbane.
En av tankene som kom fram var
et alternativ i nordfylket

Over eller under øyene
Nærmere bestemt med ut-

gangspunkt sør eller nord for
Holmestrand, over eller under
Sandebukta/Holmestrandsfjor-
den, tangering eller kryssing av
Kommersøya/Bjørkøya, over el-
ler under Hurumlandet,
under/over Oslofjorden og inn
på Østfoldsiden i Ås eller Vestby.
På det omtalte seminaret, som
ble holdt på Bakkenteigen, var
det bare et par lokale ordførere
med – fra Svelvik og Horten.

Idéverksted
– Dette var i utgangspunkt et

rent idéverksted, sier ordfører
Jonn Gunnar Lislelid (A) fra
Svelvik. – Det kom fram en hel
del ideer om hvordan en slik
tversoverforbindelse kan løses,
deriblant ideen som Jarlsberg
omtaler. Det var bare rene tra-
seen som er omtalt, ikke hvor-
dan det skal løses underveis i
bru eller tunnel. Det var også
flere forslag i tillegg til dem som
allerede er omtalt og kjent – det
mest aktuelle bru eller tunnel
mellom Horten og Moss. Nå skal
Statens vegvesen se videre på al-
ternativene og da får vi formo-

dentlig flere detaljer om hvor-
dan man tenker seg at løsning-
ene kan bli, sier Lislelid.

Men han synes det er svært
interessant at et av forslagene
også berører hans kommune. –
Det vil sette oss i direkte forbin-
delse med en hovedferdselsåre
mellom øst og vest, og gi Svelvik
nye, store muligheter, sier han.

Spennende
-Jeg var faktiske ikke kjent

med dette seminaret, men har
orientert meg litt i ettertid, sier
Alf Johan Svele. – For meg er det
mest spennende at man har løf-
tet blikket litt utover at en slik
forbindelse skal være mellom
Horten og Moss. Før eller senere
må det komme en ny tversover-
forbindelse og at det bør skje på
andre måter enn å doble Oslo-
fjord-forbindelse er jeg ikke i tvil
om. Den er ingen suksess, me-
ner Svele om forbindelsen
mellom Hurum og Drøbak som
har en årsdøgntrafikk på 7.200
kjøretøyer i et normalår. Trafik-
ken der har økt langt mer enn
gjennomsnittlig trafikkøkning

siden åpningen i 2000 med 3.900
kjøretøyer i døgnet.

Ikke luftslott
-Dersom det blir aktuelt å bru-

ke Holmestrand som et utgangs-
punkt for en ny forbindelse må
vi for all del ikke avvise en slik
tanke. En ny tverrforbindelse er
positiv i seg selv. Å være et ut-
gangspunkt for en nordlig trasé

vil bli verdifullt, mener Svele.
-Jeg trodde i utgangspunkt at

dette var luftslott, men kanskje
ikke denne gangen. En ny tver-
soverforbindelse vil åpne nye
store muligheter, og vi må passe
på å være med og følge planleg-
gingen nøye framover, mener
Svele.
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I mange år var jeg ansatt ved
Hof Bo- og aktivitetssenter, og
var sterkt engasjert i de eldre og
deres omsorg. I de siste to år har
jeg vært vertinne på Torstad. Vi
er mange vertinner, og samtlige
er enige om at dette er et fantas-
tisk tilbud. Der treffes gamle
kjente, koser seg, og mimrer sik-
kert om gamle dager. Mange el-
dre i Hof er helt alene, men ikke
på kafeen. At dette er positivt for
helsen, både fysisk og psykisk er
den ingen tvil om.

Små barn har barnehage til-
bud, skoleelever har SFO tilbud.
Ungdomsklubben har fått nye
lokaler. Idretten har tilbud. Det
er en flerbrukshall hvor det er
mulighet for mange aktiviteter.
Alt dette er kjempeflott. Nå ser
det ut til at det kun er en gruppe
som ikke tilhører det gode sel-
skap, nemlig Hofs seniorer. Er

de i Hofs kommunes øyne, ikke
verdt noen ting, og at de derfor
risikerer å stå uten noe tilbud.

Tidligere luftet jeg tanken om
et eldresenter, men det er jo ikke
lovpålagt, så da ble det jo ikke
noe av det. De fleste kommuner
har eldresenter, og det nærmes-
te Hof kommune kommer, er
Torsdag

Håper ikke Hof kommune vil
fremstå som en likegyldig kom-
mune ovenfor senior innbygger-
ne. Det vil være en skam.

Med vennlig hilsen
Anne Lise Wangsnes

LLEESSEERRNNEE MMEENNEERR

Underskudd
på salg av øl
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Et av de
mest kjente vannhullene
i Holmestrand – Kjellern
Pub AS – har nylig fått
godkjent sitt regnskap for
2010 i Brønnøysund. Re-
sultatet viser at av en
omsetning på litt over 1,2
millioner kroner, ble det
et driftsresultatet på mi-
nus 184.000 koner. Egen-
kapitalen er dermed også
havnet på minussiden
med 18.000 kroner, viser
regnskapet. Bedriften
hadde lønnskostnader
på 600.000 kroner. Arild
Venås og Egil Fadum eier
50 prosent av aksjene
hver. Brannen tidligere i
år stanset driften for
2012.

Pluss for
utleiebedrift
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Utleie-
bedriften Limaco hadde
et driftsresultatet på
449.000 kroner av en om-
setning på 11,5 millioner
kroner, viser regnskapet
for 2010, nylig godkjent
av Brønnøysund-regis-
terne. Egenkapitalen er
sunket fra 3,5 til 2,4 milli-
oner. Blant annet er inn-
skutt egenkapital satt
ned fra 2 millioner kro-
ner til 1,350 millioner
kroner. Inge Dalseth eier
litt over 99 prosent av ak-
sjene.

Svakt for
bingoselskap
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: H Bingo
AS hadde i 2010 et drifts-
resultat på 85.000 kroner
av en omsetning på
1.068.000 kroner, viser
regnskapene godkjent i
Brønnøysund. Etter flere
svake år har selskapet en
negativ egenkapital på
820.000 kroner. Etter
store finanskostnader får
selskapet et årsresultat
på minus 254.000 kroner.
Selskapet eies av J-B
Holdning AS.

-Dettemå vi følge opp

OOVVEERR FFJJOORRDDEENN:: Hvor en ny øst-vestforbindelse kommer, må vi følge med på, sier ordfører Alf Jhan Svele
(Foto: Pål Nordby)

IIDDEE En ide er å legge en nye øst- vestforbindelse fra Holmestrand over
øyene og Bergerlandet, Hurum og til Ås eller Vestby i Østfold, slik den
kraftige røde streken antyder.

Eldrepolitikken i Hof

Langgt. 18, 3080 Holmestrand
Tlf. 33 05 15 89
www.norskflid.no/holmestrand
E-post: holmestrand@norskflid.no

Bunad til 17. mai
Ønsker du deg bunad?
Vi leverer målsydde Vestfoldbunader
med alt tilbehør. Kort ventetid.
Våre bunader er produsert lokalt.
Stikk innom for en bunadprat.

Ny barnebunad!
Kun hos Norsk Flid Husfliden
Kvalitet som varer!

Ny barnebunad!
Kun hos Norsk Flid Husfliden
Kvalitet som varer!

Les mer om våre bunader på
www.norskflid.no

Beskytt bunaden din mot møll –
vi har cedertre!

❖ Bunadsølv
❖ Bunadposer
❖ Strømper

❖ Bunadskrin
❖ Bunadsko
❖ Støvrull

Tilbehør til bunaden:




