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Tar ut 21millioner kroner
etter salg av Haslestad

Endelig – nå skjer det store ting i
havna. Det arbeides nesten
overalt og i løpet av de nærmeste
ukene vil også mudringen av

småbåthavnene komme i gang.
Det som synes mest om dagen er
de store betong-, tre- og
stålarbeidene langs Havnegaten.

Samlet skal det som kjent brukes
over 100 millioner kroner i havna
og tilstøtende områder.

Se sidene 2, 3, 18 og 19

Tiden for å høste er kommet: Eierne av Haslestad
Bruk – solgt til Bergene Holm i fjor – tar ut 21
millioner kroner av sitt holdingselskap.
Styrelederen i holdingselskapet, Otto Lagarhus, (til
høyre) får ingenting av den salgssummen som
Reidar Bergene (til venstre) ga.

Se side 5

SSTTØØPPEESS:: En viktig del av de arbeidene som foregår er støpingen av fundamenter for det som skal bli den framtidige kaikanten. Firmaet RVS AS
fra Hokksund og Arstein Bekken (t.v.), Øyvind Bekken og Morten Karlsen har jobben. (Foto: Pål Nordby)

VViill pprriivvaattiisseerree
vveeiieerr lliikkeevveell
Til tross for at kommunen ikke
legger fram hva de kan spare,
fremmes det nok en gang sak
om å omklassifisere 17
kommunale veier til private -
for å spare penger.

Se side 3
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Din lokale
dekkleverandør

Åpningstid:
Mandag-Fredag 8-16

Lørdag 9-13

TYFOON

TTjjaa ttiill eellddrreekkaafféé
ii HHooff lliikkeevveell
Det blir et tja til eldrekafé i
Hof likevel. Rådmannen hadde
regnet med at huset skulle stå
tomt – for å spare penger.

Se side 10

–– IIkkkkee nnooee pprroobb--
lleemm åå bbllii 9900 åårr
– Det er ikke noe problem å
fylle 90 år. Nå gleder jeg meg
til å bli 100. Livet blir bare
bedre og bedre, sier fredagens
90-åring, Harry Harestad.

Se side 12

Store ting i havna



- Det vi gjør synes godt,
smiler Ingar Norheim
liggende over en stål-
bjelke han skrur fast i en
av pælene langs Havne-
gaten. De spesialbestilte
bjelkene passer på cen-
timeteren.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Hver bjelke er
merket med hvor den skal plas-
seres. Med få centimeters tilpas-
ningsmuligheter skal puslespil-
let av stål legges.

Rundt 40 tonn
Cirka 40 tonn stål legges nå ut
fra Fiskebrygga mot Kullboden.
Når stålet er på plass kan trear-
beidene begynne. Stålet er bear-
beidet etter normen for broer og
brygger som Statens vegvesen
benytter.

Trearbeidet betyr limtredra-
gere som toppdekket skal legges
på.

Litt lenger opp i gata holdet
tre karer fra Hokksund og RVS
AS på med murerarbeid. Det er

nye fundamenter mellom bryg-
ge og gate som forskales og stø-
pes.

- Vår største utfordring blir ut-
formingen av amfiet midt i Hav-
negaten, sier Øyvind Bekken.

Ny promenade
Også ute ved Hakan startet stø-
pearbeidene i går. Den første
strekningen med ny havnepro-
menade kan snart tas i bruk av
båteiere og andre som ferdes i
småbåthavna. Ved Båthuset er
planen å støpe om tre uker.

Fant flere typer nar-
kotika i hjemmet
HHOORRTTEENN:: Politiet pågrep man-
dag kveld ved 21-tiden en
kvinne i 30 årene ved Borre-
veien i Horten. Kvinnen var i
besittelse av mindre mengder
narkotika. Hennes bopel ble
ransaket, og der ble det gjort
funn av amfetamin, marihua-
na, hasj og GHB. Hun ble ar-
restert og vil bli forhørt om
forholdet.

Stjal fra bolig
SSKKOOPPPPUUMM:: Politiet mottok
mandag kveld ved 23-tiden
melding om at noen hadde
knust en rute til en enebolig på
Skoppum. Fra boligen var det
stjålet diverse smykker samt
nøkler. Politiet har foretatt
åstedsundersøkelse, sak er
opprettet, men ingen var så
langt pågrepet tirsdag.

DNB har kuttet
boliglånsrenten
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: DNB kuttet
forrige uke rentene som følge
av at prisen på penger i rente-
markedene er på vei ned etter
at Norges Bank reduserte sty-
ringsrenten med 0,25 prosent-
poeng onsdag 14. mars. - DNB
har satt ned renten på boliglån
med inntil 0,25 prosentpoeng.
Etter at Norges Bank satte ned
renten tidligere så er nå prisen
på penger i rentemarkedene
på vei ned og det gir oss rom
for å sette prisen på boliglån
ned. Boliglån til unge, BLU, får
nå en nominell rente på 3,40
prosent (3,50 prosent effektivt)
innenfor 85 prosent av bolig-
verdien, sier banksjef Kristin B.
Finsal. BLU er et gunstig bolig-
lån forbeholdt unge opptil 34
år. - For nye kunder gjelder
renteendringen fra tirsdag 20.
mars, sier Finsal.

Fortsattmye støv
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: - Det er fort-
satt mye støv som kommer ut
av Holmestrandstunnelen.
Det følger også en lukt med
støvet, forteller en nabo til den
søndre inngangen. Hun
sammenligner det litt med
den store trafikken som var før
ny E18 tok det meste av biltra-
fikken. - Den gangen var det
blå eksosrøyk som ble viftet ut
av tunnelen, nå er det hvitt
støv som legger seg både
innendørs og ute, sier hun.

Skar segmed kniv
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Politiet rykket
tirsdag kveld ut til en adresse i
Holmestrand etter melding
om en person som skadet seg
selv med en stor kniv. Det ble
gitt ordre til bevæpning, men
politiet fikk kontroll på man-
nen uten at denne ble effektu-
ert. Mannen ble tatt hånd om
av helsevesenet.

Stål, tre og betong-
arbeid skjer i havna

PPRROOMMEENNAADDEE:: Den første strekningen med havnepromenade på Ha-
kan ble støpt i går med 80 kubikkmeter betong i to meters bredde.
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BBAASSEENN:: Morten Norheim fra Castor Mekaniske verksted i Oslo leder arbeidet med stålbjelkene langs Hav-
negaten. - Disse bjelkene er spesialtilpasset, så dette skal gå unna, lover han.

NNEESSTTEENN SSOOMMMMEERR:: - Det beste med denne jobben er akkurat nå været, sier Ingar Norheim liggende over en stålbjelke mens han skrur på plass
boltene. Fra en flåte monterer han og kollega Jon Anders Johansen bjelker på løpende bånd.

–28bjelke
Tirsdag startet arbeidet
med stålbjelkene som
skal bære trekonstruk-
sjonen til den nye pro-
menaden langs Havne-
gaten. - Det første strek-
ket med 28 bjelker leg-
ger vi denne uka, sier
Morten Norheim.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: De første 28
stålbjelkene betyr stål på strek-
ningen fra Fiskebrygga og nes-
ten fram til Kullboden.

Trearbeidet kan begynne
- Vi gjør dette nå i første om-
gang, slik at trearbeidet kan star-

SSOOMMMMEERR i havna var det tirs-
dag. (Foto: Pål Nordby)

II GGRRAANNIITTTT:: Christoffer Berg og
Kevin Berg gjør klar til neste lag
med granittstein.



FFUUNNDDAAMMEENNTTEERRIINNGG:: 16 kubikkmeter betong fyller forskalingen som karene fra RVS AS fra Hokksund
har satt opp. Fra venstre: Arstein Bekken, Øyvind Bekken og Morten Karlsen støper det første av flere
fundamenter langs Havnegaten. (Alle foto: Pål Nordby)

17 kommunale veier el-
ler deler av veier er tidli-
gere foreslått å omklas-
sifiseres til private. By-
styret utsatte i fjor sa-
ken for å gi beboere en
ny mulighet til å uttale
seg. Fristen til å ytre seg
om forslaget er satt til
kommende lørdag.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Ingen skriftlige
meninger kom på bordet til den
første høringsfristen som var 1.
juli 2010. I forkant hadde bysty-
ret gjort vedtak om at veier eller
deler av veier kunne omklassifi-
seres til private. Å følge kommu-
nens vedtatte veinorm og mulig-
heten for å spare noen vedlike-
holdskroner var bakgrunnen for
at saken kom opp i 2010.

Reaksjoner kom året etter
Først da saken ble tatt opp i Ut-
valget for regulering og kommu-
nalteknikk 24. august 2011 kom
reaksjonene. Blant annet i form
av et brev fra beboere i Carl Sør-
ums vei.

I brevet mente beboerne blant
annet at kriteriene for stor nok
snuplass til brøytebiler var et
ansvar kommunen måtte ta på
seg, og at det var kommunens
egne vedtak som hadde skapt
denne situasjonen. Brevet tok
også opp mangelfulle opplys-
ninger i saken, og at det ville bli
forskjellsbehandling dersom
enkelte ville bli pålagt utgifter
som andre skulle slippe.

Burde vært tilskrevet
Politikerne mente fra sitt ståsted
at hver og en av de berørte i de
17 veiene burde vært tilskrevet
før saken kom til behandling. Et
utsettelsesforslag ble etter de-
batten fremsatt av Jan Morgan
Gregersen (Ap). Dette ble ved-
tatt, og bystyret fulgte anbefa-
lingen fra reguleringsutvalget
om å utsette saken og å gi bebo-
ere muligheten til å uttale seg i
sitt møte 7. september 2011.

- Ingen ønsker å træ noe ned
over hodene på innbyggerne
uten at de får uttale seg, sa ord-
fører Alf Johan Svele da saken
var til behandling i utvalget.

Nå har det gått et drøyt halvår
siden den politiske behandling-
en i utvalget og i bystyret, og ny
frist for beboerne til å uttale seg
er altså innen lørdag.

Få tilbakemeldinger
- Så langt har vi fått få tilbake-
meldinger etter at brev ble sendt
ut til alle beboerne i de 17 veiene
29. februar, sier avdelingsinge-
niør Heidi Midtskogen.

Tirsdag hadde hun registrert
tre muntlige henvendelser og et
felles brev fra beboere i en av
veiene.

- Fristen for å uttale seg er
innen 1. april, minner hun om.

Midtskogen kan opplyse at
det på nåværende tidspunkt
ikke er noe nytt i saken. Brevet til
beboerne er helt enkelt en opp-
følging av bystyrevedtaket i sep-
tember om å gi hver enkelt be-
boer mulighet til å uttale seg.

- Foreløpig er det ikke gjort
noen vurdering av hva kommu-
nen eventuelt kan spare på å
omklassifisere veiene fra kom-
munale til private, sier hun.

- Saken vil komme tilbake til
politisk behandling i mai/juni,
legger hun til.

FFUULLGGTTEE DDEEBBAATTTTEENN II AAUUGGUUSSTT:: Trond Stridal (t.v.) og Amund Karl-
sen, representerte beboere i Carl Sørums vei, og fulgte debatten under
møtet i utvalget for Regulering og kommunalteknikk i august.
(Arkivfoto: Pål Nordby)

Fårmuligheten til
åuttalesegomvei
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rpåplass førpåske
te så raskt som mulig etter på-
ske, sier Norheim.

Det er Castor Mekaniske verk-
sted i Oslo som har oppdraget
med en stab på fire montører,
alle fra Toten.

- Lokalt er det også gode bi-
drag her. Stålet er levert fra
Smith Stål i Holmestrand, og vi

kommer til å bo ved fjordhotel-
let mens jobbingen pågår, sier
han.

Tre behandlinger
Stålbjelkene skal etter det Nor-
heim opplyser tåle tidens tann
med tre spesialbehandlinger for
å motstå rust og slitasje.

FFAAKKTTAA
AAKKTTUUEELLLLEE VVEEIIEERR//AADDRR..
•Montebelloveien 12 og 14.
•Ekelundveien.
•Hvitsteinbakken 28-34.
•Ekebergveien 70-76.
•Holst vei.
• Leira 3.
•Sykehusveien 4-8.
•Holtungveien 31-33.
•Neperudveien 18-20..
•Barstadveien 1-9.
•Gurannveien 9-15.
•Carl Sørums vei.
•Solumveien.
•Hvittingfossveien 205-211.
• Islandveien 10-16.
•Platåveien 17B-19B.
•Blekvollen.

13 av de 17 veienemangler god-
kjent snuplass etter normen.

Presset av veien
RREE:: En syklist ble presset av
veien av lastebil på Bispe-
veien tirsdag ettermiddag.
Det var en eldre mannlig
syklist som ble forbikjørt
av en lastebil med tilheng-
er ved Revetal sentrum.
Syklisten befant seg i veg-
banen. I rundkjøringen
ble syklisten presset ut på
fortauet og han falt over-
ende. Den 61 år gamle
mannlige sjåføren fra
Vestfossen ble fratatt
førerkortet på stedet, selv
om han ikke samtykket.

Hjulskiftdag
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Årets
hjulskiftdag ved Toyota er
satt til 12. april. De to årli-
ge hjulskiftdagene ved bil-
firmaet gir inntekter til
Gullhaug idrettslag.




