
Tlf. 33 05 13 26 - Langgata 32
3080 Holmestrand

LOKALAVISEN FOR HOLMESTRAND OG HOF

20. de se mbe r 2014                                                       Nr 146 • Årgang 17 1                                              L ø ssalg kr. 2 5.00L Ø R DAG
TOVE GIR SEG 
ETTER 40 ÅR 
Tove Svendsen har både 
fylt 62 år og sagt takk for 
seg denne uken. 
                       SIDE 12 OG 13

ELBILER KAN 
NÅ FÅ STRØM 
Fire ladeplasser til elbil 
ble åpnet på brygga i 
Holmestrand i går. 
                                        SIDE 18

– JA, VI ELSKER 
ENGELSK
5. klassingene ved Botne 
skole er � inkest i engelsk 
blant alle 5. klassene i 
Holmestrand og Hof.

 � NYHETER SIDE 4-5

STORFENGSEL 
GLIPPER 
Lokalpolitikere i Hof og 
Holmestrand er sku� ede 
over at et nytt storfengsel 
til Grelland glipper.

 � NYHETER                       SIDE 11

BEKLAGER 
OG BETALER 
Holmestrand kommune 
beklager å ha brutt en 
avtale med prosjektlederen 
for Havnegaten.

 � NYHETER                            SIDE 3

SKAL BLI NY: Frellumstadgården i bakgrunnen er en av gårdene som skal pusses opp i Langgaten, lover Øistein Hjelmtvedt i Holmestrand 
Utvikling. Arkitekt Ragnar Korneliussen (til høyre), som fornyet Henningsengården skal tegne fasaden. Ordfører Alf Johan Svele og megler 
Alexander Kirkerud gleder seg til forvandlingen. FOTO: MAGNUS ERLINGSEN 

ANSIKTSLØFTING FOR LANGGATEN: «Nye» Henningsengården var 
bare begynnelsen. Nå lover gårdeiere i Langgaten at det snart skal skinne av � ere av 
dagens slitte sentrumsgårder.          SIDE 6 OG 7

Nå skal grått 
bli � ott i byen
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hOlMestranD: Byens 
nyeste butikk Gavehimmel 
utvider allerede. Nå tar de over 
lokalene  Lions inntil nylig 
lånte, opplyser gårdeier 
Øistein Hjelmtvedt. Lions 
oppbevarer nå ti tusen bøker 
og spill i kjelleren på Thomas-
sen-gården, og er på leting 
etter nye lokaler å ha butikken 
i. Gavehimmel-butikken 
fungerer som et utstillings-
vindu for nettbutikken med 
samme navn samt friluftsut-
styrsleverandøren G-Stove, 
som begge ledes av holme-
stranding Robin Sveen. 

skal utreDe 
eienDOMs-
skatt
re: Flertallet i Re kommune-
styre gikk torsdag kveld inn for 
å utrede eiendomsskatt. – Tida 
er inne for eiendomsskatt, det 
er mitt inntrykk blant folk flest, 
mener Per Asbjørn Andvik 
(Sp), ifølge Re-avisa. Forslaget 
ble vedtatt mot Frps fire 
stemmer. Vedtaket kom i 
kjølvannet av at kommunesty-
ret snudde i saken om 
skolenedlegging, og valgte å 
likevel beholde Ramnes 
barneskole.

utviDer 
butikken

utviDer: Oda B. Madsen, 
butikksjef på Gavehimmel. 
 FOtO: Magnus erlingsen

Nå kan du også parkere 
gratis ved Coop på lørdag-
ene. 
Magnus ErlingsEn
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

hOlMestranD: Forrige lør-
dag innførte Holmestrand 
kommune gratis lørdagsparke-
ring på alle sine plasser i sen-
trum. Det har allerede Holme-
strand Utvikling hatt i lengre 
tid. 

Fra og med i dag gis også det 
samme tilbudet ved parke-
ringsplassen rundt Coop. 

– Jeg har forhandlet med Eu-
ropark slik at det blir fri parke-
ring også her, forteller Bjørn 
Nymoen i Holmestrand Utvik-
ling.

Det lokale eiendomsselska-
pet fikk med parkeringsplassen 
på kjøpet da de overtok Coop-
gården for snart tre år siden. 
Parkeringsavtalen med Euro-
park fulgte med. 

– enklere for kundene
Nå er Bjørn Nymoen godt til-
freds med at de lørdagshand-
lende får flere gratis plasser å 
velge mellom.

 –  Dette er veldig bra. Da er 
det et mer enhetlig system i 
byen og det blir enklere og hyg-
geligere for kundene, sier han.

Dermed er det kun på Bache-

Gabrielsens plass at det koster 
penger å sette fra seg bilen i 
sentrum. Her er flere eiere inne 
i bildet.

– Per i dag er ikke vi med i det 

samarbeidet. Vi er ikke blitt eni-
ge ennå, sier Jens Petter Aven, 
en av eierne.

Åpner for gratis parkering også her

MeD pÅ OrDningen: Bjørn Nymoen har forhandlet fram en avtale med Europark som gjør at det nå 
blir gratis å parkere også på denne plassen på lørdager.    FOtO: Magnus erlingsen

Henningsengården 
var bare først ut: Nå 
skal én etter én av de 
slitte bygårdene i 
Langgaten få en an-
siktsløfting.
Magnus ErlingsEn
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

hOlMestranD: Den nye fasa-
den til Henningsengården – in-
kludert diskret, svarte butikk-
skilt i enhetlig stil – fikk mye 
positiv oppmerksomhet denne 
uken. Holmestrand Utvikling-
leder Øistein Hjelmtvedt smir 
mens jernet er varmt og tar 
med seg Jarlsberg, ordfører Alf 
Johan Svele (H), arkitekt Rag-
nar Korneliussen og kollega 
Alexander Kirkerud ut i Lang-
gaten for å fortelle at denne 
gården kun var begynnelsen.

– Vi har konkrete planer om å 
forskjønne flere av fasadene, 
røper Hjelmtvedt.

lysrad bortover gården
Når du leser dette, er kanskje 
den første planen allerede rea-
lisert. Den skal utføres snarest:

– De nye skiltene på Hen-
ningsengården skal få belys-
ning, slik at det blir en lysrad 
bortover hele gården. Blir det 
vellykket, blir det et konsept vi 
vil videreføre på de andre går-
dene, sier Hjelmtvedt.

Han kommer samtidig med 
en ny utfordring til Ragnar Kor-
neliussen i KMS Arkitekter,  

som tegnet «nye» Henningsen-
gården.

grå gård skal bli ny
– Korneliussen skal tegne en fa-
sadeendring på Frellumstad-
gården (den grå gården som 
rommer Men's Shop, journ. 
anm.). Det er et bygg det vil 
være veldig spennende å gjøre 
noe med, sier Hjelmtvedt.

Hjelmtvedt sier han tror 
Frellumstadgården kan få et 
nytt ansikt i 2016, da bygge-
saksbehandlingen i kommunen 
kan ta tid. Men ordføreren er 
utålmodig: – Se om ikke du får 
tatt den gården allerede neste 
år, sier Svele.

– håper min blir like fin
Men allerede på nyåret er det 
klart for oppussing av sentrums 
kanskje mest slitte gård. Sushil 
Kanta, som eier gården der hun 
driver Pauls Tekstil, har nå fått 

rammetillatelse til å bygge om 
til tre leiligheter i annen etasje 
samt takterrasse over.  Fasaden 
regnes som bevaringsverdig, 
men den skal pusses opp og få 
nye vinduer, opplyser saksbe-
handler Rune Nilssen.

– Jeg ble så glad når jeg så 
hvordan gården over gata er 
blitt og håper at min gård blir 
like fin, sier Kanta, som nå kun 
venter på igangsettingstillatel-
se fra kommunen og håper å 
komme i gang i februar.

På motsatt hjørne i samme 
kvartal, skal Apotekergården 
snart pusses opp.

– Vi ser på fasadegrep som 
skal være klare til Tilbords åp-
ner igjen i april, sier Hjelmtvedt.

Han legger til at eiendoms-
selskapet også har litt «dårlig 
samvittighet» for Ihlen-gården, 
den som nå huser Sande tra-
fikkskole.

glasstak fortsatt målet
Om noen år håper Hjelmtvedt 
at fasadene i gata er mindre ut-
satt for vær og vind. Holme-
strand Utvikling har nemlig 
fortsatt som mål å legge glass-
tak over gata.

– Glasstak er fortsatt målet vi 
jobber utifra. Men det er jo en 
del betingelser for å få det til. 
Kommunen og fylket må bli 
enige om å legge om fylkes-
veien, så vi har stoppet planleg-
gingen i påvente av at det blir 
avklart. Og først må jernbanen 
av skinnene. Kanskje Langga-
ten kan frigjøres for trafikk vå-
ren 2018, sier han.

Mer gODt nytt FOr langgaten:

hele husrekka skal pusses opp

Jarlsberg 18/12: Arkitekt 
Korneliussen har fått ros for 
«nye» Henningsengården. 

Feil navn: I torsdagsavisens 
sak om det nye koret «Regnbuen» 
kom vi til skade å gi feil navn til en 
av kordeltakerne. Riktig navn 
skulle vært Lilly Berg. Navnet er 
rettet opp i nettutgaven av saken.

presisering: Det kunne se ut 
som i torsdagens artikkel om 
Henningsengården at kun Ragnar 
Korneliussen hadde vært 
engasjert i arbeidet med å 
designe den nye fasaden. 
Korneliussen er imidlertid en del 
av firmaet KMS Arkitekter i 
Horten og fasadeoppgraderingen 
var et samarbeid, påpeker daglig 
leder Mathias Schulze. – Arkitek-
tur er alltid et fellesprosjekt og 
ikke et produkt av en enkelt 
person, også i denne spesielle 
saken, skriver han  i en e-post til 
avisen.

retter



UTO
I N D E X 2 0 1 4 SUKSESSEN FORTSETTER. VI HAR ET BEGRENSET ANTALL CT 200h TIL NR 1-PRIS: KR 334 000,-

LED-pakke, parkeringssensorer, DAB+, stort
ryggekamera, automatgir, alarm, serviceavtale
3 år/50 000 km, 3 års dekkhotell og mye mer.

COMFORTPAKKEN INNEHOLDER: HOLMESTRAND-EDITION INKL. UTEN PRISTILLEGG:

I tillegg til comfortpakken får du eksklusive Holmestrand-edition
skiltplater. Du får også stor navigasjon, lakkforsegling, komplette
Lexus vinterhjul og tekstilmatter.

136 HK. Utslipp: CO2: fra 82 g/km. NOx: 3 mg/km. Forbruk: 0,36 l/mil.

NR 1 AUTOINDEX 2014
VI FEIRERMEDHOLMESTRAND-EDITION
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ansiktsløfting 1: Apotekergården skal pusses opp til 
gjenåpningen av Tilbords-butikken i april. 

ansiktsløfting 2: På nyåret skal denne gården pusses opp i 
forbindelse med ombygging til leiligheter i annen etasje.

belyses: Bak disse butikkskiltene skal det monteres lamper som 
skal lyse dem opp om natten.

Mer godt nytt for langgaten:

hele husrekka skal pusses opp

Vil forskJønne: Ordfører Alf Johan Svele er fornøyd med signalene fra Øistein Hjelmtvedt, 
Alexander Kirkerud og Ragnar Korneliussen om oppussing i Langgaten. alle foto: Magnus erlingsen


