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Byen lar ikke tusenvis 
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HOLMESTRAND: – Vi som dri-
ver butikk i byen, må se mulig-
heter istedenfor å henge med 
leppa.

Slik reagerte Rune Bergquist, 
lederen i Holmestrand by han-
del og hygge på køene som er 
blitt en del av bybildet siden 
mandag ettermiddag.

25 stilte opp
Dagen etter begynte han å 
tromme sammen en slags vel-
komstkomité. Allerede onsdag 
morgen klokken halv åtte sto 
en gjeng på 25 i gule vester og 
delte ut boller, vann på boks og 

en rykende fersk � yer med tek-
sten «Velkommen tilbake til 
Holmestrand» over et idyllisk 
sommerbilde fra havna.

– Vi håper folk som ikke har 
vært i Holmestrand på årevis 
får en hyggelig opplevelse og 
blir minnet på hvor � nt det er 
her. Da er det kanskje større 

sjanse for at de kommer tilbake, 
sa Bergquist, som var strålende 
fornøyd med hvordan byen stil-
te opp på initiativet.

– Det viser at folk er engasjer-
te for byen sin, sa han.

«I'll be back»
– Om bilisten skal til Alta, ender 

iallfall boksen opp hos oss, sa 
Stian Knox og Tore Kalvestad 
fra Hydro. 

De delte ut vann i alumini-
umsbokser med påskriften «I'll 
be back» og minnet om at alle 
bokser havner til gjenvinning i 
Holmestrand.

– Vi har snart vært her i hun-
dre år og har levd i harmoni 
med byen hele tida. Derfor var 
det naturlig for oss å bli med på 
moroa, sier Knox.

God respons
De kunne fortelle om mye hyg-
gelig respons fra bilistene og 
god avsetning på boller og bru-
sevann. 

I den bitende kulda, var det 
bare én ting som skapte proble-
mer.

– Noen får ikke opp vinduet. 
Da ser du frustrasjonen lyse i 
øynene deres!

Bolleaksjon for 
de nye besøkende

VELKOMSTKOMITÉ: Butikkdrivere og Hydro-ansatte stilte grytidlig onsdag morgen med boller og Holmestrand-reklame for å gi de nye – 
om enn ufrivillige – besøkende en hyggelig opplevelse. Rune Bergquist var strålende fornøyd med responsen på initiativet hans.   
                     BEGGE FOTO: MAGNUS ERLINGSEN

RETUR: Stian Knox og Tore Kalvestad fra Hydro delte ut vann på 
bokser med påskriften «I'll be back».


