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LE S E R B R E V
LA FOLKET BESTEMME

Mette Kalve 
svarer på 
kritikken
ORDFØREREN ER redd utvik-
lingen i Holmestrand skal stop-
pe opp hvis han mister makta. 
Gårdeier Øystein Hjelmtvedt 
deler bekymringen. Vi i Arbei-
derpartiet er ikke engstelige for 
å inkludere innbyggerne i pro-
sesser som handler om byut-
vikling. Gode byer har sterke 
sosiale fellesskap og samhold. 
Å skape attraktive samfunn 
innebærer at man må lytte til 
de menneskene som bor og 
bruker stedet, samt sette seg 
inn i framtidige behov. En bæ-
rekraftig byutvikling krever 
bred brukermedvirkning og di-
alog.

ORDFØREREN BRUKER utbyg-
ging ved hotellet som et eksem-
pel på at Arbeiderpartiet stem-
mer mot utvikling. Til denne 
saken fikk vi vedlagt en under-
skriftsliste med 795 innbyggere 
som sa nei til bygging av blok-
ker og leieligheter ved Dulpen. 
Slikt gjør inntrykk på oss. Vårt 
forslag var derfor å regulere ek-
sisterende molo og sjøareal mot 
Dulpen til badeområde, og vi 
mente at den sydligste blokka 
skulle tas ut av planen. Vi fikk 
støtte fra samtlige partier for 
dette, bortsett fra Høyre og FrP. 
I mine øyne handler ikke dette 
om å stemme mot utbygger og 
utvikling, men for innbyggerne 
i Holmestrand og brukerne av 
Dulpen. Dessuten foreslo vi å 
redusere antall båtplasser til 
60. Også her sto SV, Sp, V, og Ap 
sammen, mot Høyre og FrP. By-
utvikling handler om tilrette-
legge for fellesskapets interes-
ser, og bykvalitet handler om å 
prioritere fellesrommene og 
møteplassene i sentrum. Hvis 
vi skal få til en ønsket byutvik-
ling må den være forankra i be-
folkningen.

HJELMTVEDT, SVELE og jeg 
kan ikke tegne kartet for sen-
trum alene. Dette gjelder både 
for hva slags sentrum og utvik-
ling vi vil ha – og trafikkavvik-
ling. Det blir vanskelig å få til en 
ønsket byutvkling hvis ikke vi 
har folket med oss.

Mette Kalve
 Ordførerkandidat Ap

KJÆRE ORDFØRER

Fossilfrie 
finans-
midler
EN NY kartlegging Fremtiden i 
våre hender har gjort, viser at 
norske kommuner har store ei-
erandeler i kull, olje og gassel-
skaper. For å nå klimamålene 
vet vi at det meste av dette må 
forbli i bakke.

DE FLESTE norske kommune-
ne har plassert sine pensjons-
midler i Kommunal Landspen-
sjonskasse (KLP), Norges stør-
ste livsforsikringsselskap. Vår 
egen kommune, Hof, har plas-
sert 184 664 000 kr der (tall fra 
2012). KLP har startet en snuo-
perasjon, men det går for sakte. 
De er fortsatt inne i selskaper 
som samlet slipper ut utrolige 
101 gigatonn CO2 i året (10 x Ki-
nas utslipp). 

I FRAMTIDEN i våre henders 
nye kartlegging så de på det fos-
sile avtrykket til 30 kommuner. 
Av disse hadde 26 plassert pen-
gene sine i KLP, men de hadde 
liten oversikt over hvor KLP in-
vesterte. Det er nok lurt at Nor-
ges små og store kommuner 
benytter profesjonelle aktører 
som KLP til å forvalte sine pen-
sjonsmidler. Men kommunen 
har en soleklar rett til å påvirke 
plasseringen. Det viser seg også 
at en flytting over til fornybar 
ofte kan gi en høyere avkasting!

EN VOKSENDE global bevegel-
se av bekymrede borgere – fra 
studenter og akademikere, til 
besteforeldre, trossamfunn og 

finansmiljøer - har bidratt til en 
snuoperasjon fra fossilt til for-
nybart. I 2014 ble 382 milliarder 
kroner flyttet ut av kull, olje og 
gass, og senest i mars kom den 
gledelige nyheten om at Oslo 
kommune flytter 40 millioner 
ut av kull. Kun ved å endre pen-
gestrømmene –fra fossilt og 
over i fornybart, kan vi skape 
bærekraftige miljøvennlige løs-
ninger som framtidige genera-
sjoner kan leve av.

I DAG er solcelleenergi billigere 
enn kullkraft i mange land. Det-
te har blant annet skjedd fordi 
investeringene i solenergi har 
hatt en enorm økning, så her 
kan Hof også bidra, uten at det 
koster noe utover litt papirar-
beid! Derfor vil vi i Framtiden i 
våre hender be kommunen om 
to ting: 1. Kommunen bør stille 
krav til sin forvalter av kommu-
nens disposisjonsfond, pen-
sjonsfond o.l., og kreve at kar-
bonavtrykket til deres investe-
ringer reduseres – enten ved at 
midlene plasseres i grønne 
fond (fond som kun investerer i 
miljøteknologi), eller i fossilfrie 
fond (fond som plasserer pen-
gene i alt mulig annet enn fossil 
industri). Dernest bør kommu-
nen vedta at den i løpet av en 
femårsperiode skal selge seg ut 
av alt direkte eierskap i fossilin-
dustrien, samt andre deleide 
fond og selskaper relatert til 
fossil energi.

KJÆRE ORDFØRER, det er 
kommunevalg i år. Vi håper du 
vil bruke anledningen til å gå 
foran, og ta klimalederskap. Du 
trenger ikke være kommune-
grå. Bli kommunegrønn - sørg 
for at kommunens finansielle 
midler er fossilfrie!

Knut Håvard Bekkevold
Hof FIVH

MÅ MED: – Det blir vanskelig å få til en ønsket byutvkling hvis ikke vi 
har folket med oss, mener Mette Kalve. FOTO: ARNE VIDAR STØLAN

Eidsfoss barnehage. Hva er det med denne lille 
barnehagen i det gamle arbeidersamfunnet? 
Gang på gang skapes det usikkerhet rundt 
barnehagens eksistens og fremtid. 
Det er få andre saker som skaper et like stort 
engasjement blant innbyggerne.
Nå er barnehageopptaket gjennomført og det 
viser at det absolutt er grunnlag for full drift ved 
barnehagen. Både i formannskapet og i kommu-
nestyret ble det sagt av ordfører Ragnar Lindås 
og andre politikere at dersom søkermassen til 
barnehagen i Eidsfoss var tilstrekkelig til å 
opprettholde dagens bemanning. 
På riksdekkende tv kunne man høre ordføreren 
gjenta de samme forsikringene.
Hva er det som har skjedd med politikernes 
løfter? Hvorfor står man fortsatt på inntaksstopp 
i barnehagen, når forutsetningene som det ble 
vist til er til stede?
Dette er et merkelig signal og sende innbyg-
gerne i en periode der det er befolkningsvekst i 
bygda. Det blir stadig født nye innbyggere, og 
det bygges en rekke nye eneboliger i Rydningen.
Eidsfoss, er ifølge kommunen selv, et område 
det skal satses på for fremtiden.
Man drømmer om et levende kultursenter med 
solid støtte over statsbudsjettet fra 2016.
Det er viktig å huske at et Eidsfoss uten et 
levende lokalsamfunn aldri vil være det kultur-
senteret av nasjonal betydning som man drøm-
mer om. Det er menneskene som bor der og 
deres engasjement og kjærlighet til Eidsfoss 
som har gjort stedet til hva det er i dag. Det som 
skiller Eidsfoss fra andre lignende steder er at i 
Eidsfoss bor det folk, det er ikke et dødt mu-
seum. Dette bør man ta vare på. 
La de minste få vokse opp med nær tilknytning 
til sitt nærmiljø. La de gå i samme barnehage 
som sine søsken. Skap forutsigbarhet for dem 
som velger å etablere seg med familie på Eids-
foss. Det er også en viktig del av en fremtidig 
nasjonal kultursatsing.

        Av Jarl Rehn-Erichsen

Hvor ble alle 
løftene av?


