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BESTEMTE SEG TIL SLUTT: Mette Kalve (Ap) ga til slutt etter for «fornuften» og stemte for Arvesentomta, som alle andre i bystyret. I 
ermet hadde hun imidlertid et alternativt forslag om bibliotek på Gjestentomta isteden.  FOTO: ALEXANDER SVANBERG

AP VINGLET SEG I MÅL: Bibliotek på Arvesentomta ble vedtatt onsdag – 
men ikke før ordførerkandidat Mette Kalve (Ap), etter råd fra barna,  hadde luftet 
Gjesten-forslaget en siste gang. – Jeg ble litt «skremt», sier ordfører Svele.  SIDE 4 

Svele ble paff

SPILTE MED JENSEN
Vidar Sten Hansen (bildet) på marimba var blant publikum-
merne som fikk prøve seg som gjesteartist for Jensengruppen.
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Mette Kalve trosset til 
slutt egne barns «inn-
stilling» i bibliotek-
saken.
MAGNUS ERLINGSEN / 
ALEXANDER SVANBERG
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: Bystyret 
møttes onsdag for å velge mel-
lom de to tilbudene for lokaler 
til nytt kommunalt bibliotek (se 
fakta). Ordførerkandidat Mette 
Kalve (Ap) hadde ikke bestemt 
seg på forhånd, men hadde 
med et forslag om å gå for det 
dyrere Gjesten-forslaget. 

– Jeg har vært veldig usikker i 
denne saken, og vet fortsatt 
ikke hvilket alternativ jeg skal 
stemme på. Jeg har spurt mine 
viktigste politiske rådgivere, 
nemlig barna mine og deres 

venner. De går for Gjesten, sa 
Mette Kalve fra talerstolen.

Ordfører Alf Johan Svele 
trodde ikke sine egne ører.

– Det er ikke ofte jeg mister 
fatningen og holder på å dette 
av stolen, men av innlegget til 
Kalve gjorde jeg nesten det, sier 

han til Jarlsberg etterpå.

Ble «skremt»
Svele sier han blir «litt skremt» 
over at en ordførerkandidat 
ikke har bestemt seg på for-
hånd, og attpåtil legger såpass 
stor vekt på barns mening.

"
Det er ikke ofte 
jeg mister fatnin-
gen og holder på 

å dette av stolen, men av 
innlegget til Kalve gjorde 
jeg nesten det.
ALF JOHAN SVELE (H)
Ordfører

– Spør du barna hvilken bil du 
skal kjøpe, vil du ende opp med 
den med finest farge. Vi er fak-
tisk litt mer seriøse enn som så, 
sier ordføreren.

Barn bruker biblioteket
Kalve ser ikke noe problem 
med å ta barna med på råd.

– I saker hvor jeg er i tvil, spør 
jeg folk om råd. Og barn er jo en 
gruppe som vil bruke bibliote-
ket mye, nå og i fremtiden. De 
synes Gjesten-forslaget var fi-
nest, sier Kalve.

ALTERNATIVENE
 ■ Holmestrand Utviklings 
tilbud: Arvesentomta. Årlig 
leieutgift for kommunen: 
1.330.000 kroner. 
Rådmannens innstilling.

 ■ Aven og Lies forslag på 
Gjestentomta. Årlig leie: 
2.977.000 kroner.

Til slutt gikk hun likevel – 
som alle andre i bystyret – for 
rådmann Thor Smith Sticklers 
innstilling. Ikke minst fordi 
Stickler påpekte at «det vil være 
problematisk i henhold til kon-
kurransekriteriene å velge et al-
ternativ som ikke samlet scorer 
best på kvalitetskriteriene.»

– Prisforskjellen er veldig 
stor. Fornuften seiret til slutt, 
sier Kalve.

BYSTYRET ENSTEMMIGE I BIBLIOTEKSAKEN:

– Fornuften seiret

TOK BARNA MED PÅ RÅD: Ordførerkandidat Mette Kalve (Ap) var usikker i valget av bibliotek.  BEGGE FOTO: ALEXANDER SVANBERG

SATT UT: Ordfører Alf Johan Svele (H) synes Kalve behandlet 
biblioteksaken lite seriøst.

MULIGHETER: Megler Bjørn Even Sørhaug kan endelig melde om 
konkret interesse for Prestegårdshagen.  FOTO: MAGNUS ERLINGSEN

Til uka kan de 235 bolig-
tomtene i Prestegårdsha-
gen i Hof være solgt. 
MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOF: Etter et halvt års still-
stand kom det i går endelig inn 
et bud på det planlagte bolig-
feltet Prestegårdshagen i Hof. 
Fem millioner kroner er sum-

men budgiveren legger på bor-
det for å sikre seg de 235 tom-
tene fra eier Opplysningsve-
sents fond. 

Må svare innen fredag
Budet har frist til fredag først-
kommende.

– Jeg er usikker på hva eier 
gjør med budet. Mulig de vil 
utvikle selv eller rett og slett 
godta det eller forhandle med 

budgiver, hvis han ønsker å gi 
mer, sier megler Bjørn Even 
Sørhaug.

Prisantydning er 9 millioner 
kroner, men forvalter Olav 
Hansson har uttalt at han er 
villig til å lytte til alle bud. 

 – Det fine er at det er noen 
som ønsker å satse i Hof og ser 
muligheten med kun en time 
inn til Oslo, sier Sørhaug.

Endelig har noen bydd


