
Billetter kjøpes her:

Holmestrand • Tlf. 33 05 18 24
Bare 28 dager igjen nå!!
Har du sikret deg billett?
Åge Aleksandersen m/Samband spiller på Hakan lørdag 20. juni!

Adresse Type Pris Visning

Kleiverudveien 11 Enebolig 1.600.000,- Tirsdag 26. mai kl. 16.30-17.30,
eller ved henv. megler.

Kleiverudveien 73 Enebolig 1.700.000,- Tirsdag 26. mai kl. 18.00,
eller ved henv. megler

Høyangveien 8 Enebolig 1.900.000,- Onsdag 27. mai kl. 16.30-17.30,
eller ved henv. megler

Bragesvei 2 Enebolig 2.600.000,- Onsdag 27. mai kl. 16.30-17.30,
eller ved henv. megler.

Havnegt. 7, 3080 Holmestrand

• Tlf. 08750 • www.garanti.no

Helst Her i 
byen 
Damer i flere generasjoner 
handler helst her i Holme-
strand.  
                                                side 3

sirkus 
sykkel 
Tour of Norway-sirkuset 
passerte Hof på ett 
minutt.  
                         side 16 og 17

LOKALAVISEN FOR HOLMESTRAND OG HOF

23. mai 201 5                                                                              Nr 58 • Årgang 172                                              L ø ssalg kr. 2 5.00l ø r dag

innstillingen fra rådmann stickler: Dette alternativet ønsker rådmann Thor Smith Stickler at bystyrepolitikerne skal si ja til. Det vil i såfall si at Arvesentomta, i 
dag parkeringsplass, blir valgt som sted for byens nye bibliotek.  illustrasjon: kms arkitekter

arvesentomta: 1.300 kvadratmeter fordelt på tre 
etasjer. Det nye biblioteket har kommet et langt skritt videre. 
Særlig dersom politikerne sier ja til rådmann Sticklers innstil-
ling. Han går for alternativet på Arvesentomta mye på grunn 
av lavere pris enn alternativet på Gjestentomta.  side 6 og 7

supert! 
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Åpent: «Livet inne skal oppleves utenfra, og livet ute skal oppleves innenfra», skriver arkitektene i prosjektbeskrivelsen for bibliotek på Arvesentomta. Politikerne skal bestemme 
seg for bibliotekalternativ i bystyremøtet 17. juni. Deretter skal vinnerutkastet gjennom byggesaksbehandling. IllustrasJon: KMs arKIteKter 

Mye tyder på at du om 
ikke altfor lenge kan 
entre et moderne 
bibliotek via en bilfri 
Dr. Graaruds plass.
Magnus ErlingsEn
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

holMestranD: Det er iallfall 
det rådmann Thor Smith Stick-
ler vil innstille bystyret på når 
de 17. juni møtes for å bestem-
me hvordan Holmestrand kom-
munes nye bibliotek skal se ut.

Etter at tilbudet om bibliotek 
i politihuset er luket ut, er det 
tre alternativer som nå skal vur-
deres: Holmestrand Utviklings 
to forslag om bibliotek på Arve-
sentomta, og Jens Petter Aven 
og Jan Birger Lies planer på 
Gjestetomta (se fakta).

– Begge har virkelig gjort lek-
sa si. Biblioteket har bidratt 
med faglige vurdering, og de 

synes dette er to utmerkede 
forslag. Også i et byutviklings-
perspektiv er dette spennende, 
sier rådmann Stickler.

– Jeg skulle ønske jeg kunne 
valgt begge!, legger han til.

prisen avg jorde
Uansett har han bestemt seg: 
Politikerne bør gå for det rime-
ligste forslaget om bibliotek på 
Arvesentomta.

– Det avgjørende ble prisen. 
Dette blir et bibliotek for mange 
år framover, og da vil prisfor-
skjellen på sikt utgjøre veldig 
mye penger, sier Stickler.

Teamet hans har veid kon-
kurrentene opp mot hverandre 
ved å gi en poengsum på 1–10 på 
fem ulike kriterier, hvorav pri-
sen og beliggenheten har vært 
henholdsvis fire og tre ganger 
viktigere enn de tre andre, 
nemlig «planløsning, visuelt 
inntrykk, energivennlighet og 
akustikk», «forslag til fleksibel 

utnyttelse av publikumsareale-
ne» og «synergieffekter». Aven 
og Lies forslag får 4,4 på pris, 
men bortsett fra dette får ingen 
av tilbudene lavere enn 8 på 
noen av punktene.

bilfritt torv
Rådmannen er begeistret for 
hva bibliotekplanene på Arve-
sentomta kan gjøre med Dr. 
Graaruds plass. I skissene fore-
slår arkitektene at plassen blir 
bilfri inn mot biblioteket, og at 

bIblIoteKtIlbuDene
H. Utviklings tilbud nr. 1:

 ■ På Arvesentomta.
 ■ Servicefasilitetene for 
gjestehavna i samme bygg.

 ■ I overkant av 1.300 m² stort, 
fordelt på tre etasjer.

 ■ Årlig leie: 1.710.000 kroner.

H. Utviklings tilbud nr2:
 ■ På Arvesentomta.
 ■ Servicefasilitetene innredes 
atskilt, i Tordenskjolds gate.

 ■ I underkant av 1.300 m² 
stort, fordelt på to etasjer.

 ■ Årlig leie: 1.330.000 kroner.

Aven og Lies tilbud:
 ■ På Gjestentomta.
 ■ Servicefasiliteter for 
gjestehavna i samme bygg.

 ■ 1.300 kvadratmeter stort.
 ■ Årlig leie: 2.977.000 kroner.

denne fylles med blant annet 
uteservering og en scene.

– Dette vil gi torvet en fantas-

rÅDMannen har besteMt seg:

Dette er bibliotek-favoritten 

FornøyD: Rådmann Thor Smith Stickler er strålende fornøyd med 
tilbudene som er levert.  Foto: Magnus erlIngsen
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hOlMestranD: Å tilby servicesenter for 
båtgjestene var blant kravene til det nye 
biblioteket. Dette vil Holmestrand Utvikling tilby 
i atskilte lokaler i Tordenskjolds gate (se bilde). 
Her er det tegnet inn toaletter, dusjer, vaskerom, 
stellerom og en sittegruppe ut mot gata med 
informasjonshyller. 

– Dette vil gi byen offentlige toaletter, men de 
blir ikke døgnåpne, opplyser rådmann Stickler.   
  Foto: Magnus Erlingsen

Her kan det bli 
offentlig toalett

råDMannen har besteMt seg:

Dette er bibliotek-favoritten 
tisk opprusting slik at det kan 
komme innbyggerne til gode på 
en helt annen måte enn i dag, 
sier Stickler.

– Samtidig skulle jeg også 

gjerne rustet opp Bache-Gabri-
elsens plass, legger han til.

Innvendig er det tegnet blant 
annet kafé, blackbox, Ruben 
Aas' ytringsvegg og turistinfo.

Øistein Hjelmtvedt mener 
et bibliotek på Arvesen-
tomta vil sette fart på hele 
sentrumsutviklingen.
Magnus ErlingsEn
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

hOlMestranD: – Det er et 
stort utbyggingspotensial i 
både Sparebankkvartalet og 
Kvartal Langgaten, så jeg tror 
bibliotek på Arvesentomta vil 
være en utløsende faktor for vi-
dere byutvikling, sier Øistein 
Hjelmtvedt, styreleder i Hol-
mestrand Utvikling.

Det var arkitekt Ragnar Kor-

neliussen – mannen bak «nye» 
Henningsengården – som fikk i 
oppdrag å velge tomt ut fra ei-
endomsselskapets mange al-
ternativer i sentrum. 

– Han kom fram til at Arve-
sentomta var det klart beste al-
ternativet, med tanke på plas-
seringen ut mot byens viktigste 
uterom, sier Hjelmtvedt.

Han er selvsagt fornøyd med 
rådmannens innstilling.

– Vi har gitt all vår kraft, krea-
tivitet og sjel i utforming, belig-
genhet og pris. Nå venter vi i 
spenning på politikerne og hå-
per selvsagt at de følger råd-
mannens innstilling, sier han.

– Fantastisk tomt

skissene: Aven og Lie ser for seg et bibliotek som minner om Klyvegården stilmessig, men med et 
glassparti på midten som åpner biblioteket for innsyn.    illustrasJOn: spir arkitekter

Jens Petter Aven 
synes det er litt flaut 
at de er såpass mye 
dyrere enn konkur-
rentene.
Magnus ErlingsEn
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

hOlMestranD: Aven, som 
sammen med Jan Birger Lie 
står for forslaget om bibliotek 
på Gjestentomta, er naturlig 
nok skuffet over at ikke deres 
prosjekt vant rådmannens 
gunst. Men han forstår det 
også.

– Det er bare sånn det er. Vi er 
jo langt over i pris, så vi må jo ha 
bommet på prisingen, innrøm-
mer Aven.

– Vi er jo innbyggere i kom-
munen også, så da må man jo 
velge det som er billigst, legger 
han til.

har ikke gitt seg
Han vil likevel ikke gi seg helt, 
vel vitende om at det er politi-
kerne som skal ha siste ordet.

– Vårt tilbud er «ta med deg 
møblene og kom». Det er ingen 

uforutsette kostnader for kom-
munen, verken med utearealet 
eller resten av inventaret inne.  
Til og med nøkkelsystemet til 
doene er med, liksom, sier 
Aven, som understreker at han 
ikke kjenner motpartens for-
slag godt nok til at han vil uttale 
seg om kostnadsbildet der.

utfordring
Han innrømmer at det var en 
utfordring å skulle tegne et bi-
bliotek fra scratch på to måne-

der uten erfaring fra dette tidli-
gere. Likevel har prosjektet fått 
god score fra rådmannen på 
alle punkter – bortsett fra dette 
med prisen, da.

– Det er jo litt flaut egentlig at 
vi har så dyr pris. Men det løpet 
er kjørt. Det viktigste for kom-
munen nå er at det faktisk blir 
bygd, sier Aven.

Han og Lie har ingen plan b 
for tomta.

– Nei, det har vi ikke tenkt på, 
sier Aven.

– Vi bommet 
på prisen

Dyrere: Jens Petter Aven og Jan Birger Lie levert et dobbelt så dyrt 
tilbud som konkurrentene.              FOtO: Magnus erlingsen


