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"«Det er mye triveligere i Holme-
strand enn i Horten. Der må du 
inn i kjøpesentre for å få handlet

                                                                                           Anne Johansen, bosatt i Sverige

løPer og KJøPer: Omsetningen i detaljvarehandelen i Holmestrand gleder, og slår muligens ihjel noen myter.   IllustrasJon: MarIanne Karlsen

Pål nordby
Ansvarlig redaktør (vik.)

Med så mye snakk om store handels-
lekkasjer til Revetal, Horten, Drammen 
og Tønsberg, som det til tider er i Hol-
mestrand, fikk oppslaget i Jarlsberg 
torsdag de brede smilene fram. Blant 
både butikkdrivere og kunder. Uansett 
hvor feil den kan være: Blir en påstand 
framsatt mange nok ganger, ja så blir 
den også til slutt en sannhet. Selvfølge-
lig handler folk fra Holmestrand på Re-

vetal, og det vil mange fortsette med, 
men de fleste handler her. 

det er derfor ikke så ille som det til ti-
der kan høres ut. Det er faktisk veldig 
bra. Overraskende bra. Vel, noen kan 
sikkert trekke på smilebåndet over titte-
len ”Danker ut Horten”. Bokstavelig 
mener vi ikke det, men at Holmestrands 
næringsdrivende fortsetter å vise til 
høyere omsetningstall per innbygger 
enn nabokommunene, bare litt bak Re, 
er bra, selv om alle vet at høy omsetning 
ikke trenger å bety god margin der det 
teller mest. På bunnlinja. 

Men stor omsetning er bra. Det betyr 
gjerne mer folk, trafikk og liv og røre. Og 
aktivitet skaper mer aktivitet. 722 milli-
oner kroner er omsetningen for krem-
merne som står for detaljhandelen. Et 
snitt på noen tusenlapper over det som 
dokumenteres for Vestfoldkommune-

ne. Kanskje er det ikke så mye handels-
lekkasje som antatt. Vi vet at det er bran-
sjer og vareutvalg Holmestrand ikke 
har. Men at dette handles andre steder 
er ikke lekkasje, men en nødvendighet. 
En sammenligning på vareslag både 
egen by og nabobyer ville vært interes-
sant. Det er mulig en slik studie ville vist 
at holmestrandingene er minst like loja-
le, hvis ikke mer enn andre.

«Folk handler 
og kassaappa-
ratene går var-
me i Holme-
strand»

 så lenge lokalpatriotismen står sterkt 
når grillmat, klær og hageredskap skal 
kjøpes inn, så får andre heller få omset-
ningen på støvsugere og DAB-radio.          
– Kanskje det kan bli mindre nedsnak-
king av Holmestrand? Hyggelig, mor-
somt og wow, var de første reaksjonene 
lokalavisen fikk på tallene torsdag. Uan-
sett bunnlinje er det en god trend, som 
har vart et par tre år, og kan tanken om 
at ”alle” handler i Holmestrand feste 
seg, vil det ha ytterligere positiv effekt. 

Flere KassaaPParater vil gå var-
me, noe som igjen kan inspirere flere til 
å satse i flere bransjer, kjeder og nisjer. 
Skobutikk nevnes alltid, likeså elektro 
og støvsugerposer. En mer moderne by 
og infrastruktur om noen år vil også 
trekke til seg virksomheter som ingen 
tenker på i dag. Et bredt og spennende 
tilbud vil få fart på lekkasjen, men mot-
satt vei. Løp og kjøp!         

Handelsglede i egen by
leder


