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"Vi støtter  
forslaget om  
skitunnel fullt ut

EgiL OLaussEn
FrP

brukollapsen

Kundene 
skygger 
unna
Jeg leser i Jarlsberg den 9. 
April, at kundene skygger 
unna Rema 1000 på Kleivbrot-
tet etter brukollapsen. Som 
resultat av dette taper Stein 
Eriksen så store beløp at han

«Som kunder  
må vi bare trosse 
den økte trafik-
ken og gjennom-
føre handelen 
som tidligere»

nå må nedbemanne antallet 
han har ansatt. 

en forespørsel om hjelp 
fra veivesenet ved en eventu-
ell lysregulering fram til den 
gjenstående brua tas i bruk, 
vant heller ikke fram. 

Det er én ting som kan bedre 
på denne situasjonen for 
Rema 1000, Stein Eriksen og 
hans ansatte. Som kunder må 
vi bare trosse den økte trafik-
ken og gjennomføre handelen 
som tidligere. Bidrar vi med 
dette, kan sikkert Stein igjen 
bemanne sin Rema butikk 
med riktig antall ansatte og 
opprettholde den gode servi-
cen de alltid gir oss.

FrEdEr EnEvOLd BErgun
Holmestrand

taper penger: Hver uke tjener Stein Eriksen 200.000 kroner 
mindre enn han gjorde før Skjeggestadbrua knelte. Innsenderen 
oppfordrer til å støtte opp om butikken. 
 foto: magnus erlingsen

VestfolDbanen

Stasjons-
løsninger 
på Vestfold-
banen
JernbaneVerket Har fått 
flere spørsmål etter oppslag om 
stasjonsløsninger og hvilken le-
vetid som legges til grunn ved 
planlegging av InterCity-strek-
ningene (IC-strekningene). 
Spørsmålene kommer etter 
oppslag i Gjengangeren og 
Jarlsberg den siste tiden, og vi 
ønsker å oppklare noen misfor-
ståelser:

1) fremtiDig dobbeltspor på 
Vestfoldbanen, og øvrige IC-
strekninger, planlegges frem-
deles i et hundreårsperspektiv. 
Dette er i henhold til oppdraget 
Jernbaneverket har fått fra 
Stortinget gjennom Nasjonal 
Transportplan.

2) JernbaneVerket deler 
ikke inn i A- og B-stasjoner.  

JernbaneVerket plan-
legger sammenhengende 
dobbeltspor på Vestfoldbanen 
for å møte fremtidens trans-
portbehov og for å gi de reisen-
de kortere reisetid og hyppige 
avganger. Antall plattformer og 
spor er et tema som ikke avgjø-
res for den enkelte stasjon hver 
for seg, men for banen som hel-
het. Vi ser blant annet på antall 
tog per time, stoppmønsteret 
for ulike togtyper og hvor toge-
ne skal kunne snu. Antall spor 
på den enkelte stasjon har ikke 
direkte sammenheng med tog-
tilbudet for stasjonen. Jernba-
neverket analyserer nå og ut-
over høsten hvor det bør legges 
flere enn to spor og flere enn to 
plattformer. Målet for dette ar-
beidet er å finne gode løsninger 
for banen samlet og for den en-
kelte stasjon. Detaljplanleggin-
gen av stasjonsutforming kom-
mer senere, i reguleringsplan-
fasen. For strekningen Nykir-
ke–Barkåker er det trasésøk i de 
alternative korridorene i plan-
programmet for kommunedel-
planen som er viktigste aktivi-
tet nå.

JernbaneVerket Har hatt 

og skal ha flere medvirknings-
møter med politikere, forenin-
ger og andre interesserte angå-
ende strekningen Nykirke-Bar-
kåker. Hensikten er at vi 
sammen skal finne best mulig 
trasé og stasjonsløsning for det 
nye dobbeltsporet, slik at et fer-
dig utbygd InterCity-nett kan 
møte fremtidens transportbe-
hov og bli et attraktivt tilbud for 
de reisende.

ingunn MOnstad
Kommunikasjonssjef for 

InterCity-prosjektet i  
Jernbaneverket

yrkesfag

Man må 
snekre for å 
bli snekker
Det er landsmøtesesong for 
norske politiske partier, og 
snart kommer høydepunktet: 
Høyres landsmøte, dit jeg skal 
for første gang. Det som blir 
vedtatt her kan fort få konse-
kvenser for alle ute i de tusen 

le s e r b r e V

bårD HoksruD til Holme-
strand FrP: Vi jobber med sa-
ken.

unDer frps Superkurs på 
Sundvolden Hotel lørdag og 
søndag 11.–12. april, hvor tre 
fra Holmestrand FrPs styre 
deltok, svarte statssekretær 
Bård Hoksrud på direkte 
spørsmål fra FrPs represen-
tanter at Samferdselsdepar-
tementet jobbet med spørs-
målet om en fylkesvei gjen-
nom Holmestrand sentrum. 
Dette ble også bekreftet av 
politisk rådgiver for sam-
ferdselsminister Ketil Sol-
vik- Olsen.

HolmestranD frp mener 
bestemt at Holmestrand 
tunnelen ikke skal gjenåp-
nes for biltrafikk. Vi støtter 
forslaget om en skitunnel 
fullt ut. Så hurra for styrele-
der for Holmestrand skitun-
nel as, Øivind Kvaal, som tar 
bladet fra munnen i Jarls-
berg avis lørdag 11. april. I 
sitt innlegg skriver han at 
byen er full av folk som bare 
ser problemer. 

etter frps mening er det 
Holmestrand Arbeiderparti 
han mener, et parti som ikke 
har innsett at kampen om 
fjerning av gjennomgangs-
trafikken i Holmestrand sen-
trum ble vunnet i 1973. Da-
gen situasjon, p.g.a. brokol-

laps, er ikke en hendelse en 
kan bruke hundrevis av mil-
lioner kroner på for å unngå 
en mindre periode med økt 
trafikk gjennom byen. 

øiVinD kVaal nevner også 
Holmestrand velforenings 
avisoppslag om at de ønsker 
å gå imot den reviderte pla-
nen for Sparebankkvartalet. 
At tre-fire godt voksne inn-
byggere, en uregistrert vel-
forening, ikke har forstått at 
enhver norsk by på en viss 
størrelse de siste fire-fem år 
har innsett at en sentrums-
utvikling består av å bygge 
på åpne plasser og omregu-
lere sentrumsplaner for å 
kunne bygge høyere, er be-
klagelig. Finner de feil i saks-
fremstillingen, eller tilsva-
rende, er det ok. Men å pro-
testere bare for at de er enige 
med Holmestrand Ap i at 
Holmestrand sentrum ikke 
bør utvikles som en moder-
ne by, er beklagelig. 

14. september er det kom-
munevalg, og en stemme til 
FrP blir da en stemme til ut-
vikling og aktivitet samt 
fremtidig gratis parkering i 
Holmestrand sentrum.

EgiL OLaussEn
2. listekandidat for FrP ved 

høstens kommunevalg

byutViklingen

Ja til ny 
fylkesvei 


