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– Det er helt fantas-
tisk, sier Øistein 
Hjelmtvedt i Holme-
strand Utvikling AS. 
Ikke før har det siste 
byggetrinnet blitt lagt 
ut før kjøperne er der.
Pål Nordby
paal@jarlsbergavis.no
93065552

holmestrand: Det er både 
en byggebonanza og kjøpebo-
nanza i Holmestrand om da-
gen. 17 av 19 leiligheter i biblio-
tekbygget er solgt. 20 av 22 lei-
ligheter i neste byggetrinn i 
kvartalet er solgt. Og nå er sju 
av 25 leiligheter i det siste byg-
getrinnet solgt. Og det bare på 
de fire første dagene. 

I tillegg tar næringsbygget på 
hjørnet av Langgaten og Weide-

mannsgate form. 
Nå bygges det også for fullt 

på den første av seks planlagte 
boligblokker ved hotellet, og 
tirsdag morgen startet byggin-
gen av ny barnehage ved tidli-
gere Gausetangen skole. 

– det er moro
– Ja, dette er moro, sier megler 
Hege Svebakk ved DNB Eien-
dom i Holmestrand. Sammen 
med kollega Helene Hoven  og 
Øistein Hjelmtvedt har de øn-
sket velkommen til tredje ka-
pittel i Bibliotekkvartalet, og nå 
kan de i tillegg til å glede seg 
over et salg på sju leiligheter, 
også fortelle at den største og 
dyreste leiligheten, 156 kva-
dratmeter til prisantydning 8,7 
millioner kroner, var den som 
gikk først.

– Å by fram en slik leilighet 
har vi vært spent på i forhold til 

responsen, men det var tydelig-
vis en riktig vurdering å ha et 
prospekt som dette tilgjengelig, 
sier Hjelmtvedt. Han kan ikke si 
noe om kjøperen annet enn at 
vedkommende ikke er hjem-
meboende i Holmestrand. For 
øvrig er det omtrent halvparten 
av hvert i forhold til lokale - og 
kjøpere fra andre kommuner. 

De 25 siste leilighetene ligger  
i 2. til 7. etasje, og er mellom 24 
og 156 kvadratmeter store, og 
salget viser at alle størrelsene er 
populære. Den nevnte leilighe-
ten på 156 kvadratmeter har be-
liggenhet på toppen av bolig-
blokka med to balkonger. En på 
8 kvadratmeter og en på 27 kva-
dratmeter. Også den nest dy-
reste er solgt.

13 av 19 solgt
– Våre første 19 leiligheter er 
ikke ferdige før til sommeren. 
Vi er kjempefornøyde med 13 
salg til nå, sier Elin Bustad i JM, 
som bygger Strandholmen, bo-
ligblokka nærmest Dulpen.

– Hos oss er omtrent alle kjø-
perne lokale og bosatt i Holme-
strand. Vi gleder oss over alt 
som skjer nå i Holmestrand. 
Det lover bra for den videre ut-
viklingen for alle, sier hun.

7 nye leiligheter 
solgt på 4 dager

rødt for solgt! Helene Hoven og Hege Svebakk fra DNB Eiendom kan sammen med Øistein Hjelmtvedt fra Holmestrand Utvikling AS, 
glede seg over at sju av de 25 leilighetene i bibliotekkvartalets størst boligblokk ble solgt på de fire første dagene.  begge foto: pål nordby

strandholmen: De første 
leilighetene er under bygging ved 
fjordhotellet. 13 av 19 solgt. 

holmestrand: – Vi har en 
hytte langs Fjordveien og der 
kommer det inn masse 
isolasjon, vi plukka opp  to 
sekker i dag som var skylt på 
land.Kan nok plukke enda en 
sekk inne på land. Mye mer av 
dette ligger flytende på sjøen.
Hvem er det som bygger og 
kaster sånt på sjøen? Dette 
spørsmålet kom fra Wenche 
Ness i Fjordveien. Jarlsberg har 
ikke klart å spore opp miljøsyn-
deren, men kanskje vet andre 
lesere noe?

møter våre nye 
borgere søndag
tønsberg: Fylkesmannen i 
Vestfold arrangerer statsbor-
gerseremoni for nye norske 
statsborgere førstkommende 
søndag. De 141 nye statsbor-
gerne bor i 12 av fylkets 
kommuner. Ni er bosatt i 
Holmestrand, ti i Sande og to i 
Re. Ingen har i denne omgang 
adresse i Hof. De 141 er 
opprinnelig fra 39 land: 
Marokko, Brasil, Filippinene, 
Thailand, Litauen, Latvia, 
Ghana, Irak, Russland, India, 
Kuwait, Eritrea, Afghanistan, 
Vietnam, Moldova, Etiopia, 
Peru, Polen, Det Palestinske 
Området, Iran, USA, Kongo, 
Hviterussland, Bangladesh, 
Tyrkia, Somalia, Mexico, 
Burundi, Libanon, Tyskland, 
Colombia, Pakistan, Syria, 
Cuba, Sør-Korea, Ungarn, 
Sverige, Venezuela og 
Paraguay. Ordførerne fra de 
respektive kommunene, eller 
representanter fra kommu-
nene vil være tilstede under 
seremonien i Tønsberg 
søndag.

– Vi informerer 
om artrose
tønsberg: – Holmestrand 
og Omegn revmatikerforening 
inviterer til åpent møte om 
ulike utfordringer i hverdagen. 
– Artrose vil stå sentralt denne 
kvelden, kan foreningen leder 
Arnold Askekjær opplyse.   
–  Astrid Johansen vil infor-
mere om temaet trening og 
artrose, mens Hans Chr. 
Gulseth både vil ta for seg 
dette temaet, håndartrose, 
medisiner og bruk av revmato-
log. Vi får også siste nytt fra 
Betanien Hospital ved Terje 
Danielsen, sier leder Arnold 
Askekjær. Artrose er den 
vanligste og mest utbredte 
revmatiske leddsykdommen. 
Den kan forekomme i enkelt-
ledd, eller påvirke flere 
leddområder. Artrose kan 
ramme alle ledd i kroppen.

det fløt i land 
mye isolasjon

på stranda: Hytteeieren 
plukket mye søppel som fløt i 
land.  foto: pål nordby

Holmestrand kommune

Det er fortsatt mulig å bestille:
Send epost til inchr@holmestrand.kommune.no - så får du beskjed om hvordan krystallen betales og hentes!
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som vi håper skal skinne overalt i Nye Holmestrand.
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