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PoPulære leiligheter: 12 av 19 solgt før byggestart. – Helt 
formidabelt, sier Øistein Hjelmtvedt.  Foto: Pål nordby

– Fortsatt er byggestart 
tenkt i slutten av februar, 
sier Øistein Hjelmtvedt. 
Han gleder seg over at 
leilighetene er populære.
Pål Nordby
paal@jarlsbergavis.no
93065552

holmestrand: At 12 av to-
talt 19 leiligheter i det første 

nybygget i «Bibliotek-kvarta-
let» er solgt en måned før byg-
gestart, er en god indikator på 
at det er et populært prospekt 
og prosjekt, men også at det er 
på tide med flere nye leilighe-
ter i sentrum. 

rammesøknad
– Kommunen jobber nå med 
rammesøknaden, mens vi for-
bereder igangsettelsen, sier 

Hjelmtvedt. 
12 leiligheter solgt betyr at 

65 prosent av det totale volu-
met er kontraktsfestet.

Nå håper Hjelmtvedt at det 
fortsetter å være vinter de nes-
te ukene framover. Både i for-
hold til grunnarbeidet og ellers 
er det en stor fordel med kul-
degrader framfor mildt vær, 
regn og det som følger med av 
søle med mildværet. 

12 av 19 leiligheter er solgt

holmestrand/hoF: En leser 
er på tråden til Jarlsberg angå-
ende de mange telefonene folk 
får fra «Microsoft». 

Svindeltelefonene, som de 
også har blitt kalt er intense og 

aggressive i måten som noen 
forsøker å selge seg inn på. 

– Det hjelper ikke å blokkere 
nummeret, som en foreslo i 
torsdagsavisen. De bare ringer 
opp fra et annet nummer neste 

gang. Det beste er ikke å svare 
på noe av det som det blir spurt 
om. Microsoft, eller andre seri-
øse firmaer, holder ikke på slik, 
men jeg er redd særlig eldre kan 
bli lurt, sier vedkommende. 

– hjelper ikke å blokkere nr.

sPenning: Det knyttes spenning og stor interesse til hva 
Jernbaneverket sier 17. februar.  Foto: Pål nordby

17. februar har Jernbane-
verket valgt som dato for 
når de skal offentliggjøre 
sin innstilling for ny trasé 
mellom Nykirke og 
Barkåker, samt plassering 
av ny Skoppum stasjon. 
Pål Nordby
paal@jarlsbergavis.no
93065552

horten: Bakkenteigen, 
Skoppum øst eller Skoppum 
vest. Dette er de tre alternati-
vene for ny stasjon, som det 
knyttes størst spenning til. 

Fremdrift
Jernbaneverket vil i møter 
både 17. og 18. februar presen-
tere fremdriften i prosjektet, 
som vil fullføre en lang sam-
menhengende strekning på 
Vestfoldbanen med dobbelt-
spor. 

Det var under møtet i Platt-
form Vestfold denne uken at 
Jernbaneverket ved prosjekt-
leder Elsebeth Bakke offent-
liggjorde datoene for den et-
terlengtede anbefalingen 
rundt ny trasé og nye Skop-

pum stasjon.

tre kommuner
Utbyggingen mellom Nykirke 
og Barkåker vil berøre tre 
kommuner, Re, Horten og 
Tønsberg, og politisk skal for-
slaget behandles i de tre kom-
munene etter påske. Etter det 
som har kommet fram politisk 
og ellers så langt i saken må 
Skoppum vest-alternativet 
sies å være favoritt til å bli 
valgt. Det er den rakeste 
strekningen, som vil bli både 
mest effektiv i reisetid og øko-
nomisk i forhold til bygging.

nasjonal transportplan
29. februar blir Nasjonal 
Transportplan lagt fram, og 
det knyttes spenning til hva 
planen lover for strekningen. 

Først i 2024 skal hele Vest-
foldbanen være utbygget med 
dobbeltspor. 

Den mest krevende strek-
ningen å få på plass blir nytt 
spor i Kobbervikdalen ved 
Drammen. Dette er i dag den 
største flaskehalsen for en ef-
fektiv reise mellom Oslo og 
Grenlands-området.

17. februar skal 
svaret komme

Løyperapporter som 
Jarlsberg fikk i hus fredag 
forteller om god gammel-
dags vinter – fortsatt.
Pål Nordby
paal@jarlsbergavis.no
93065552

hoF: Eira Weseth i Hof melder 
blant annet om åpne lysløyper 
i Sundbyfoss og i Eidsfoss. 
•	 Rundløype	over	jordene	fra	
Hof skole, Haugestad, Hof 
golfbane og til Hof skole. I til-
legg skiløype over jordene fra 
Rønnebergveien til Sundby-
foss. 
•	 Løype	fra	Veset	sykehjem	til	
Hof skole. Rundløype Hof sko-
le begynner på grusbanen til 
Rønningen. I tillegg fra Røn-
ningen til Stordalen. 
•	 Løype	 200	meter	 fra	 bom-
men ved Berg gård, Eidsfoss 
og til Vestkauen i Sande. Ski-
løypa går inn til det flotte løy-
penettet på Vestskauen hvor 
en også kan gå til Konnerud
–	Lørdag	morgen	blir	det	kjørt	
opp skiløyper på skauen med 
løypemaskin på følgende ste-
der: 
•	 Stokkeseterstulen	–	Øksne.		

•	 Elvemyrsveien	–	Øvre	Lind-
setseter – Stokkeseterstulen.

is botneløyper
– Etter flere sesonger uten løy-
pe til Nykirkesporet har vi nå 
satt spor bort til Våle og Hund-
sal/Kalager der vi møter løypa 
fra	Nykirke.	 Løypa	 går	 nå	 fra	
Løvaldrunden	v/Kårjord.	Over	
jordene ved Kvan bort til Sør-
byveien/Svinsland, skriver IS 
Botneløyper på Facebook. 

– Her krysser vi Skjeggestad-
bekken på en bru grunneier 
Knut Aven har bygget i høst, 
og kommer opp ved Kiste. Det 
er bratt ned til Skjeggestad-
bekken, mest bratt på Kistesi-
den. Her kan det være lurt å ta 
av skiene og gå på beina. Oppe 
ved Kiste går løypa mot Smør-
dal over Kisteåsen. Vi påstår at 
løypa over Kisteåsen er verdt 
det bratte terrenget ved Skjeg-
gestadbekken, skriver de.

– det går mot mildere vær
Flotte skiløyPer: de siste dagene har de vært et fantastisk vintervær med flotte skiløyper og 
skiføre. Det er spådd mildere vær, men fortsatt kuldegrader.  Foto: lars ivar hordnes          

Figur: – Hagemannparken torsdag, der det var tydelige spor etter 
slåsskamp. Hvis jeg ikke tar feil har i hvert fall en av slåsskjempene 
vært ei skjære.  Foto: ole kristian velstadbråten bangås 
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