
Nav flyttet fra lokalene i
Tordenskjoldsgate 16.
desember, og hadde
ventet til mandag den-
ne uken med den offisi-
elle markeringen av nye
moderne lokaler i Dr.
Graaruds plass.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: - Vi ønsket oss
lokaler i andre etasje og alt på ei
flate. De tre prioriteringene vi
hadde var god sikkerhet, univer-
sell utforming og et godt tilrette-

lagt Nav-tilbud for innbyggerne
i Holmestrand. Vi har fått alt vi
ønsket oss, sa Nav-leder Inger
Michelsen da hun åpnet den of-
fiselle markeringen av nye Nav-
lokaler i Holmestrand.

Skrøt avmedarbeiderne
Michelsen skrøt av flyttejobben
HIF gjorde for Nav, og den inn-
satsen medarbeiderne har lagt
for dagen i flytteprosessen.

- Jeg må takke alle mine flotte
medarbeidere. Dere har virkelig
tatt utfordringen. Viktig har også
det gode samarbeidet med ut-
byggerne vært. Dere har aldri
vært vanskelige å spørre. Alt har
blitt ordnet slik vi har ønsket. Jeg
må også få nevne at vi endelig

har fått ordnet arkivene våre,
som til nå har stått i fjerde etasje
i Tordenskjoldsgate. Nå er den
kommunale delen av arkivet
flyttet til IKA i Kongsberg og den
statlige delen av arkivet befinner
seg i Tønsberg, kunne Mi-
chelsen opplyse.

Svele gratulerte
Ordfører Alf Johan Svele gratu-
lerte med nye lokaler, og syntes
ikke det var lenge siden han var
med på åpningen av nytt Nav-
kontor i Holmestrand. (desem-
ber 2007, red anm.)

- Så vidt jeg vet har det vært en
god flytteprosess hvor alle an-
satte samt brukere har vært in-
volvert. Det skaper tillit, og loka-
lene innbyr til å gjøre en enda
bedre jobb enn tidligere, selv
om tilbakemeldingene sier at
Nav i Holmestrand allerede fun-
gerer veldig godt, sa ordføreren
før han klippet snora.

Første stein tok 16 år
Fra utbyggerne dro Terje Karl-
sen et historisk riss, fra de første
planene om en mer moderne by,
til 16 år etter og den første “byg-
gesteinen” i byutviklingen som
står ferdig.

- Bygget er sentralt i planene
våre, og vi satte fokus her da
“bryggekanten-prosjektet” måt-
te vente. Vi ville i gang og sam-
men med OKK i et 50/50-samar-
beid viste det seg at det var riktig
å satse, sa Terje Karlsen.

Nav offisielt åpnetmandag
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EENN SSPPEENNNNEENNDDEE RREEIISSEE:: - Vi har vært med på en spennende reise, og
er kjempefornøyde med å ha landet her, sa Nav-leder Inger Michelsen
da de nye lokalene ble offisielt åpnet mandag.FFRRAA UUTTVVIIKKLLEERRNNEE:: Terje Karlsen overrakte blomster til Inger Mi-

chelsen fra Holmestrand Utvikling AS.

KKLLIIPPPPEETT SSNNOORRAA:: Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele klippet mandag snora som markerte at Nav offisielt kunne åpne sine nye kontorer i Dr. Graaruds plass. Fra venstre: Nav-
leder Inger Michelsen, avdelingsdirektør Gard Hagen (Nav Vestfold) og verneombud Jacqeuline Knox. (Alle foto: Pål Nordby)

Haslestadlinna 30, 3090 Hof

Tlf. 33 09 55 50 Fax 33 09 55 15 Man-fre 7-1630, lør 8-13 xl-bygg.no

SNØRYDDER METALL SORT
Med horisontalt sparkestag,
mål 1305x745x130 mm.

Begrenset antall,
først til mølla!

KANONPRIS!

399,-
44476225

-- DDEE BBEESSTTEE lokalene i byen har
dere fortjent, sa Arild Strøm fra
OKK Entreprenør AS.

FFÅÅRR LLYYSSTT TTIILL ÅÅ JJOOBBBBEE:: - I disse lokalene får man lyst til å jobbe, ikke
minst på grunn av den fine utsikten. Bygget oser av god atmosfære, sa
avdelingsdirektør Gard Hagen fra Nav Vestfold.


