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- Vi må ha noen hårete
mål, som det heter, sier
daglig leder i Håndver-
kern AS, Arild Brekke.
Om det ikke går å åpne
til 17. mai er det heller
ikke langt fram til kul-
turfestival og åpning av
“ny” havnegate.

PÅL NORDBY
Telefon 333099004
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: - Uansett så sig-
naliserer vi at det nå er på tide å
komme videre i planene våre.
Godt og vel ett år etter at fem be-
drifter gikk sammen om å kjøpe
Fiskebrygga. Nå har vi fått tilsla-
get på servicedelen i huset. Det
gjør også at vi får bedre plass og
kan tenke litt friere når det gjel-
der inndeling og innredning av
lokalet, sier Brekke.

En del rivejobb
Forrige kveld ble veggen mellom
“fiskebutikken” og servicedelen
revet. Deler av det 121 kvadrat-
meter store tilleggslokalet skal
benyttes til restaurantdrift, og
Håndverkern AS skal drive toa-
lett, dusj og vaskemaskin for
båtfolket i havna.

Dette er en del av klausulen i
forhold til salgssummen på
420.000 kroner.

Fortsatt skal drosjene eie en
del av midtpartiet i bygningen.
Trolig fram til jernbaneutbyg-
gingen er ferdig og hovedtaxi-
holdeplassen for Holmestrand
blir etablert ved stasjonen.

Ser etter ny driver
- Etter at vi både har hatt dialog
med et konsern og en enkeltper-
son til å drive, uten at avtale har
blitt skrevet, er vi nå på jakt etter
en driver som kan tenke seg å
satse på Fiskebrygga. Vi samar-
beider også godt med “På Bryg-
gekanten”, og ser at det mulig å
ha noen fellesløsninger på ting,
samtidig som vi skal konkurrere
om kundene med litt forskjellig
innhold, sier Brekke.

Håndverkern AS ser for seg en

restaurant med hovedvekt på
“norsk tradisjonsmat” i det 150
kvadratmeter store lokalet. An-
dre etasje består av 60 kvadrat-
meter, og her ønsker eierne at
det kan bli mulig å ha type møte-
rom, slik at det kan være aktuelt
for mindre grupper å møtes til
ulike formål, men med servering
attåt. Hva det kan bli til ute av-
henger av planer, søknader og
tillatelser som blir gitt.

Det finnes barn i Norge som er
fattige. De sulter ikke og mang-
ler ikke nødvendigvis klær. Men
de er likevel fattige. Dette er
barn som ikke har råd til å gå i
bursdagsselskap til klassekom-
pisen. Dette er barn som ikke
har råd til å være med på fotball
eller i korps. Dette er barn som
må være hjemme mens andre
drar på sommerferie. Slik faller
de utenfor fellesskapet med
jevnaldrende. Det er en stor be-
lastning for små barn.
Å nå disse barna blir vår store
oppgave fremover. Fattigdom
har en tendens til å gå i arv. Der-
for er tidlig innsats overfor disse
barna viktig for å lykkes med
fortsatt utjevning av sosiale for-
skjeller, og for å hindre nye
grupper som forblir fattige. Bar-
nehagene, barnevernet og sko-
len blir sentrale medspillere for
oss politikere i dette arbeidet.
Mye er gjort. Siden 2005 har vi
blant annet innført gratis kjer-
netid i barnehagene, styrket det
kommunale barnevernet og tid-

lig innsats i skolen.
Arbeid er det viktigste for å be-
kjempe fattigdom. Når folk har
en jobb å gå til og en lønn å leve
av, minsker vi de sosiale for-
skjellene. Det viktigste regje-
ringen kan gjøre er å holde ar-
beidsledigheten lav og sysselset-
tingen høy. Det gjør vi. I dag er
arbeidsledigheten på kun 2,8
prosent. Også økte minstetryg-
der, økt bostøtte og innføring av
kvalifiseringsstønad har løftet
mange som slet med dårlig øko-
nomi og med å få seg jobb. En
sterk velferdsstat med gode bar-
nehager til en lav pris, gode sko-
ler som er gratis, et velfunge-
rende barnevern og et godt ut-
bygd helsevesen bidrar også
sterkt til utjevning av sosiale for-
skjeller. Her har regjeringen
gjort mye de siste seks årene og
det har gitt resultater.
Folk som tjener mye betaler i
dag mer skatt, mens de som ikke
tjener så mye betaler mindre
skatt. Dette er en del av refor-
men av skattesystemet som re-

gjeringen har gjennomført. Rik-
tignok har vi holdt de samlede
skatteinntektene på samme nivå
som i 2004, men innenfor der
har vi gjort betydelige omforde-
linger. De aller rikeste, som tidli-
gere var nullskatteytere, må nå
betale skatt til fellesskapet. Og vi
har fått en mer rettferdig formu-
esskatt ved at bunnfradragene
er økt. Dette er god fordelings-
politikk samtidig som det gir
penger til gode velferdstjenester
for alle uavhengig av størrelsen
på lommeboka.
Selv om mye er gjort, gjenstår
det mye. Særlig er jeg bekymret
for at stadig flere barn kommer
fra familier med vedvarende lav
inntekt. Spesielt gjelder dette fa-
milier med mange barn, ofte
innvandrerfamilier – men det
gjelder også familier der mor el-
ler far er enslige forsørgere.
Arbeiderpartiet vil jobbe videre
med å skape en bedre fordeling,
slik at familier som i dag beteg-
nes som fattige skal få det bedre.
Alle barn fortjener å ha like mu-

ligheter til å leve gode liv uav-
hengig av økonomi.

Gerd Janne Kristofferen (Ap),
stortingsrepresentant

LLEESSEERRNNEE MMEENNEERR

Større brannfare
om vinteren
TTØØNNSSBBEERRGG:: Ifølge Direktora-
tet for samfunnssikkerhet og
beredskap, skjer seksti pro-
sent av dødsbrannene i vin-
terhalvåret.

Det henger sannsynligvis
sammen med at Norge har
Europas høyeste forbruk av
levende lys per innbygger, og
at nordmenn tilbringer langt
mer tid hjemme i egen bolig
om vinteren.

- Når stearinlysene er tent,
er det viktig å ikke la levende
lys stå for nær veggen, men
flytte dem midt ut i rommet.
Sørg for å ha et brannsluk-
ningsapparat i nærheten,
oppfordres det. Skandinavis-
ke erfaringer viser at selv en
dør av massivt tre, bare kan
motstå en brann i opp til 30
minutter.

Privatøkonomi
som skolefag?
OOSSLLOO:: - Privatøkonomi blir
dyrkjøpt lærdom for mange.
Derfor bør privatøkonomi
inngå i grunnskolens pen-
sum, mener DNBs forbruke-
røkonom og programleder i
Luksusfellen, Silje Sandmæl.
Ni av ti nordmenn er enige
med henne.
Ni av ti mener altså at ung-
domsskolen og/eller videre-
gående skoler bør formidle
kunnskap om boliglån, spa-
ring, forsikringer, budsjett og
lignende. Dette fremgår av
en landsdekkende undersø-
kelse som Synovate har ut-
ført for DNB. I dag er ikke pri-
vatøkonomi et eget fag i ver-
ken grunnskolen eller på
videregående skoler. Det er
heller ikke prioritert pensum
på høyskoler eller univer-
sitet.

SMS-sjekking
øker i omfang
OOSSLLOO:: Halvannen million
nordmenn har blitt sjekket
opp via SMS. Det er en dob-
ling på to år, viser en lands-
omfattende undersøkelse In-
fact har utført for mobilsel-
skapet Chess. - Dette betyr at
sjekking via SMS har doblet
seg på to år, og tekstmelding-
er fremstår som den viktigste
kanalen for dating, sier mar-
kedsdirektør Jarle Alvær i
Chess. Det er bare små varia-
sjoner mellom menn og
kvinner som er forsøkt sjek-
ket opp, mens forskjellene
kommer sterkere til uttrykk
når man tar hensyn til alder,
viser undersøkelsen.

Ny KS-leder
OOSSLLOO:: Kommunesektorens
organisasjon KS har valgt
Gunn Marit Helgesen fra
Høyre til ny leder. Dermed
blir hun KS’ første kvinnelige
leder. Også 1. nestleder er
kvinne, Mette Gundersen fra
Arbeiderpartiet, mens 2.
nestleder ble Bjørn Arild
Gram fra Senterpartiet. Hel-
gesen er 53 år. Hun er kjemi-
ingeniør av utdannelse. Hel-
gesen var fylkesordfører i
Telemark fra 2003 til 2011, et-
ter to perioder som fylkesva-
raordfører. I dag represente-
rer hun Høyre i Porsgrunn
bystyre.

– Setter oss håretemål

TTAARR UUTT VVEEGGGGEENN:: Her skal veggen fjernes for å skape mer rom for en fremtidig restaurant. - Vi går bredt ut
i markedet nå for å finne en driver av stedet, sier daglig leder Arild Brekke. (Alle foto: Pål Nordby)

SSKKJJÆÆRREERR BBEETTOONNGG:: Lærling Da-
niel Foss hos Murmester Kong-
sten gjør forberedelser til ny mur-
stein ved inngangsdøra.

Vår tids fattigdom

Måleterååpneforservering17.mai:

FFAATTTTIIGGEE PPÅÅ LLIIVVEETT:: Gerd Janne
Kristoffersen skriver om fattig-
dom uten å sulte. (Pressefoto)

FFAAKKTTAA
HHÅÅNNDDVVEERRKKEERRNNAASS
• De fem lokalene håndverks-
bedriftene H.Glass AS,Brekke
Sanitær AS,Murmester Kong-
sten og Pettersen AS, Larsen
Bygg AS og Botnebygg AS står
bak eiendomsselskapet Hånd-
verkern AS, som skal satse på
restaurantdrift.
• Fiskebrygga ble solgt til eien-
domselskapet for 3,5millioner
kroner høsten 2010.
• Nå er arbeidet i full gangmed
å forberede den første som-
mersesongen.

KKUUMMMMEENN BBOORRTTEE:: Den nostal-
giske fiskekummen er revet for å
få utnyttet plassen i restauranten
best mulig.


