
Klokken 13.00 i går åp-
net Nav Holmestrand
nye lokaler i nytt bygg.
- Dette blir bra, var an-
sattes kommentarer før
dørene ble åpnet.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: - Vi har ikke
opplevd noen problemer verken
ved at vi hadde flyttestengt på
fredag eller i oppstarten her, kan
Nav-leder Inger Michelsen opp-
lyse.

God informasjon
- Informasjonen fungerte tyde-
ligvis med annonsering, repor-
tasje i avisen, oppslag på hjem-
mesider og hjelp fra Kontakt-
senteret, sier hun.

- Flyttingen gikk såpass greit i
helgen at ingen trengte å jobbe

søndag. Fredag kveld hadde vi
god hjelp av åtte-ni “bærere” fra
HIF. Da fikk vi flyttet de store
tingene fra kontorene, forteller
hun.

De nye lokalene har helt nytt
inventar i det som er kalt bruker-
senteret, mens kontorene er en
kombinasjon av nytt og brukt.

- Vi har sjekket nettoppkob-
linger og det tekniske, og dette
fungerer også som det skal, kun-
ne Michelsen berolige en halvti-
me før dørene ble åpnet i går
ettermiddag.

Mindre areal
Selv om det samlede arealet nå
er cirka 300 kvadratmeter min-
dre enn hva Nav hadde i UNI-
bygget, er det mer funksjonelt -
ikke minst fordi alt er på en flate.

750 kvadratmeter har Nav i
andre etasje i Dr. Graaruds plass
1-3.

- Noen stor åpning blir det
ikke i dag, men det blir en offisi-
ell åpning en gang i løpet av ja-
nuar, kunne Inger Michelsen
love før brukerne kom inn døra.

Nav, klare for publikum

1100 Tirsdag 20. desember 2011

TTRREE MMIINNUUTTTTEERR FFØØRR TTIIDDAA:: Tre minutter på ett i går var den første brukeren av Nav Holmestrand på plass i nye lokaler. Tove Larsen tok i mot og ga nødvendig hjelp, selv om det
fortsatt var håndverkere i sving i lokalene. (Alle foto: Pål Nordby)

–Nav-stabener fornøyd

ÅÅPPNNIINNGGSSKKLLAARREE:: - Vi er veldig fornøyde så langt, sier leder Inger Michelsen (t.v.). Her har hun samlet de-
ler av staben: Fra venstre: Ann Evy Borge, Bjørn Erik Andersen, Erik Bjune, Anne Berit Røneid Hansen,
Anne Brattensborg, Hanne Evensen, Anette Ganstad, Bodil Blomkvist, Aina Johansen, Tove Larsen, Eva
Skogen og Sigmund Bell Ryst.

Holmestrand Frivillighetssentral ønsker alle de frivillige,
brukere og samarbeidspartnere

En riktig god jul
og et godt nytt år

1199.. DDEESSEEMMBBEERR:: Dr. Graaruds plass 1-3 begynner å fylles. I går åpnet
Nav, og fra i dag begynner de første som har kjøpt leilighet å komme.
Den milde vinteren har også gjort det mulig å asfaltere og merke opp
til parkeringsplasser ved inngangen.

SSOOLLSSKKJJEERRMMIINNGG:: Kjell Myhre
monterer gardiner.




