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Første salve som
skal gi ny stasjon

Det klages titt og ofte på at
arbeidstakere sykmelder seg og
blir borte for ingenting. Det skjer
ikke blant stuepikene ved

Holmestrand fjordhotell. I løpet
av 2011 har de tre faste ansatte og
en vikar ikke en enste fraværsdag
på grunn av sykdom – til stor

forskjell fra andre ansatte i
samme bransje. – Vi trives, sier de
om noe av årsaken.

Se side 2 og 3

I går trykket ordfører Alf Johan Svele på
utløserknappen igjen, og avfyrte dermed
den første salven som skal gi ny
jernbanestasjon inne i fjellet. Samtidig er
det klart at Holmestrandtunnelen stenges
for vanlig trafikk fra 2. januar og i to år
framover.

Se side 3

FFRRIISSKKEE OOGG BBLLIIDDEE:: De er både friske og blide stuepikene ved Holmestrand fjordhotell – fra venstre: Solveig Johansen, Gro Frotvedt og Chana
Phutthakhom. (Foto: Pål Nordby)

ØØnnsskkeerr sseegg eenn
bbrraannnnffrrii jjuull
Brannsjef Per Olav Pettersen i
Vestfold interkommunale
brannvesen har ett juleønske:
En brannfri jul.

Se side 5

LLiioonnss ggaa ddaattaa--
uuttssttyyrr ttiill BBoottnnee
Lions synes at kommunen har
behandlet Botne Aktivitets-
senter så stemoderlig at de
troppet opp med stor gave.

Se side 7

FFoorr bbrruuttaalltt ii HHooff
Under tittelen “Brutalt i Hof”
omtaler Jarlsberg oppsigelsen
av leietakerne i Eidsfoss på
lederplass, og anmoder
ordfører Ragnar Lindås om å
vise handlekraft.

Se side 4

MMeedd PPeennttaaggoonn
ssoomm ppeeppppeerrkkaakkee
Elevene i sjuendeklasse ved
Hillestad skole hadde en
juleavslutning av de sjeldne -
de slukte Pentagon som
julekake. Se side 12 og 13Uten sykefravær



18. november i fjor tryk-
ket ordfører Alf Johan
Svele for den første
smellen ved Sjøskogen.
I går gjorde han det
igjen. Denne gangen
som en markering på
starten av byggingen av
stasjonshallen.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Siden i sommer
har forberedelsene blitt gjort til
entreprisene “Fibo” og “Sta-
sjonshallen”. Nå er også spreng-
ningsarbeidet i gang ved den
prestisjefylte jobben.

Skanska har jobben
Skanska AS dro i land den re-
kordstore kontrakten på 1,36
milliarder kroner. Nå skal de inn
i fjellet. I går ble den starten
markert med en middels stor
ladning. Fra i dag tar de fleste
anleggsarbeiderne juleferie,
men fra 2. januar er det fullt
trøkk igjen på byggingen.

Etterlyst tatt
TTØØNNSSBBEERRGG:: Politiet pågrep
en 38 år gammel mann fra
Tønsberg ved 11-tiden tirs-
dag etter at han hadde unn-
latt å møte til soning ved Hof
fengsel i september. Mannen
skal sone 45 dager, og han er
kjørt til Hof fengsel.

Endelig lysere tider
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD//HHOOFF:: Klok-
ken 05.30 i dag tidlig skjedde
det. Det mørkeste tidspunk-
tet på året ble passert. Nå er
det bare å ta seg gjennom
jul- og nyttårshelga så går det
mot lysere tider.

Skolebruksplanen
vedtatt i bystyret
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Inves-
treingsbehovene i den delvi-
se Skolebruksplanen som ble
forelagt politikerne i desem-
ber ble enstemmig vedtatt av
bystyret sist onsdag. Inn i
økonomiplanen for perioden
2012-2019 innarbeides blant
annet gymsalbygg ved Eke-
berg skole, utbedring av
nordfløyen ved Botne skole
og utvidelse til toparallell
skole ved Kleiverud skole.

Ny forskrift
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: En ny for-
skrift er vedtatt av bystyret
når det gjelder beregning av
saksbehandlingstid for saker
som krever oppmålingsfor-
retning. I praksis gjelder det-
te i perioden 1. november til
1. april da det kan være van-
skelig å gjøre jobben på
grunn av tele, snø og is. For-
skriften trer i kraft 1. januar
2012.

Plan for idrett og
kultur vedtatt
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Bystyret var
enstemmige i å vedta kom-
muneplanen for kultur- og
idrettsanlegg sist onsdag.
Planen er retningsgivende
for perioden 2012-2022. Pla-
nen er blant annet funda-
mentet for spillemiddelsøk-
nader i tiårs-perioden.

Ja til avtale om
veirett ved tunet
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Bystyret var
sist onsdag enige med råd-
mannen i avtaleteksten
mellom kommunen og for-
eningen Reidvintunet om
veirett. En rettighet som er
viktig å ha når Hillestad skole
selges. - Vi må også ha en løs-
ning for parkering knyttet til
Reidvintunet, minnet Per
Harald Agerup (Sp) om.

Enveiskjørt?
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: - Ikke alle
overholder de midlertidige
reglene for kjøring i Havne-
gaten. - Flere titalls biler har
jeg sett kjøre feil vei i løpet av
kort tid, sier en nabo som ser
at det til tider er kaotisk. En
annen innringer var rimelig
oppgitt en dag det var inn-
kjøring forbudt ved Dulpen,
det samme fra Bekkegaten
og stengt ved Kullboden.

Har ikke hatt syke

FFRRIISSKKEE OOGG RRAASSKKEE:: Stuepiker som holder se
hotellrom å gjøre i stand før de kunne ta en

FFØØRRSSTTEE SSAALLVVEE:: Ordfører Alf Johan Svele fikk æren av å offisielt åpne ballet ved stasjonshallen, slik han
også gjorde ved Sjøskogen i november i fjor. Til venstre: Skytebas Michael Scott. (Foto: Pål Nordby)

Å være stuepike på ho-
tell er hardt for armer,
rygg og nakke. Likevel
kan trioen Solveig Jo-
hansen, Gro Frotvedt og
Chana Phutthakhom slå
i bordet med null syke-
fravær i 2011. - Vi trives
så godt i jobben ved
fjordhotellet, smiler da-
mene.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: For det er med
mye smil og humor jobben ved
Holmestrand fjordhotell blir
gjort.

- Ikke bare det at vi liker oss på
jobben, men at vi også liker
hverandre, sier Chana, når hun
skal forklare hvordan det kan gå
et helt år uten sykefravær. Andre
sammenliknbare arbeidsplasser
har en sykefraværsprosent som

ligger et sted mellom
fem og ti prosent. (se
sak under)

Går på jobben uansett
Alle tre har jobbet om-
trent i tre år ved hotel-
let som restartet i 2007
etter konkurs og eier-
skifte.

- Det er vel også sånn
at vi går på jobben
uansett om det hangler
litt. Nå mot slutten av
året har det også vært
viktig og blitt litt presti-
sje i at den gode statistikken ikke
skal ødelegges, sier Solveig. Hun
har selv vært på jobb med meget
varm pannebrask, men jobbet
av seg feberen. Fjoråret klarte de
ikke å gå i null på grunn av et fall
på fritiden.

- Jeg datt og forstuet armen,
og måtte ta litt telling, forklarer
Gro.

Rundt fire prosent
- Holmestrand fjordhotell sett
under ett havner trolig et sted

like ved fire prosent i sykefravær
for 2011, men det er ingen tvil
om at våre tre faste stuepiker
trekker denne prosenten ned,
sier direktør Giske Daviknes.

Stressende og belastende
En fjerde stuepike, som jobber
ekstra, har heller ikke hatt syke-
fravær inneværende år, og dette
er etter det bransjen sier opp-
siktsvekkende ettersom det er et
stressende og belastende yrke.
Slitasjeproblemer er vanlig.

Helt andre tallandresteder
Norsk Hotell- og Res-
taurantarbeiderfor-
bund i Akershus og Oslo
har helt andre tall å
komme med.

OOSSLLOO:: - Et av Oslohotellene, jeg
kan ikke si hvilket, startet året
med 12 prosent sykefravær. Ho-
tellet har i løpet av 2011 klart å
komme ned i åtte prosent, men
fortsatt er dette langt fra kolle-
gene i Holmestrand, sier Birgit
Tandberg, leder i Fellesforbu-
det, hotell og restaurant for Oslo

og Akershus. Hun mener nor-
malen ligger mellom åtte og tolv
prosent etter tilbakemeldinger
fra medlemmer og tillitsvalgte,
og synes det er et helt eksepsjo-
nelt tall fra Holmestrand.

Mellom seks og ti prosent
Hotelldirektør ved Ambassadør
hotell i Drammen, Linda Søvik,
har erfaring med at tallet for
husøkonomiavdelingen har
pleid å ligge et sted mellom seks
og ti prosent sykefravær.

- Nå er det ISS som tar seg av
dette for oss, så tallene for 2011
vet jeg ikke, sier hun.

Såsmaltdet forstasjonen
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TTOO JJOOBBBBEERR:: Chana kan ha mange lange
dager. Først ved hotellet før kveldsjobben
som massør i lokaler ved Puls.




