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Ny gymsal
på Ekeberg

– Nå kan vi sette i gang
prosjektering av et nytt
sentrum, sier Øistein
Hjelmtvedt etter at
avtalen med kommunen

er undertegnet. Går alt
etter planene, lover han
ny by med et nytt
sentrum i 2017 – 2018.

Se side 27

Rådmannen innstiller
på at det bygges ny
gymsal ved Ekeberg
skole – delvis finansiert
med spillemidler.

Se side 14

UUNNDDEERRTTEEGGNNEETT:: Intensjonsavtalen mellom kommunen og Jarlsberg
Eiendomsselskab ble undertegnet av ordfører Alf Johan Svele og
Øistein Hjelmtvedt tirsdag, (Foto: Arne Vidar Stølan)

KKjjøørreerr ggrraattiiss oogg
sslliitteerr nneedd vveeiieennee??
Kjører de gratis i bommene og
sliter ned veiene våre, spør folk
etter å ha fulgt med i den
store steintransporten fra
jernbaneanleggene.

Se side 32
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Din lokale
dekkleverandør

Åpningstid:
Hverdager 8–17
Lørdag 9–13

TYFOON

KKaann hhaallvveerree
ssttrrøømmbbrruukkeenn
Solar – den vesle bedriften rett
over grensen til Re har hatt en
voldsom vekst i år på et
produkt som kan halvere
strømforbruket for en vanlig
husholdning.

Se side 22

MMøørrkktt oogg ffaarrlliigg
–– rraasskk rreeaakkssjjoonn
Tirsdag gjorde Jarlsberg
veivesenet oppmerksom på
svært mange mørklagte
fotgjengeroverganger og
manglende gatelys – samme
kveld var skiftingen i gang.

Se side 2

Lover ny by i 2017

Når du trenger elektriker

Ring Thomas
direkte i servicebilen

Mobil:
911 44 958
Vi utfører alt innen
el-installasjon

ELEKTRIKER

Gecom AS
Ringvn. 1, 3080 Holmestrand
Tlf. 33 04 98 80
www.gecom.no

Ring Mathias
direkte i servicebilen

Mobil:
452 20 189

Kjøpes hos:
Joker i Sundbyfoss
Hof Farge og Interiør
Eidsfoss Landhandleri
Sport 1, Hvittingfoss
+ bokhandlene

www.opplevvillmarka.no
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Tirsdag ble intensjons-
avtalen om prinsippene
for utbyggingen av Hol-
mestrand sentrum
undertegnet av kom-
munen og Jarlsberg
Eiendomsselskab. Etter
dette lover daglig leder
Øistein Hjelmtvedt “ny
by” i 2017 – 2018

KNUT S. EVENSEN
Telefon: 33099001

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: – At avtalen nå
er undertegnet, gir oss mulighe-
ter for å starte prosjekteringen
av det som i følge planene skal
bygges, sier Hjelmtvedt til Jarls-
berg. – Denne avtalen legger
rammene og for oss noe å jobbe
ut fra. Den gir både retningene
og fundamentet for det som skal
skje, i tett samarbeid med kom-
munen, sier han.

To kvartaler først
– Når ser vi arbeider i marka?
-Vi må nok regne med å bruke

mesteparten av 2012 og noe av
2013 til prosjektering, i første
omgang for de to kvartalene på
hver side av lyskrysset og med
torget i midten, alt med nye for-
retningslokaler og boliger. Der-
etter må gi vurdere hvert enkelt
kvartal.

– Må mye rives?
-Det vil prosjekteringen for-

telle oss. Underveis må vi vur-
dere både tilstand, utnyttelses-
grad og kvaliteten på det bestå-
ende. Målet er å få til gode løs-
ninger. Men realistisk sett må
nok også noe av det bestående
rives, men hva er det vanskelig å

si noe bestemt om nå, sier han.

Til jul i 2014
– Vi må også ta hensyn til at

Holmestrand-tunnelen vil være
stengt i en periode framover og
trafikken ledes gjennom byen.
Dette må også planlegges, et for-
hold som vil vare til litt ut i 2013.
Jeg tror at det er realistisk å håpe
på en byggestart sommeren
2013, slik at vi kan begynne på
de to omtalte kvartalene samti-
dig, og at det nye dermed også
kan åpnes samtidig. Dersom alt

går greit, bør det nye kunne åp-
nes til juli 2014, mener Hjelmt-
vedt.

– Tør dere dette i de økono-
misk usikre tidene vi er inne i?

-Hva som skjer på det områ-
det teller selvsagt med og even-
tuelle konsekvenser må vurde-
res underveis.

Ønsker kjedene
– Klarer byen å fylle alle de

nye forretningslokalene?’
– Det er en del av prosjekte-

ringen framover som vi må bru-

ke mye av 2012 på. Målet er å
hente inn flere av de kjedene
som ellers tør være kjent fra an-
dre byer landet over. Dette blir
en svært viktig del av jobben
framover, mener han.

- Går alt etter planene vil mye
være gjort før den nye jernbanen
åpner i 2015, men flere trinn vil
gjenstå også etter den tid.

-Vi regner med å måtte bruke
mellom seks og sju år på hele
prosjektet slik at det blir et
“nytt” Holmestrand i 2017-2018,
sier Øistein Hjelmtvedt.

Lover “ny by” i 2017 - 2018

Gundersen-enken
anker rettstapet
Advokat Ole Tom Røed
har på vegne av sin kli-
ent, enken etter avdøde
lege Roger Gundersen,
anket tapet i Agder lag-
mannsrett inn for Høy-
esterett.

KNUT S. EVENSEN
Telefon: 33099001

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Som mange vil
huske vant de tre barna til Gun-
dersen fra hans første ekteskap,
fram i lagmannsretten, etter at
tingretten ikke ga dem medhold.

Striden i lagmannsretten sto
om enkens arverett etter Gun-
dersen, oppreisning til de tre
barna, tap av forsikringspenger
etter legen og endelig krav om
erstatning for økonomisk tap.
Enken ble ikke fradømt arveret-
ten og ble heller ikke dømt til å
betale erstatning for økonomisk
tap, men ble dømt til å betale
hver av barna 30.000 kroner i
oppreisning og hun tapte også
retten til å arve et forsikringsbe-

løp på om lag 1 millioner kroner
– som dermed tilfaller barna. Ar-
ven var ifølge dommen for ing-
enting å regne i verdier.

Røed har anket de to tapte
postene for sin klient inn for
Høyesterett. Nå skal motpartene
uttale seg før Høyesteretts an-
keutvalg skal ta stilling til om sa-
ken slipper gjennom nåløyet. –
Det tror jeg fordi saken er av
prinsipiell karakter, sier advokat
Røed til Jarlsberg

FFAAKKTTAA
NNYYTTTT SSEENNTTRRUUMM
•Dette er noe av hovedpunk-
tene i planene for sentrum:
•Mellom 250 og 300 nye leilig-
heter av forskjellige størrelser.
•20.000 kvadratmeter nye for-
retningslokaler under tak i de
nærmeste gatene rundt lys-
krysset.
• Nytt torg i to plan.
•600 nye parkeringsplasser.
•Totale investeringer 1mrd.

VVS Senteret AS, Hvittingfossvn. 21, 3080 Holmestrand - tlf: 33 09 60 30 - fax: 33 05 11 36 - post@vvssenteret.as - www.vvssenteret.as

Ring 33 09 60 30 for en uforpliktende prat!

Holmestrand

ÅPNINGSTIDER:
Man - tirs - ons - fre
08.00 - 16.00
Torsdag
08.00 - 19.00
Lørdag
10.00 - 14.00 Ring 33 09 60 30 for en uforpliktende prat!

www.vvssenteret.as

Utenom åpningstid: Ring 934 33 188 for avtale

AANNKKEETT :: Advokat Ole Tom Røed
som representerer enken etter
lege Roger Gundersen.

UUNNDDEERRTTEEGGNNEETT:: Ordfører Alf Johan Svele (t.v.) og Øistein Hjelmtvedt fra Jarlsberg Eiendomsselskab undertegnet tirsdag intensjonsavtalen
mellom kommunen og eiendomsselskapet om utviklingen av Holmestrand sentrum. (Foto: Arne Vidar Stølan)




