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40 nye arbeidsplasser

Fra sinkbalje til
badstue i Eidfoss

Ikke bare jernbaneutbyggingen
smitter over på annen virksomhet
i Holmestrand. Allerede fra første
arbeidsdag på nyåret skal
Skanska etablere sitt hovedkontor

for byggdivisjonen for Vestfold,
Buskerud og Telemark i
Holmestrand. Det blir dermed 40
nye arbeidsplasser i de gamle
lokalene etter Nav. Flyttingen

skyldes at Holmestrand ligger
svært lagelig til fra alle deler av de
tre fylkene.

Se side 2 og 3

I Eidsfoss skjedde det sist torsdag at en
gammel tradisjon fra verkseierfrue Trine
Schwartz tid ble gjenopptatt: Tettstedet
fikk tilbake sin offentlige badstue. Den ble
behørig åpnet – med påfølgende
vinterbad i Eikeren for de ivrigste.

Se side 24

FFLLYYTTTTEERR IINNNN PPÅÅ NNYYÅÅRREETT:: I de tidligere lokalene til Nav Holmestrand i dette bygningskomplekset skal Skansa Norge AS fra kommende mandag
etablere sitt regionskontor for byggdivisjonen. Det gir 40 nye arbeidsplasser til byen. (Foto: Pål Nordby)

BBoommmmeennee sskkaall
nneedd hhøøsstteenn 22001133
Selv om det er plunder med
høy bomavgift for ny E18
mellom Tønsberg og Larvik,
skal bommene i nordfylket
ned – fra høsten 2113.

Se side 5

DDrrøømmmmeerr oomm
llaannggttrraannssppoorrtt
Kim André Østreng har en stor
drøm for tiden: Utdanne seg
til langtransportsjåfør – og
kjøre store doninger gjennom
Europa.

Se side 9

VVaannnneett ffoosssseett
iinnnn ii nnyy hhaallll
Ved en ren tilfeldighet
oppdaget fotballtrener Knut
Sveberg at vann fosset inn i
den nye hallen på Hvitstein
torsdag kveld.

Se side 15

NNoommiinneerrtt ttiill SSppeelleemmaannnn
Vårt lokale
band “Plumbo”
er nominert til
en av årets
Spelemanns-
priser. De
tevler om
“Årets hit”

Se side 6

GGllaadd ffoorr ggrraavviinnggeenn
Bjørn Nymoen
er beviset på at
ordblindhet
kan føre til så
mangt. Nå
gleder han seg
over all grav-
ingen i byen.
Se side 12 og 13

SSlliikk hhuusskkeerr vvii 22001111
Jarlsberg
summerer i dag
opp det lokale
året. Også vi har
22. juli sterkest i
minnet.

Se side 10 og 11
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I politiavhør opplyste
38-åringen fra Hof at
han hadde solgt over el-
leve kilo hasj til sam-
men, men han endret
forklaring og ble dømt
for salg av 1,8 kilo hasj.

HEGE FROSTADDAHLE
Telefon 33099007

HHOOFF: 38-åringen er i Nordre
Vestfold tingrett dømt for å ha
solgt minst 1,8 kilo hasj i Re,
Holmestrand eller andre steder.

Dette skjedde sommeren og
høsten 2008, men dom kom
først nå i desember.

Mannen er dømt til ubetinget
fengsel i fem måneder, bot på
10.000 kroner og han fikk fratatt
retten til å kjøre bil i to år.

Delvis skyldig
Mannen erkjente seg delvis skyl-
dig etter tiltalepunktene da ret-
ten behandlet saken 29. novem-
ber. Han sto også tiltalt for bruk
av hasj og piller, bilkjøring i rus,
oppbevaring av 79 gram hasj og
bilkjøring uten førerkort.

Det hele startet da han ble ar-
restert av politiet en kveld høs-
ten 2008. Politiet fant fem gram
hasj i grøftekanten der han ble
arrestert, og de beslagla 74 gram
i boligen hans senere samme
kveld. Da ble også mobiltelefo-
nen hans beslaglagt og de rundt
5.000 SMS-ene som lå lagret ble
gjennomgått.

Noen av tekstmeldingene på
telefonen fikk politiet til å sette i
gang videre etterforskning. I
hvert sitt avhør innrømmet 38-

åringen og en kvinne han hadde
sendt mange tekstmeldinger
med, kjøp og salg av hasj “i stor
skala”, skriver retten. Senere har
de gått tilbake på forklaringene
sine og de sto fast på dette i ret-
ten.

Betydelige summer
Ifølge retten, er ikke meningsut-
vekslingen i tekstmeldingene til
å ta feil av. “Betydelige penge-
summer har vært i omløp. Sum-
mer på opptil 18.700 kroner er

nevnt”, skriver retten, som viser
til at summene har vært knyttet
til ulike mengder hasj.

I avhør forklarte 38-åringen at
han mottok rundt 1,6 kilo hasj
ved syv anledninger, alt ment for
videresalg. Senere mottok han
200 gram som han skulle gi vi-
dere, men ikke selge. Fordi han
manglet et distribusjonsnett,
knyttet han seg til kvinnen. Hun
har forklart at hun blant annet
solgte cirka to kilo hasj for 38-
åringen.

I retten forklarte de seg anner-
ledes, men 38-åringen nevnte
blant annet at han hadde hatt
100.000 kroner i gjeld til en ikke
navngitt person. Dette skulle
han gjøre opp ved å selge hasj
for vedkommende.

38-åringen er straffedømt en
rekke ganger tidligere, blant an-
net for befatning med narkotika.
Selv opplyser han at han debu-
terte med hasj da han var 12 år
gammel og misbruket utviklet
seg til bruk av tyngre stoffer.

Av alle tiltalepunktene så ret-
ten mest alvorlig på hasjsalget.
“Gjennom dette har han bidratt
til og styrket andres rusavheng-
ighet”, skrev retten.

Bilføreren som
stakk av ble tatt
RREE:: Noen timer etter at en bil
kjørte ut ved Revetal, og føre-
ren av bilen stakk av, ble han
pågrepet. Bileieren meldte
seg selv for politiet utpå mor-
genkvisten.

Det var ved halv ett-tiden
natt til onsdag at utforkjø-
ringen skjedde på Fonsveien
ved Revetal. Brannvesen, po-
liti og ambulanse rykket ut til
stedet der en bil med flere
personer i hadde gått rundt.
Tre var skadet, og tre hadde
stukket til skogs. Søk med he-
likopter ble igangsatt, mens
de skadde ble fraktet til syke-
hus for sjekk.

Politiet har i etterkant sik-
tet sjåføren for å ha kjørt bi-
len i påvirket tilstand. Det
dreier seg om en 22 år gam-
mel mann fra Våle. Bileieren,
som var passasjer i bilen, vil
bli anmeldt for å ha overlatt
bilen til en som ikke oppfyller
vilkårene for å kjøre.

Ved fem-tiden på morge-
nen meldte eieren av bilen
seg for politiet. Han ble på-
grepet og blodprøver ble sik-
ret. Han ble sittende i sen-
tralarresten i påvente av av-
hør og videre etterforskning,
da det på det tidspunktet var
noe uklart om hvem som
hadde vært fører av bilen.

– Se opp for juks
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD//HHOOFF:: De siste
dagene har det vært flere e-
poster hvor bakmenn har
uærlige hensikter. Mailer fra
“DNB Bank” har mange
reagert på, og kundesenteret
til DNB advarer mot å åpne
eller klikke på vedlegg. - Det-
te er lureri og har ikke noe
med banken å gjøre, sa en
kundebehandler til Jarlsberg
torsdag. - Mottakeren blir
bedt om å gjenopprette sin
brukerkonto og oppgi sensi-
tiv informasjon. Dette er et
svindelforsøk og vi oppfor-
drer alle til å slette e-posten,
er oppfordrintgen fra ban-
ken. Det fyker også rundt
mailer fra andre påståtte fi-
nansinstitusjoner. - Se opp
for juks, er advarselen.

Dag omalternativ
transportenergi
TTØØNNSSBBEERRGG:: Et seminar om
alternative transportenergi i
Vestfold blir arrangert ved
Statens Park i Tønsberg 10.
januar. Det er Vestfold Kli-
ma- og energiforum i samar-
beid med fylkeskommunen
og Statens vegvesen Region
Sør som står bak dagen, og
hensikten er å presentere
muligheter for å ta i bruk nye
energiformer med dagens
teknologi. – Flere nye driv-
stoffalternativer er under ut-
vikling, og 12k-samarbeidet
ønsker produksjon av bio-
gass og bruk av biogass i kjø-
retøyflåter i Vestfold. Det er
derfor ønske om ny oppda-
tert kunnskap, står det i invi-
tasjonen til politikere og an-
dre med interesse for temaet.

Mistet lappen
KKOOPPSSTTAADD:: UP melder at de
torsdag kveld stoppet en bil i
en hastighet av 145 kilometer
i timen i 100-sonen. 19-
åringen mistet førerkortet.

40 nye arbeidspla

FFYYLLLLEERR OOPPPP LLOOKKAALLEENNEE:: Skanska Norge AS
av kontorene i Telemark, Buskerud og Vestfo

SSTTOOPPPPEETT:: Omfattende lokal distribusjon av hasj er stoppet, i hvert
fall for en tid, ved fengslingen av 38-åringen. (Arkivfoto)

Allerede fra mandag er
lokalene etter Nav Hol-
mestrand utleid. Vi
samlokaliserer vår ad-
ministrative virksomhet
i tre fylker og blir cirka
40 medarbeidere i an-
dre og tredje etasje, sier
prosjektutvikler Helge
Strømsheim i Skanska
Norge AS.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Skanska Norge
AS flytter dermed begge sine nå-
værende administrasjoner fra
Buskerud og Telemark til Vest-
fold. Også Tønsberg-kontoret,
som dekker Vestfold, blir flyttet.

Midt i regionen
- Holmestrand ligger midt i vår
region. Både i forhold til kunder,
og det er også gunstig med flyt-
ting av arbeidssted for flere av
våre ansatte som har bosteder i
Kongsberg, Drammen og flere
omkringliggende steder. Å plas-
sere oss midt i begivenhetenes
sentrum var utslagsgivende, og
så er det hyggelig å vite at vi
kommer til en by som skal bli
penere og mer tiltrekkende fra
sommeren av, sier Strømsheim,
og sikter til opprustingen av
Havnegaten og småbåthavna,
som allerede til sommeren skal
være innbydende for de til
vanns og gatelangs.

En annen divisjon
Som kjent har Nav Holmestrand
flyttet inn i nye lokaler i andre

etasje ved Dr. Graaruds plass 1-
3. Skanska tar over lokalene i
Tordenskjoldsgate.

- Vi har ikke noe med utbyg-
gingen av dobbeltspor for jern-
banen forbi Holmestrand å gjø-
re. Skanska er delt opp i flere di-
visjoner. Vi hører til byggdivisjo-
nen, mens jernbaneutbygging-
en ligger under anleggsdivisjo-
nen, forklarer Strømsheim.

Han utelukker ikke en videre
utvikling også i antall ansatte.
Det tror han i såfall vil være an-
satte ute i produksjonen - ikke i
den administrative enheten.

Flytter inn i februar
-Selv om vi har leid lokalene av
Holmestrand Utvikling AS fra 1.
januar, betyr det ikke at vi flytter
inn fra første dag. Det trengs noe
oppussing, blant annet utskift-
ning av en del gulvbelegg. Stort
sett er lokalene helt fine, men
noe småtteri er det jo alltid når
man overtar lokaler fra annen
virksomhet, sier han.

Strømsheim anslår at konto-
rene i Holmestrand vil være fullt
bemannet i løpet av februar.

Engodbegynnelsepå2012
Året starter godt for
Holmestrand Utvikling
AS. Lokalene etter Nav
er fylt opp nesten før de
Nav-ansatte har flyttet
sin siste pappeske og
nybygget på Dr. Graa-
ruds plass står ferdig.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Omtrent halv-
parten av de 30 nye leilighetene
er overtatt av eierne nå i julehel-
gen, de øvrige blir overtatt rett
etter nyttår.

Snart fylt opp
På bakkeplan skal klesbutikken
Alma inn, og det er en avtale på
gang mellom Holmestrand Ut-
vikling AS og en næringsdri-
vende om de resterende kva-
dratmetrene i første etasje.

Over G Sport skal sju tidligere
utleieleiligheter gjøres klar for
salg, men ellers blir 2012 et år
med hovedvekt på planlegging
av den videre byutviklingen.

38-åringsolgte 1,8kilohasj
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KKAANN SSMMIILLEE:: Øistein Hjelmtvedt
i Holmestrand Utvikling AS er
fornøyd med starten på 2012.
(Foto: Pål Nordby)



asser til byen

S flytter fra nyttår inn i andre og tredje etasje i Uni-bygget med 40 personer i sin administrasjon. - En samlokalisering
old er fornuftig midt i regionen- i Holmestrand, sier prosjektutvikler Helge Strømsheim i Skanska. (Foto: Pål Nordby)

- Vi gjør en endring ved
at vi ser på aktuelle lo-
kaler i byen for å drive
vår kursvirksomhet der,
sier daglig leder Tomas
Vigeland i Velle Utvik-
ling AS. Bygget på
Bentsrud kan bli solgt.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Velle Utvikling
AS vil flytte den grafiske produk-
sjonen fra lokalene på Bentsrud
i Holmestrand til hovedbasen i
Tønsberg.

For store lokaler
- Det betyr at to ansatte flytter
med til Tønsberg, og med denne
endringen av virksomheten i
Holmestrand er det ikke behov
for så store lokaler som “nybyg-
get”, sier Vigeland.

Om bygningen blir solgt eller
leid ut er ennå ikke avgjort, men
Vigeland bekrefter at Velle Ut-
vikling nå ser på aktuelle lokaler
i sentrum for å drive sin kurs-

virksomhet innen attføring og
rehabilitering.

Liten endring
- For virksomhetene Velle Utvik-
ling driver i nordfylket blir ikke
denne endringen av organise-
ringen veldig stor utover lokali-
seringen. Vi driver fortsatt ben-

sinstasjonen på Kleivbrottet og
Kjeldås barnehage i Sande kom-
mune. Her har vi mange i ar-
beid, men av de fem ansatte i lo-
kalene på Bentsrud flytter altså
to over til Tønsberg på nyåret,
sier Tomas Vigeland. Han tror
detaljene er mer på plass i løpet
av en måneds tid.

At det tar lang tid for at
lyset skal bli grønt i lys-
krysset er det ingen tvil
om. Selv som eneste bil
må man vente i over ett
minutt på grønt lys.

HEGE FROSTADDAHLE
Telefon 33099007

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Dette var ukjent
for ansvarlig for lys i Statens veg-
vesen, Finn Erling Berg.

- Det er ikke riktig at bilene
skal vente så lenge på grønt lys.
Her er det trolig et brudd i ei
slynge som ligger i asfalten, for-
klarer Berg.

Sensorfeil?
Når en bilist kommer kjørende
inn mot lyskrysset registreres bi-
lens bevegelse slik at hvis det
ikke er biler i møtende bane får
bilisten raskt grønt lys. Berg me-
ner at det er en av sensorene el-
ler slyngene som er ute av drift.

- Hvis en av slyngene er ute av
drift eller at det er brudd på led-
ningen, vil dette føre til at lysre-
guleringen går til en fast tid før
det blir grønt eller rødt, forklarer
han videre.

Han har ingen problemer med

å forstå at dette er et irritasjons-
moment for bilister som kom-
mer når det er lite trafikk.

- Vi skal ta tak i problematik-
ken og se om vi kan finne feilen,
opplyser Berg. Han legger til at
avdelingen som jobber med lys
og lysregulering vil se på saken
så fort som mulig.

Når det gjelder lysene langs
Hvittingfossveien er det et større
problem.

Mangler lamper
- Det er fortsatt lamper hvor det
mangler lys. Her er det et kabel-
problem. Det hjelper ikke å byt-
te pære, det er kabelen som er
problemet, sier han.

Det har i hele høst og vinter
manglet lys i flere lyktestolper
langs Hvittingfossveien fra Gre-
aker til Farmandsvingen, til stor
irritasjon for bilister som daglig
kjører strekningen. Det samme
gjelder flere fotgjengerover-
ganger som mangler ekstralys.

- Det vil ta noe lenger tid å ret-
te opp problemene siden det er
kabelfeil i tillegg til at lyset har
gått, sier han.

Han har satt Skagerak Energi
på saken og håper at proble-
mene kan la seg løse relativt
raskt, men legger til at avdeling-
en har mye å gjøre.

KKAANN BBLLII TTRRAANNGGTT:: Parkeringsplasser er det rift om i sentrum, og det
kan bli trangt når 40 fra Skanska flytter inn i andre og tredje etasje
over Vinmonopolet. (Foto: Pål Nordby)

Flytter til sentrum?

–Troligbruddpå
slynge i lyskrysset

VVEENNTTEERR PPÅÅ GGRRØØNNTT:: Kjørende må beregne god tid i lyskrysset i Hol-
mestrand sentrum for tiden. (Foto: Hege Frostad Dahle)
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SSAALLGG EELLLLEERR UUTTLLEEIIEE?? Bygget til Velle Utvikling AS på Bentsrud vil bli
solgt eller utleid, og kursvirksomheten i attføringsbedriften flyttes
trolig til lokaler i sentrum. (Foto: Pål Nordby)

Trangtomp-plassene?
Med 40 nye arbeidstakere som skal ha sine konto-
rer i andre og tredje etasje over Vinmonopolet kan
det bli enda trangere om plassen for de med biler.
Den midlertidige p-plassen ut mot Langgaten ser
det dermed ut i ettertid at var riktig å få etablert.




