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Havnegaten åpnet onsdag
Alt klaffet da den første
delen av nye Havnega-
ten skulle åpnes. Mye
folk, godt sommervær,
søte jordbær og flott
infrastruktur.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Anslagsvis 2-
300 innbyggere og båtturister
hadde møtt opp for å ta den nye
havnepromenaden og brygge i
nærmere øyesyn under åpning-

en av strekningen mellom Fiske-
brygga og Kullboden onsdag
ettermiddag.

Åpnet og jobbet
Da klokken passerte 16.00, og
ordfører Alf Johan Svele grep
mikrofonen, holdt asfaltleggere
fortsatt på langs fortauene.

- Men det gjorde ingenting, for
nå ser folk at det blir bra, og at vi
klarer å omsette vidløftige pla-
ner til praktisk handling, kom-
menterte ordføreren. Han er
klar på at kommunen må fort-
sette å holde trykket oppe på
planleggingssiden og saksbe-
handling, for da vil det også
jevnlig bli anlegg, bygninger,
brygger og annet som blir ferdig.

Skaper tro og optimisme
I åpningstalen sa ordføreren at
slik milepæler skaper tro og op-
timisme, og at Holmestrand po-
sisjonerer seg som et sted der
det skjer noe. Han nevnte nytt
uteliv på Fiskebrygga, nye leilig-
heter i Klyvegården og i Bekke-
gaten og selvfølgelig Havnega-
ten og småbåthavnene - noe
som gjør en ordfører stolt.

- Jeg vil gi alle involverte skryt,
og en spesiell takk til Per Haa-
vardtun og Heidi Midtskogen, sa
Alf Johan Svele, som også nevnte
HUK som alltid stiller opp, og
jordbærene fra handelstanden.

OOFFFFIISSIIEELLTT:: Ordfører Alf Johan Svele sørget for at den offisielle delen av arrangementet ble gjennomført,
selvfølgelig med snorklipping - eller rettere sagt riving av sperrebånd. (Alle foto: Pål Nordby)

MMYYEE FFOOLLKK:: Innbyggerne møtte fram i et stort antall for å få med seg
delpåpningen av Havnegaten og brygga.

HHØØYYTTIIDDSSSSTTEEMMNNIINNGG:: Holmestrand ungdomskorps (HUK) er på
plass ved store anledninger, også ved en gateåpning som onsdag.

TTEERRNNIINNGGEERR:: Ble populære fra
første stund.

PPRROOSSJJEEKKTTLLEEDDEERR:: Heidi Midsko-
gen er fornøyd så langt.

SSØØTTTT jordbær i finværet for Ma-
rie Høiseth.

VVAARR MMEEDD:: Virksomhetsleder Per
Haavardtun (t.v.) og næringssjef
Geir Dyrnæs deltok under åp-
ningen onsdag ettermiddag.




