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Rundt 43 millioner
kroner vil det etter
foreløpige beregninger
koste å fylle ut “mellom
Hakan og stakan” med
tunnelstein. Det kan gi
seks til åtte dekar nytt
land til havneområdet,
og dersom politikerne i
formannskapet og
bystyret følger rådmann
Thor Smith Sticklers

innstilling vil dette
kunne være en realitet i
løpet av to til tre år.
Kommunen må låne
pengene og det er
avgjørende at det på sikt
blir inntektsbringende
virksomheter i havna.
Det er ventet at
politikerne vil gå for
innstillingen.

Se side 2

SSTTØØRRRREE HHAAVVNN OOGG MMEERR LLAANNDD:: Med seks til åtte mål mer land ytterst
i havna åpner det seg muligheter for framtiden. (Foto: Pål Nordby)

Fast Go’helg-pris

1690
pr. pakke

Fersk kyllingfilet
160 g pr. kg 105,62

Gjelder så langt beholdningen rekker.
Kun til private husholdninger.

FFas
is

Ukens Go’helg-produkt
fredag og lørdag

2990
Fårikålkjøtt av lam

Frossent, Gilde, pr. kg

4365
Fersk laksefilet naturell

4x125 g Lofoten, pr. kg 87,30

VViillllee ggii 3300..000000
kkrroonneerr vviiddeerree
Marie Tykhelle Solbakken (Ap)
ville gi “terrorpenger” til
støttegruppa for pårørende.
Det sa formannskapet i Hof
nei til.

Se side 10

RRøønnnnaa eerr hhiissttoorriiee
Det falleferdige huset i
Jernbanegaten 21 er revet. I
første omgang blir det
parkeringsplasser på tomta,
sier eier Jens Petter Aven.

Se side 12

IInnggeenn nnaabbooeerr kkoomm
ddaa HHyyddrroo iinnvviitteerrttee
Alt er såre vel. Slik tolker
Hydroledelsen det faktum at
ingen kom til invitert
nabomøte tirsdag.

Se side 8Fyller med stein

SKAL DU SELGE BOLIG?
Ring oss i Garanti for et godt tilbud!

Usbl Garanti Eiendomsmegling AS
Havnegt. 7, 3080 Holmestrand Tlf. 08750 • www.garanti.no

Main
mob. 412 47 887

Inger Lise
mob. 488 98 421

Stein Erik
mob. 918 73 287



Det blir
stein i
havna?
Til en investeringskost-
nad på cirka 43 millio-
ner kroner innstiller
rådmann Thor Smith
Stickler på å fylle ut sjø-
området nord for Ha-
kan med tunnelstein.
Resultatet kan bli opptil
åtte dekar nytt land.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Den langdrøye
steinsaken kan altså se ut til å få
et positivt resultat for alle de
som har ment at kommunen
“måtte” sørge for å utnytte
steinmasser til beste for kom-
munen.

Forslagene til steinfyllinger
har vært mange, men havna har
hele tiden vært en kampsak for
de ivrigste politikerne og privat-
personer som har engasjert seg i
saken.

43millioner kroner
Med utgifter knyttet tilregule-
ringsarbeid, konsulentbruk og
selve fyllingen av området uten-
for Hakan, kan det koste 43 mil-
lioner kroner. Dette er penger
som må lånes i dagens anstreng-
te økonomiske situasjon. Råd-
mannen forutsetter imidlertid at
dette blir en utgift til inntekts er-
vervelse. Det vil si at finansie-
ringen fører til nytt land som
kan benyttes i framtiden til næ-
ringsvirksomhet, som både kan
betale gildet og være en ny inn-
tektskilde i årene som kommer. I
innstillingen heter det at det skal
legges vekt på havnerelatert ma-
ritim virksomhet som på sikt

kan dekke utgiftene, slik at utfyl-
lingen ikke belaster kommu-
nens øvrige tjenesteyting.

Kan ta to til tre år
Å fylle opp det utpekte området,
tidligere kalt ”mellom Hakan og
stakan”, kan ta to til tre år. Det
på grunn av de ustabile grunn-
forholdene, og de anbefalingene
som geologer har gjort. En mo-
dell er i første omgang å fylle
opp til havflaten for så å la dette
ligge minst ett år for stabilise-
ring. Selv om det er knyttet usik-
kerhet til hvor lang tid en slik
stabiliseringsperiode bør være,
kan altså Holmestrand kommu-
ne vokse med seks til åtte dekar
nord/østover i løpet av tre år.

Billigst å kjøre gjennombyen
Den billigste metoden å frakte
steinen på er gjennom byen og
ut på kaia med lastebil for om-
lasting til lekter, som igjen frak-
ter steinen videre utenfor Ha-
kan. I et begrenset tidsperspek-
tiv som denne transporten og
fyllingen vil pågå, mener råd-
mannen at dette bør være til å
leve med av ekstra ubehag. I sa-
ken til formannskapet er det
ikke anslått noe mengde stein,
men tidligere har det vært anty-
det et behov for mellom 200 og
300.000 kubikkmeter stein av-
hengig av størrelsen på utfyl-
lingen.

Mange debatter
Mange steindebatter, både poli-
tiske og over private kaffekop-
per, kan med et positivt vedtak i
formannskapet og bystyret med
dette gå fra ord til handling.
Rådmannen har også gjennom

sin saksbehandling og innstil-
ling tatt hensyn til at flere av po-
litikerne, i første rekke Ingar
Aas-Haug og Arbeiderpartiet,
har snakket varmt for å beholde
den kommunale råderetten over
et eventuelt nytt område.

Måha inntekter
Det må på sikt solide leietakere
til i næringsinteresser som kan
dekke inn investeringen på 43
millioner kroner, og helst bidra
til inntekter utover dette.

““MMEELLLLOOMM HHAAKKAANN OOGG SSAATTKKAANN”” har blitt et begrep i ønskene om å skaffe nytt la
mannen fulgt i formannskap og bystyre kan utfylling starte når fylkesmannen og
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Restaureringen av Hol-
mestrand kirke fortset-
tesetter, men gravene
rundt forfaller.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Lesere har kon-
taktet Jarlsberg med forståelse
for at restaureringen gjør at ikke
gravlunden kan være hundre
prosent i stand. Samtidig mener
de at det kunne vært gjort en
jobb med ugresset av respekt for
at det tross alt er en kirkegård.

Katt på egenhånd
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: - Jeg vil gjer-
ne etterlyse eieren til denne
lille katten gjennom avisa.
Den dukket opp i hagen vår i
Tolfsrudkollen, ser litt pjus-
kete ut, og må være alt for li-
ten til å være lenge hjemme-
fra. Dersom noen savner den
kan de ringe meg på telefon
97193975, sier Guro Meldre
Pedersen.

Med aner til
Holmestrand
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD//CCOOGGNNAACC::
Året 1940 bryter det ut krig i
Europa og verden står nok en
gang overfor alvorlige utfor-
dringer. Rasjoneringer og ar-
restasjoner blir dagligdags og
folk frykter fremtiden. Men i
Cognac-distriktet fortsatte
man med sitt arbeid for å
videreføre tradisjonene.
Denne rene årgangscogna-
cen fra andre verdenskrig er
enkel og elegant innpakket i
sin unike flaske inspirert av
den gamle meglerens kolbe.
Det er tappet 36 nummererte
flasker av denne, og ved å eie
en flaske 1940 har man ikke
bare en sjelden Cognac med
aner fra Holmestrtand, men
også et eksepsjonelt objekt
som har vært vitne til et styk-
ke krigshistorie.

Overgroddegraver

BBOORRTTEE VVEEKKKK:: Eieren til kat-
ten etterlyses. (Foto: Privat)

MMAAKKRREELLLLFFIISSKKEE:: Bare én ma-
krell ville bite utenfor Dulpen
tirsdag. (Foto: Pål Nordby)

“Stakan”

FFOORRSSIIKKTTIIGGEE GGEEOOLLOOGGEERR:: Geo-
tekniker Geir Solheim informerte
om mulige farer og muligheter
for utfylling i sjø på møtet i Ut-
valg for regulering og kommu-
nalteknikk i mai.

11994400:: Med krigen i minne
blir denne årgangen ekstra
spesiell. (Pressefoto)

Alle foto: Pål Nordby)



- Jeg synes det var rart
at ikke politiet henviste
til brannvesenet, i ste-
det for dyrehospitalet i
Horten, sier Else Ragn-
hild Angeltun i dyrebe-
skyttelsen.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Angeltun tilhø-
rer dyrebeskyttelsen, avdeling
Tønsberg og Horten, men i
praksis opererer avdelingen i
hele Vestfold.

Hun sier hun ble litt sjokkert
over svaret, særlig ettersom det
førte til at kattene ikkev fikk
nødvendig hjelp.

Har ikke det utstyret
- Vi har ikke det utstyret som
trengs, og vi er heller ikke kla-
trere, sier hun.

Dyrebeskyttelsen er med på å
fange inn villkatter og bort-
komne dyr, men til slike opp-
drag som dette i Bakken trengs
det utstyr, og det er det brann-

vesenet som har, sier hun.
- De har klippeutstyr, stiger

og tau - og kan dette, legger hun
til.

Når det gjelder fjellsikrings-
nett så er disse veldig skumle
for nysgjerrige katter og andre
dyr.

- Det er åpninger øverst og
naturlig nok er de stengt i bun-
nen. Lett å falle opp i, men van-
skelig å ta seg ut av, sier Angel-
tun, som er glad for at det tross
alt gikk bra med kattene denne
gangen.

Holmestrand kommu-
ne inviterer tirsdag 11.
september til boligsosi-
alt rus-seminar. En rek-
ke foredragsholdere er
invitert.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Seminaret av-
holdes ved Filadelfiakirken, og
pågår hele dagen. Et hovedtema
er oppmerksomhet mot boli-
gens betydning for rusfeltet - i et
forebyggende perspektiv, og
som en del av støtteapparatet
rundt rusavhengige.

Etter at den psykiske helsetje-
nesten i kommunen har innle-
det, slippes lektor Ellen Andvig
fra Høgskolen i Buskerud til.

Forskningsresultater
På foredragslista står også pro-
sjektleder Gunnar Sveri og seni-
orrådgiver Stein-Roger Westbye
fra Husbanken, samt forskerne
Helge Renå og Camilla Lied fra
Norsk institutt for by- og regi-
onsforskning (NIBR).

Forskerne skal presentere
funn fra foranalysen i Holmes-
trands boligsosiale arbeid, og de
slipper til for spørsmål og kom-
mentarer rundt funnene i rap-
porten.

and til havneområdet i Holmestrand med tunnelstein. Blir innstillingen til råd-
g andre instanser har sagt sitt. (Begge foto: Pål Nordby)

- Det var så hjerteskjæ-
rende å høre og se, sier
Marny Elise Grønli om
det hun opplevde man-
dag kveld ved halv åtte-
tiden. To katter kjem-
pet for å komme ut av
nettingen som sikrer
fjellet bak husene i
Bakken.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Men det skulle
vise seg at det ikke bare var en-
kelt for Marny Elise Grønli å få
hjelp til å hjelpe de små kat-
tene.

Politiet hadde ikke kapasitet
- Da jeg ringte politiets opera-
sjonssentral i Vestfold fikk jeg
beskjed av vakthavende at de
ikke hadde kapasitet til å ta sli-
ke oppdrag, forteller Grønli.

Hun ringte videre til Vestfold
Dyrehospital - for Tønsberg og
Horten.

- Der var det ingen som tok
telefonen, så jeg kom ingen vei
der og da. Det var ille å høre på
det jeg vil kalle jamremjauing
oppe i fjellsiden fra nettingen,
forteller hun.

- Naboer, som hadde hørt
kattene, sa at de hadde mjauet
og pepet hele natta før, legger
hun til.

Marny Elise Grønli beskriver
kattene som grå-hvit spraglete
med hvit snute, mens den an-
dre var svart i pelsen med hvite
sokker.

Naboer tok ansvar
Etter et par døgn i nød var det

to beboere i Bakken som til
slutt hjalp kattene løs.

Connie og Rune forteller at
de med en lang kjepp og ei snø-
skuffe klatret opp og klarte å
lange en åpning på 30-40 centi-
meter slik at kattene kom seg

løs.
- De virker ikke til å ha tatt

noe skade av oppholdet i fjellsi-
den, men sultne var de, forteller
Rune, som etter å ha gitt litt
stell og kos har sluppet kattene
ut igjen.

Satt fast inettingen

GGLLAADD DDEETT GGIIKKKK BBRRAA:: Else Ragnhild Angeltun, mener brannvese-
net burde vært riktig instans. (Foto: Lisa Lund Haga)
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Katterpepfortvilet:

–Jegble litt sjokkertoversvaret

SSTTUUPPBBRRAATTTT OOGG UULLEENNDDTT:: I fjellsikringsnettingen (like over hodet)
fikk Marny Elise Grønli se at de to kattene satt fast i nettingen.
- Heldigvis fikk naboer i Bakken ned kattene etter to døgns inne-
sperring, sier hun. (Foto: Pål Nordby)Inviterer til rus-seminar




