
LOKALAVISEN FOR HOLMESTRAND OG HOF
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Fersk PIZZA
CAPRICCIOSA/PEPERONI

Staur, 500 g, 58,00 pr. kg

SOSISSER
Nordfjord, 400 g, 27,25 pr. kg

Fersk
KOKT JULESKINKE
Nordfjord, 49,90 pr. kg

KOKOSMAKRONER 10-PK
Mesterbakeren, 10 stk, 97,22 pr. kg

Fersk
LUTEFISK AV
LOFOTTORSK

Godehav, 34,90 pr. kg
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Som en del av ”Den kulturelle
spaserstokken” for eldre, ble
utstillingen “Åpen Minnebok”
åpnet ved Veset bo- og

aktivitetssenter i Hof. - Jeg har
hatt familien som objekt for min
collage, og jeg må si at jeg har
skapt en collage som rørte meg til

tårer, sa Gudrund Sofie Hvål som
viste fram sitt kunstverk.

Se side 8
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Din lokale
dekkleverandør

Åpningstid:
Mandag-Fredag 8-16

Lørdag stengt

TYFOON

KKaann ffllyyttttee iinnnn
fføørr jjuulleeffeeiirriinnggeenn
Det nærmer seg på Dr.
Graaruds plass, og slik det ser
ut i dag, vil omlag halvparten
av de 30 nye
sentrumsbeboerne kunne
flytte inn før jul.

Se side 2 og 3

KKjjøøppttee aallllee EEddddaa--
aavviisseennee ii ffyyllkkeett
A-pressen, som eier Jarlsberg,
har kjøpt alle Edda-avisene -
også i Vestfold. - Jeg tror ikke
leserne vil merke noe. A-
pressen er genuint
interesserte i å utvikle
lokalaviser. sier Jarlsbergs
redaktør (bildet). Se side 5

Minnes med collage

COLLAGE: Gudrund Sofie Hvål hadde familien som objekt for sin collage i utstillingen “Åpen Minnebok” ved Veset bo- og
aktivitetssenter. (Foto:Hege Frostad Dahle)



- Når vi nå skal i gang
med den største jobben
rundt utviklingen av
sentrumskvartalene
tror vi det også er viktig
å ha et navn som bedre
kan plassere oss på
kartet, sier Øistein
Hjelmtvedt.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Jarlsberg Eien-
domselskab AS skifter navn til
Holmestrand Utvikling AS.

- Navnet ble registrert i
Brønnøysund i forrige uke. Det-
te ser vi som et viktig og riktig
ledd i den store jobben som nå
er i gang, sier Hjelmtvedt.

Måprofilere bredt
- Dette navnet vil være mye en-
klere å kommunisere, når vi skal
langt utenfor både Holmestrand
og Vestfold, fortsetter han.

Det nye navnet vil for første
gang dukke opp i offisiell
sammenheng lørdag under
TV2-programmet “Ønskedrøm-

men”.
Hjelmtvedt kan opplyse at

navnet Jarlsberg Eiendomsel-
skab ikke vil forsvinne, men det-
te vil fra nå av være et holdings-
elskap (Jarlsberg Eiendomsel-
skab holding AS), som eier Hol-
mestrand Utvikling AS.

Det gamle navnet vil trolig
være litt å se lokalt, mens all
markedsføring utad skal kobles
til nytt navn.

Prosjekteringsgruppe
I oppstarten av planleggingsjob-
ben som nå skal gjøres for sen-
trumskvartalene er det etablert
en egen prosjekteringsgruppe
på ti personer.

- Gruppa består i tillegg til ei-
erne av arkitekter, prosjekter-
ingsmedarbeidere, butikkutvi-
klere og boligutviklere, opplyser
Hjelmtvedt. Med gode erfaring-
er rundt samarbeidet med OKK
Entreprenør håper han på et
fortsatt samarbeid.

- OKK gjør en veldig god jobb,
noe også vår salgsanvarlig Ale-
xander Kirkerud gjør. Vi er kjem-
pefornøyde med nybygget, og
kommer trolig til å ha en form
for offisiell åpning når Havnega-
ten er ferdig, sier han.

Tatt for tagging
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: En 28 år
gammel mann fra Tønsberg
ble fredag ettermiddag tatt
for tagging i Holmestrand.
Utstyr ble beslaglagt, og
mannen erkjente forholdet.

14 kjørte for fort
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD//RREE:: Utryk-
ningspolitiet (UP) hadde
fartskontroll i Mulvika
mellom klokken 17.00-19.00
fredag. 14 bilførere kjørte for
fort i 70-sonen. Høyeste has-
tighet var 96 kilometer i ti-
men.

Alt for fort fredag
kveld på E18
KKOOPPSSTTAADD:: Utrykningspolitiet
(UP) stanset fredag kveld ved
22-tiden en bilfører på E18
ved Kopstad, etter en måling
til 176 kilometer i timen i
100-sonen. Føreren, en
mann på 28 år samtykket i
beslag av førerkortet.

Traff lyktestolpe
KKOOPPSSTTAADD:: En person kjørte
ut av E18 ved Kopstad ved
10.30-tiden lørdag og traff en
lyktestope. Det ble store ska-
der på bilen, men ingen per-
sonskader. Bilføreren, en
mann på 35 år fra Agder,
mistenkes for kjøring i påvir-
ket tilstand. Nødvendig prø-
ve ble tatt. Mannen hadde
heller ikke gyldig førerkort
for bil.

Kjørte ut ved
Bergsvannet
EEIIDDSSFFOOSSSS:: En person kjørte
av fylkesvei 35 og inn i fjell-
veggen litt sør for Eidsfoss
ved 16-tiden lørdag. Føreren
var alene i bilen. Han var
uskadd etter hendelsen. Det
var svært glatt på fylkesveien
langs Bergsvannet.

Redusert fart i
Brekketunnelen
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD//RREE:: Politiet
valgte å sette ned farten
gjennom Brekketunnelen på
E18 etter et uhell med en bil
søndag ettermiddag. Uhellet
skapte ingen øvrige proble-
mer i trafikken.

Blir såpeglatt etter
politiets bilvask
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: En leser spør
gjennom Jarlsberg om politi-
et har tenkt på hvor glatt det
blir etter bilvask ved stasjo-
nen. I helgen var det kulde-
grader og det blir rene hålka
ned mot Langgaten etter bil-
vasken som politiet bedriver,
sier han.

Endrer firmanavn
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Jarlsberg
EiendomSelskab AS har en-
dret navn til Holmestrand
Utvikling AS.

Klart for innflytting

SSNNAARRTT IINNNNFFLLYYTTTTIINNGGSSKKLLAARRTT:: Alexander Kirkerud kan huke av de to siste leili
nyttår, sier han. For Kirkerud står salget av sju leiligheter over G Sport som neste

VVIIKKTTIIGG ÅÅ SSEE UUTTOOVVEERR:: Øistein Hjelmtvedt vil tenke stort også i mar-
kedsføringen av “nye Holmestrand”. (Foto: Pål Nordby)

Overtakelse av halvpar-
ten av leilighetene skjer
20. og 21. desember,
opplyser salgsansvarlig
Alexander Kirkerud. Det
er stor aktivitet rundt
Dr. Graaruds plass 1-3
for å bli ferdig til fristen.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: - En stor leilig-
het er delt, slik at det til slutt ble
30, ikke 29 leiligheter, sier Kirke-
rud. Nå er alle solgt, og han anty-
der at cirka halvparten som har
kjøpt har hatt siste adresse uten-
for Holmestrand.

Flere nye innbyggere
- Ofte er det slik at de som selger
en enebolig på fjellet blir erstat-
tet med familier utenfra, så Hol-
mestrand får en del nye innbyg-
gere ut av prosjektet, sier han.

I går og i dag har det vært, og
er, forhåndsbefaringer i leilighe-
tene, og det vil trolig være lys i en

del vinduer allerede i romjula.

Nav inn 16. desember
I næringsdelen av bygget flytter
Nav inn 16. desember, og etaten
åpner sine nye lokaler mandag
19. desember.

Butikken Alma venter til utpå
nyåret, da mer er ferdig uten-
dørs, mens G Sport allerede har
tatt i bruk en del av nybygget.

- Vi er i forhandlinger med en
konkret interessent om de siste
cirka 100 kvadratmeterne, men
flere har vist interesse for loka-
lene, sier Øistein Hjelmtvedt.

Når det gjelder parkering, vil
det bli 23 plasser. Det vil si at de
minste leilighetene ikke er solgt
med øremerkede parkerings-
plasser.

For gjesteparkering blir det
som andre som parkerer i sen-
trum. Plassene i Kvartal Langga-
ten er for eksempel i umiddelbar
nærhet, sier Hjelmtvedt.

I disse dager vil fortauet langs
med sørveggen av nybygget bli
asfaltert og verandaene montert
før beboerne rykker inn med
møbler og utstyr.

–Viktigmednavneendringnå
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g - alle 30 solgt

ighetene. Nå er alle 30 boenhetene solgt. - Cirka halvparten flytter inn fra romjulen av, og resten venter til etter
e utfordring en gang utpå nyåret. (Begge foto: Pål Nordby) Fotografererbyen

medoktokopter

OOKKTTOOKKOOPPTTEERR:: Et oktokopter er et slags helikopter med åtte rotorer.
Det flygende kameraet får dermed god stabilitet. Jernbaneverket skal
benytte seg av teknikken. (Foto: PanoramaHardanger)

NÅ KOMMER 2012- KALENDEREN FRA VESAR!
TA VARE PÅ DEN.
Kildesorteringskalender 2012 sendes ut i uke 49.
Sjekk at det er riktig kommunenavn på kalenderen du har fått.

I årets kalender møter du 12 ulike familier i fylket vårt, som alle sorterer avfallet sitt.
Vestfold er nemlig blant de beste i landet på kildesortering. Vi ønsker å si takk til alle dere
som gjør en innsats med å sortere hver dag.

I kildesorteringskalenderen finner du ut når avfallet ditt blir hentet, hvordan du sorterer
og oversikt over hvor avfall kan leveres. Takk for at du sorterer!

Telefon 33 35 43 80. E-post: post@vesar.no www.vesar.no
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Førjulstid er tid for jule-
messer og basarer.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Lag, foreninger
og andre frivillige organisasjo-

ner har en travel førjulstid. For
mange skal hovedtyngden av
inntektene skaffes i løpet av
noen hektiske dager eller arran-
gementer. Og de som er heldige
å trekke et vinnerlodd, kan huke
av nok en gave på innkjøpslista
si til jul.

Messerogbasarer
BBAASSAARR:: Ved arbeidsstua på Kjærsenteret lages det mye fint. Anne Kal-
leberg satt med loddbøtta på Coop fredag. (Foto: Pål Nordby)

- Vi trenger flere og bed-
re oppdaterte bilder fra
Holmestrand, og skal
bruke et oktokopter,
sier Freddy S. Fager-
heim i Jernbaneverket.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Et fjernstyrt ok-

tokopter fungerer som et heli-
kopter, men ser mer ut som en
UFO. Med åtte rotorer blir det
høy løftekapasitet, og veldig god
stabilitet under filming og foto-
grafering.

Et minikamera på oktokopte-
ret er trådløst koblet til en
skjerm på bakken.

Med live-bilder på bakken kan
oktokopteret og kameraet styres
dit man ønsker å fotografere.

Ordensforstyrrelseogslåssing ibyen
Politiet fikk det tra-
velt natt til søndag, da
en ble slått ned og an-
dre slåss i kiosk-kø.

PÅL NORDBY
Telefon 33099004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Ved tre-ti-
den natt til søndag fikk politi-

et en melding om en mann
som var slått ned i Holme-
strand. Fornærmede, en 38
år gammel mann fra Holme-
strand ble tatt hånd om av
ambulansepersonell. Mis-
tenkte, en 24 år gammel
mann, også fra Holmestrand,
ble anmeldt for episoden.

Bare en halvtime senere
var det på’n igjen. Ved 03.30-

tiden fikk politiet melding
om slåsskamp mellom to
menn som sto i hamburger-
kø i Holmestrand. En 41 år
gammel mann og en 20 år
gammel mann, begge fra
Holmestrand, ble bortvist fra
sentrum. Ingen personskade
ble registrert, og ingen an-
meldelser ble notert etter
denne hendelsen.




