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NYE LEILIGHETER: I Henningsengården vil det i løpet av 2014 bli 
ti nye leiligheter til salgs.  FOTO: PÅL NORDBY

Holmestrand Utvikling er i 
gang med å planlegge for ti 
nye «småleiligheter» i 
Henningsengården. De 
skal stå ferdig senhøstes 
eller før jul.
PÅL NORDBY
paal@jarlsbergavis.no
93065552

HOLMESTRAND: – Vi i Holme-
strand Utvikling har flyttet fra 
Nordeagården til de tidligere 
lokalene for kundeservicen for 
Nav i Tordenskjoldsgate, for-

klarer Øistein Hjelmtvedt i Hol-
mestrand Utvikling.

Flyttingen gir plass i Nordea-
gården for tannlegekontor, kje-
veklinikk og legevirksomhet, 
som i dag holder til i Henning-
sengården.

Ti små leiligheter  
– Behovet for mindre og der-
med litt billigere leiligheter tror 
vi er til stede i sentrum. Derfor 
bygger vi om andre og tredje 
etasje i Henningsengården til ti 
leiligheter i størrelse 30 kva-
dratmeter pluss til 50 kvadrat-

meter pluss, sier Hjelmtvedt. 
– Dette blir leiligheter til 

salgs, legger han til, uten at pris 
kan oppgis så tidlig i prosjekte-
ringen. 

– Vi kommer til å starte om-
byggingen utpå våren, og sen-
høstes eller før jul vil leilighete-
ne være til salgs. Prosessen i 
forhold til bruksendring er 
igangsatt med kommunen, 
opplyser han.

Leilighetene vil bli koblet til 
heishuset ved Dr. Graaruds 
plass, og planlegges som mo-
derne og attraktive boenheter. 

Bygger ti nye leiligheter

I økonomiprosjektet 
”Å sette bo” får tien-
deklassingene ved 
Gjøklep ungdoms-
skole en forsmak på å 
være ansvarlige voks-
ne. Det gir mye læ-
ring.
PÅL NORDBY
paal@jarlsbergavis.no
93065552

HOLMESTRAND: I et samar-
beid mellom skolen og DNB lo-
kalt var det fjerde året på rad at 
ungdommene fikk gjøre vok-
sent framtidsarbeid med bud-
sjetter, lån og renter.

– Jeg er kjempeimponert over 
hvor mye dere har lært om 
hverdagsøkonomi på noen få 
uker, sa banksjef Kristin B. Fin-
sal, da fem grupper la fram sine 
prosjekter torsdag. Hun kunne 
bekrefte at nettopp de pro-
blemstillingene elevene hadde 
jobbet med og forstått, er de 
vanligste spørsmålene bankens 
rådgivere må bruke tid på over-
for lånesøkere eller de som har 
kommet litt skjevt ut med sin 
økonomi.

Innhold og framføring
I en uhøytidelig konkurranse 
var det Johan Hansen og Siri 
Rønningen som samlet sett fikk 
beste premie for innhold og 
måten de la fram sin økonomis-
ke tenkning på for resten av 
prosjektdeltakerne. I et tenkt 
scenario hadde de som par, Jo-
han som markedsøkonom og 
Siri som førskolelærer, funnet 
seg en rimelig leilighet på 65 
kvadratmeter i Tønsberg tilpas-
set sitt lønnsnivå, gjeld og øvri-
ge forpliktelser.

– Ettersom vi har ventet med 
å kjøpe bil kan vi spare mer, 
samtidig som vi leier ut gara-
sjen for 1.000 kroner måneden. 
Da kan vi også spare til litt ferie, 
og vi kan sette av litt til pen-
sjon, viste Johan til. 

– Det siste har vi lært at er vel-
dig lurt, la han til, med aner-
kjennende nikk fra banksjefen 
bakerst i salen.

– Vi har også satt av en god 
slump med penger på vårt bud-

sjett til det daglige. Matvarer 
koster mye, toalettsaker, såpe 
og alt til et kjøkken. Ofte kan 
det koste over 1.000 kroner en 
handletur på butikken. Det kos-
ter ofte mer enn vi tror, fulgte 
Siri opp med. 

Som de andre gruppene had-
de Johan og Siri satt seg godt 
inn i gjeld, fellesgjeld, renter og 
avdrag, og ikke minst reglene 
for 15 prosent egenandel ved 
lån og fordelene ved å ha spart 
mest mulig på forhånd.

– Det ingen hadde tatt med i 
sine fremføringer var faren for 
en rentestigning i løpet av 20–
25 år. Det kan gi et litt annet bil-
de. Positivt var det derimot den 
nøkternheten som ble vist, ikke 
minst i forhold til dyre ferier, 
biler og andre luksuskostnader, 
kommenterte banksjefen.  

ØKONOMISTYRING PÅ TIMEPLANEN:

Penger som læring 

«Å SETTE BO»: Banksjef Kristin B. Finsal fra DNB utroper Siri Rønningen og Johan Hansen til beste gruppe.  ALLE FOTO: PÅL NORDBY

ALLE VANT: Økonomiprosjektet ga alle deltakerne kinobilletter i 
premie. Ekstrabilletter ble det til Johan og Siri.

BUDSJETT: Lina Sofie Fon 
Martinsen presenterer tallene.


