
Ønsker å felle grå-
gås som gjør skade

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Bonde Jan
Egil Sølvernes har søkt om å
felle grågås som gjør skade
på jordene ved Gudum.
Flokken med gås øker jevnt,
og ifølge Sølvernes hjelper
det hvis man får skutt noen
dyr, da velger resten av flok-
ken et annet tilholdssted.

Ny hovedtillis-
valgt i Hof
HHOOFF:: Hege Skalstad Olssen er
valgt til ny hovedtillitsvalgt i
Hof kommune. Hun vil ta seg
av lokale lønnsforhandlinger
fremover.

Vil kartlegge edel-
løvskog i Vestfold
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD // HHOOFF:: Direk-
toratet for naturforvaltning
skal gjennomføre en kartleg-
ging av naturkvaliteter knyt-
tet til edelløvskog i 27 områ-
der i seks kommuner i Vest-
fold i 2012. Kartleggingen i
Vestfold omfatter 27 områ-
der i Sande, Hof, Holme-
strand, Re, Lardal og Larvik.
Feltarbeidet vil bli utført av
biologer fra konsulentfirma-
et Asplan Viak og størstede-
len vil bli gjennomført i au-
gust og september. Grunnei-
erne vil ikke bli varslet i for-
kant, men alle vil få en orien-
tering når resultatene når
disse er klare på vårparten
2013.

Drar i gang ung-
domskor i Hof
HHOOFF:: Etter oppfordring fra
kulturkontoret i Hof kom-
mune har Skibergkoret tatt
på seg oppgaven å sette i
gang og administrere et
“Prosjektkor” for ungdom fra
7. klasse og oppover. Til det-
te prosjektet trenger de et
øvingslokale og søker om å få
låne “gamle Eidsfoss” til det-
te hver torsdag i skoleåret
2012 til 2013.

Fikk tilskudd til
leirskoleopplæring
HHOOFF:: Hof kommune har fått
godkjent sin søknad til fyl-
kesmannen i Vestfold om
støtte til leirskoleopphold for
to grupper med elever. Kom-
munen ble tildelt 27.665 kro-
ner. Tilskuddet skal i sin hel-
het nyttes til leirskoleopplæ-
ring eller annen aktivitet som
tilfredsstiller kravet om at
oppholdet skal gå over minst
tre overnattinger i sammen-
heng.
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FFOORRNNØØYYDDEE:: Thorbjørn og Marit Skogvold har hytte på Krok ved Svelvik. De tar ofte turen til Holmestrand for å fylle drivstoff. – Det har blitt veldig flott m

– Gjestebrygga har b
Den nye delen av Hav-
negaten er blitt en suk-
sess. Det er stadig fullt
med båter langs den
nye gjestebrygga. – Det
har virkelig blitt bra, sier
Thorbjørn og Marit
Skogvold. De to er inn-
om Holmestrand for å
kjøpe drivstoff, boller og
is.

JARL REHN-ERICHSEN
Telefon 33099005

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Torsdag var det
for første gang på lenge skikkelig
sommervær. Det gjorde at det
ble et yrende liv ved den nye
gjestebrygga langs Havnegaten.
Utpå dagen var det en jevn
strøm av båter som prøvde å
finne en plass. Enkelte steder lå
båtene tre i bredden.

Lettere å gå i land
– Det har blitt mye enklere å
komme i land. Jeg har vondt i
hofta, og hadde problemer med
den gamle brygga, forteller Ma-
rit Skogvold.

Hun sitter i båten sammen
med sin mann Thorbjørn Skog-
vold. De to har hytte på Krok
utenfor Svelvik og er ofte i Hol-
mestrand med båten i løpet av
sommeren. De to hadde flaks og
fikk plass ved gjestebrygga uten
å måtte vente.

– Det var en som akkurat la
ifra når vi kom, forteller de to.

– Nå koser vi oss med en is
mens vi venter på at bollene vi
har bestilt i butikken blir ferdige,
avslutter de to.

Kjempefint
– Det har blitt kjempefint, sier
Tiril Mazza, med et stort smil.
Hun er på sommerferie sammen
med Sandra Gressli, Sivert Dah-
ler og Andreas Gressli. De fire er
fra Drammen og tilbringer feri-
en på ei hytte ved Sandsletta.

Tiril, Sivert, og Sandra koser
seg med en is mens Andreas har
tatt med seg bensintanken og
gått bort til marinaen for å fylle.

– Det er så stor kø av båter der
nå at det var lurest å ta med tan-
ken bort, sier han.

Når resten av Havnegaten er
ferdig blir det bedre plass og
flere gjesteplasser slik at man
ikke trenger ligge tre i bredden.

KKOONNTTRROOLLLL:: Politibåten fra Søndre Buskerud politidistrikt kom inn-
om havna i Holmestrand torsdag.

KKAAOOTTIISSKK:: Det var en jevn strøm av båter og tilløp til kø både ved gjes-
tebrygga og ved marinaen for å fylle drivstoff.
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med den nye gjestebrygga, sier de to. (Alle foto: Jarl Rehn-Erichsen) FFUULLLLTT:: Ikke en ledig plass igjen.

blitt utrolig bra!

IISSKKOOSS:: Tiril Mazza (8), Sivert Dahler (14) og Sandra Gressli (8) fra Drammen er på sommerferie på hytta
ved Sandsletta. De syns det har blitt i havna.

DDYYRR VVEEGGGG:: Denne carporten vil Johansen kle inn. Det resulterte i et
skyhøyt gebyr fra Hof kommune.

I april skrev Jarlsberg
om Glenn Thomas Jo-
hansen i Hof som fikk et
gebyr på nesten 11.000
kroner for en liten en-
dring på sin carport. Nå
har han fått medhold i
sin klage til kommunen.
– Jeg er veldig fornøyd
med at gebyret ble re-
dusert, sier Johansen.

JARL REHN-ERICHSEN
Telefon 33099005

HHOOFF:: Johansen ønsket å endre
sin carport til en bod ved å kle
inn en vegg. Han meldte ifra til
Hof kommune og ble belønnet
med en regning på hele 10.861
kroner.

– Et helt tullete gebyr, sa han
til avisen i april da regningen
kom.

Kun en liten endring
Det var kun en liten endring Jo-
hansen ønsket å gjøre på huset.

Han har en carport som er litt
for liten til å romme en stor sta-
sjonsvogn. Derfor ønsket han å
lukke den slik at han kunne bru-
ke den som en bod.

– Jeg ønsket bare å få skjermet
det som står lagret der mot vær
og vind, fortalte han tidligere i
år.

Materialkostnadene hadde
han beregnet til rundt 1.000 kro-
ner.

Lang saksbehandling
Ifølge Johansen brukte Hof
kommune syv måneder på å be-
handle søknaden hans om en-
dring av carporten.

Nå har de ferdigbehandlet
hans klage på gebyrets størrelse
som han sendte i april. det har
tatt tre måneder å få svar på den.

Vant fram
Nå har Hof kommune behandlet
klagen og vedtatt og oppheve
det opprinnelige vedtaket og har
fastsatt et nytt gebyr i saken etter
skjønn.

Det nye gebyret er satt til 3.000
kroner. En reduksjon på hele
7.861 kroner.

– Jeg fikk beskjed om avgjø-
relsen rett før ferien, sier Johan-
sen.

– Har du satt i gang med ar-
beidet?

– Nei, jeg ville vente til saken
var endelig avgjort før jeg setter i
gang. Nå blir jobben gjort til
høsten, forteller han.

Fikk redusert sky-
høytbyggegebyr

FFOORRNNØØYYDD:: Glenn Thomas Johansen fikk redusert byggegebyret fra
10.861 kroner til 3.000 kroner . – Nå blir det bod til høsten, sier han
fornøyd. (Foto: Jarl Rehn-Erichsen)




