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Dette er det klare 
standpunktet til 
styret i Holmestrand 
by handel og hygge. 
Handelsstanden 
beskriver i et brev til 
kommunen hva effek-
tene av å spre hande-
len kan ha å si for 
sentrum. 
Pål Nordby
paal@jarlsbergavis.no
93065552

holmestrand: Styret i han-
delsstanden mener at politiker-
ne må ta et veivalg, om de øn-
sker et handelssentrum nede i 
byen, på Kleivbrottet eller et 

annet sted i kommunen. 
– Man kan ikke gjøre som Ole 

Bruum og si «ja takk begge de-
ler», heter det i brevet.

Konsentrere ett sted
For å overleve i et tøft marked 
mener representantene for 
handelsstanden at det er viktig 
å konsentrere handelen til ett 
sted for at butikkene skal ha 
gode nok vilkår.

– Det finnes ikke noe kjent 
eksempel på at et sted med bare 
cirka 10.000 innbyggere har 
hatt suksess med å fordele de-
taljhandelen på flere steder. 
Dette er en viktig årsak til ar Re-
vetal har hatt suksess – alt sam-
let på ett sted, argumenterer 
styret.

De gir derfor en klar oppfor-

dring til politikerne i det pågå-
ende kommuneplanarbeidet: å 
være spesifikke i føringene for 
hvor handelssentrumet skal 
ligge.

– Vi må ha trygghet for hvor 
vi skal etablere våre butikker 
både på kort og lang sikt, appel-
lerer de.

Samtidig hevdes det at butik-
ker i sentrum hovedsakelig er 
leietakere og kan flytte på kort 
varsel dersom kommunen be-
slutter å satse på detaljhandel 
et annet sted.

tro på sentrum
Men troen på et sentrum i 
vekst, både av handelshensyn 
og av hensyn til at kommunen 
trenger et levende sentrum, 
gjør at man vil kjempe for en vi-

dere satsing og utvikling nede i 
byen.

– Det er de siste årene inves-
tert mye penger i sentrum, både 
når det gjelder havnepromena-
de og gjestehavn. Det ville vært 
synd om båtturistene, når de 
legger til kai, får beskjed om at 
butikkene ligger på Kleivbrot-
tet eller et annet sted på fjellet, 
skriver de.

Jernbaneutbyggingen og et-
ter hvert ny veiløsning gjen-
nom sentrum er andre forhold 
man mener styrker argumenta-
sjonen for bysentrumet som et 
naturlig førstevalg. 

sårbart
– Handel i en liten kommune er 
sårbart. Om noen år vil byen 
blomstre, mener styret.

– Vi vil ha detalj-
handel i sentrum

store framtidsplaner: Slik vil næringsdrivende at handelsområdet på Kleivbrottet skal se ut om noen år. Hva politikerne i 
Holmestrand mener når kommuneplanen skal vedtas i slutten av året blir viktig.  sKisse: arcasa arKiteKter

initiatiV: Erik Karlsen er 
talsperson for Kleivbrottet. 
 foto: pål nordby

Rundt 150 leiligheter, 
park- og grøntområde, 
cirka 6.500 kvadratme-
ter nye næringslokaler i 
tillegg til dagens 10.000 
kvadratmeter og 400 
parkeringsplasser i 
kjeller er planene. 
Pål Nordby
paal@jarlsbergavis.no
93065552

holmestrand: Kleivbrot-
tet vil framstå helt annerle-
des enn i dag, dersom seks 
grunneiere på næringsområ-
det får det som de har skis-
sert i nye planer. Planer som 
er levert Holmestrand kom-
mune som et av innspillene 
til arealdelen av det pågåen-
de kommuneplanarbeidet.

Da Jarlsberg spør Erik 
Karlsen om hva han mener 
om kommentaren fra han-
delsstandsleder Rune Berg-
quist (se sak under), svarer 
han at dialog er den mest far-
bare vei å gå, og at han hilser 
et møte velkommen for å 
diskutere veien videre.

– Jeg har sett brevet og 
tenkt på det samme selv, 
men nå går de fleste ut i fe-
rie, men jeg skal ringe Rune 
for å ta en uformell prat, så 
skal vi være klare for å møtes 
bare ferien er avviklet, sier 
Karlsen. 

Han kan fortelle at det i går 
var et møte mellom ham, 
ordfører, utvalgsleder og 
plansjefen for å gi informa-
sjon om planene. 

store 
planer

dialog: Styreleder i Holmestrand by handel og hygge, Rune 
Bergquist, ønsker dialog med alle parter. foto: pål nordby

Handelsstanden har 
tidligere blitt kritisert for å 
være for passive. – Nå har 
vi ytret vår mening om 
fremtidig handelsetable-
ring, sier Rune Bergquist.
Pål Nordby
paal@jarlsbergavis.no
93065552

holmestrand: – I etterkant 
av brevet ønsker vi å gå i dialog 
med initiativtakerne på Kleiv-
brottet og andre, sier styreleder 
i handelsstanden, Rune Berg-

quist. Han ønsker ikke at han-
delsstanden skal bli oppfattet 
som de er imot alt som skjer på 
Kleivbrottet eller andre steder, 
men at handelsstrukturen i 
hele kommunen blir slik at det 
er liv laga for alle drivere.

Vil ha flere bransjer 
– Vi ønsker flere bransjer vel-
komne til Holmestrand. Elkjøp, 
Expert, eller andre bransjer vi i 
dag ikke har. Men samtidig me-
ner vi at det vil være uheldig å 
vanne ut sentrum med detalj-
handel mange steder. Vi bør ta 

vare på den fine utviklingen 
sentrum nå er inne i med ny 
havnegate, småbåthavn og den 
byggeaktivitet som foregår el-
ler er på planstadiet, sier han. 

modent for en forening
Rune Bergquist er positiv til å 
samtale om tiden kan være mo-
den for en handelsstandsfore-
ning som dekker mer enn bare 
sentrumshandelen.

 – Det har ikke vært diskutert i 
foreningen, men kan være en 
naturlig del av å tenke helhetlig 
for kommunen, sier han.

Ønsker dialog med flere


