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Børsspekulant og sandefjording Øy-
stein Stray Spetalenmelder seg ikke
på hylekoret av de som spår en dys-
ter framtid på aksjemarkedet. Der-
imot uttrykker han overfor Finans-
avisen at han tro på inflasjon og et
meget attraktivt aksjemarked.

Men han tror ikke på noen raske
vendinger i markedet. Hanmener at
økonomienmå styrke seg først. Mot
slutten av fjoråret brukte Spetalen
794millioner kroner på norske
statsobligasjoner. Han tror på en sik-
ker og grei avkastning av pengene.

Tror på inflasjon og attraktivt aksjemarked

Moss-SF i Moss.
Opprykkskampen.
Ã˜ystein
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Stemplet fo

Henning Romero har ambisjoner om å bygge om et designselskap som skal lykkes med å skape
funksjonelle designprodukter for hjem og gallerier. FOTO: PER LANGEVEI

Det
konkurs-
rammede
selskapet
Promed
Pharma

International
AS hadde
kontor i

dette bygget
på Stub i

Sandefjord.
FOTO: PER
LANGEVEI

Ettermange år som
et grått trafikknute-
punkt, seiler Hol-
mestrand nå opp
somVestfold
vekstby.
Robert Jamieson

2,5 milliarder kroner skal
investeres i ulike prosjekter
de neste årene for å gjøre
byen attraktiv.
Etter å ha fått ny E18 og

snart ny jernbane med sta-
sjon i fjellet, åpnes mange
muligheter for å gjøre Hol-
mestrand sentrum til et le-
vende og attraktivt
sentrum.
– Det er bred politisk

enighet om at vi må gripe
de muligheter som har
åpnet seg. Vi har allerede
gjennomført oppgradering
for 100 millioner kroner i
ved havnefronten, og nå
har vi 14 større prosjekter
på gang, sier ordfører Alf
Johan Svele.

Prosjektene
Disse prosjektene er:

� Ny sykkel/gang/kyststi
fra dagens stasjon til gren-
sen mot Sande.

� RomEiendom skal ut-
vide hotellet og bygge boli-
ger nord for hotellet.

� Stasjonsområdet om-
reguleres og detaljplanleg-
ges for blant annet
parkeringshus og inngang
til fjellstasjonen. Det blir
også en stor heis opp fjellet
som knytter byen bedre
sammen.

� Sør for stasjonen ut-
vikler privateide Rom Eien-
dom et stort område for
næring og boliger.

� Det blir ny gang/syk-
kelsti mellom gamle politi-
stasjonen og stasjonen.

� Deler av fylkesveien

gjennom byen flyttes når
jernbanesporet nedlegges.

� Det skal bygges i Hav-
negata på blant annet Gje-
stentomten.

� Bache Gabrielsens
Plass skal gjøres attraktiv
med amfi, og byens torv får
nytt luftig ansikt mellom
sjøen og fjellet.

� Holmestrand Utvik-
ling planlegger storstilt ut-
bygging av femkvartaler til
butikker, næring og boli-
ger. Det stort område av
Langgata blir trolig glasset
inn.

� I havneområdet job-
bes det intenst for å få fylt
ut åtte mål fra seilhuset og
ut i sjøen.

� Tomta og Gause-
tangen skole skal selges.
Kommunen skal ha seks av-
delings barnehage der pluss
boliger.

� Det blir ny gang/syk-
kelsti fra politistasjon til
Peter Pan-fabrikken.

� Felleskjøpeiendom-
men og søppelfyllingen
nord reguleres for blant
annet boligformål.

� Det skal anlegges
tverrforbindelse mellom
Kleiverud og Sjøskogen.

Ja-kommune
Ordfører Svele og kommu-
neplanlegger Inger Chris-
tensen tror en fortettet by
blir populær, og at det også
trekker til seg investorer.
– Vi skal være en JA-kom-

mune, men det betyr ikke
at det er fritt fram. Vi skal
styre med stø hånd. Holme-
strand skal være en god by å
bo og være i, sier de to.
Holmestrand har de siste

årene hatt én prosent be-
folkningsvekst, men det
blir større vekst framover.
Fra dagens vel 10.000 inn-
bygger vil antallet økes til
16.000 i løpet av 25 år.

– Holmestrand
blir vekstbyen

Både ordfører Alf Johan Svele og kommuneplanlegger
Inger Christensen er overbevist om at Holmestrand blir
vekstkommunen i Vestfold. FOTO: ANNE CHARLOTTE SCHJØLL




