
4 JarlsbergTorsdag 7. juni 2018nyheter

hOF: Nødetatene rykket i 
21.30-tiden mandag kveld ut 
til Haslestadlinna i Hof. 
Meldingen gikk på røykutvik-
ling i en hjullaster.

Brannvesenet kom først 
fram til stedet, og kunne 
konstatere at ansatte ved 
bedriften hadde lyktes med å 
slukke brannen selv.

Ingen ble skadet ved 
hendelsen.

ber hundeeiere 
skjerpe seg
VestFOlD: Tirsdag formid-
dag melder politiet at de ringes 
ned av bekymrede forbipas-
serende som frykter for 
hunders helse.

– Operasjonssentralen får 
flere telefoner om hunder, som 
forbipasserende mener har 
det for varmt i bilen, melder 
politiet på Twitter:

– Vi undersøker så langt vi 
har mulighet, men henstiller til 
hundeeiere om å sikre seg 
MOT slike hendelser.

til sykehus etter 
arbeidsulykke
hVIttIngFOss: En uten-
landsk mann som jobbet på en 
byggeplass i Sentrumsveien i 
Hvittingfoss skadet seg på 
jobb mandag ettermiddag.
Mannen skar nesten av seg en 
finger på en vinkelsliper.

Arbeideren ble først kjørt til 
Drammen sykehus, og siden til 
Rikshospitalet, opplyser 
Kongsberg-politiet til Laagen-
dalsposten.

Arbeidstilsynet er varslet.

rykket ut til full 
mann som ropte
hOlMestranD: Politiet ryk-
ket kvart over tre natt til 
onsdag ut til en adresse i 
Holmestrand sentrum på 
melding om at en full mann 
satt og ropte. 

– Der var det et lystig lag, 
men det ble avsluttet, 
opplyser politiet. Men det 
holdt ikke med det. Litt senere 
fikk nemlig politiet melding om 
at festen var i gang igjen.

– Da fikk deltakerne en siste 
mulighet til å roe seg. Etter det 
kom det ikke flere klager.

rykket ut til 
brann i hjullaster

VIKtIg: Øistein Hjelmtvedt i Holmestrand Utvikling håper kommunen blir ferdig med arbeidene innen 
månedsskiftet august/september.  FOtO: Magnus Franer-erlIngsen

Mindre plass til vei og 
drosjer, mer plass til 
både myke trafikanter 
og parkerende kun-
der: Det skal bli resul-
tatet av endringene 
som nærmer seg 
lengst sør i Havnega-
ten.
Magnus Franer-erlingsen
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

hOlMestranD: – Coop Extra-
butikken som skal etablere seg 
her er helt avhengig av parke-
ringsplasser rett utenfor døra. 
Her får vi et gangfelt fra parke-
ringsplassen og rett inn i butik-
ken – eller til rulletrappen som 
fører til nytt apotek, Vinmono-
polet eller Nav, sier Øistein 
Hjelmtvedt i Holmestrand Ut-
vikling.

skal åpne i september
Det var på vårparten 2017 at ei-
endomsselskapet på alvor be-
gynte å jobbe med en ny plan 
for parkering og varelevering 
for Sparebankkvartalet. Bak-
grunnen var måten utbyggin-
gen i kvartalet har tatt for seg 
av parkeringsplasser, samt be-
hovene som kommende forret-
ninger i kvartalet vil ha.

Ifølge planen vil ny Coop Ex-
tra-butikk i Sparebankgården 
åpne 6. september. Samtidig 
skal også Vinmonopolet og 
Boots apotek komme til i kvar-
talet.

Nylig gikk planforslag om 40 
parkeringsplasser enstemmig 
gjennom sluttbehandling i ut-
valget for regulering og kom-
munalteknikk. Nå gjenstår kun 
kommunestyrets behandling 
13. juni før forslaget kan kalles 
godkjent. 

en rekke endringer
I tillegg til å utnytte dagens par-
keringsareal sør for restaurant-
huset mest mulig, innebærer 
forslaget også en rekke andre 
endringer i området: 

* Mye av arealet som i dag 
brukes til taxiholdeplasser, skal 
bli bilfritt torgareal. Isteden kan 

det bli langsgående holdeplas-
ser.

* Fortauet utenfor Spare-
bankkvartalet skal bli dobbelt 
så bredt som i dag.

* Inntil samme fortau settes 
det av plass til varelevering og 
handikapparkering.

* Parkeringsplassene skal 
kun få én ut- og innkjøring, mot 
Weidemanns gate.

* Parkeringsplassene følger 
det såkalte «ekspress-prinsip-
pet»: Her kan du stå opp til en 
halvtime gratis, og siden mak-
simalt i to timer mot betaling.

For alle med raske ærend
Sistnevnte punkt ble enstem-
mig vedtatt i formannskapet 
sist torsdag. Ordningen skal 
også gjennom behandling i 
kommunestyret. 

– Det er viktig å presisere at 
dette ikke kun blir for Coop Ex-
tra-kunder – parkeringen blir 
åpen for alle som har raske 
ærend i byen. Vi ønsker høy rul-
lering for å øke kapasiteten på 
de 40 plassene, forklarer 
Hjelmtvedt.

– Jeg tror dette er et godt by-
utviklings-grep, legger han til.

"
Jeg tror dette er 
et godt byutvi-
klings-grep.

ØIsteIn hJelMtVeDt
Leder i Holmestrand Utvikling

Kan skru opp prisen
I rådmann Hans Erik Utnes 
saksframlegg til formannska-
pet heter det at Holmestrand 
kommune forplikter seg til å 
følge avtalen så lenge det er 
dagligvarebutikk i Sparebank-
gården. 

ny butIKK betyr enDrInger her:

gjør klart for «hurtig-parkering»      

beDrIng: Nav melder om 
færre ledige og flere jobber. 
 FOtO: ulrIKKe g. narVesen

Arbeidsledigheten i 
Vestfold har gått ned med 
ni prosent fra samme 
periode i fjor.
lena Malnes
redaksjonen@jarlsbergavis.no
33099000

VestFOlD: 3.362 personer var 
registrert helt uten arbeid i 
Vestfold ved utgangen av mai. 
Det er 9 prosent færre enn på 
samme tid i fjor. I prosent betyr 
dette en ledighet på 2,7. Det er 
høyere enn hele landet, som 
ligger på 2,2 prosent, skriver 

Nav i en pressemelding.
– I Vestfold er det nå god til-

gang på både stillinger og ar-
beidssøkere. De fleste yrkes-
områdene har fortsatt en redu-
sert ledighet og det er verd å 
merke seg at reduksjonen i le-
digheten denne måneden er 
større enn forrige, sier avde-
lingsdirektør Gunhild Løkke-
vol. 

Tallene viser at 31 prosent av 
de ledige har gått sammen-
hengende ledig i et halvt år eller 
mer.

– Sannsynligheten for å bli 

langtidsledig øker med alderen, 
sier Løkkevol.

For unge under 30 år utgjør 
andelen langtidsledige 19 pro-
sent, mens den er 52 prosent for 
ledige over 60 år.

– Vi ser at ledige med bak-
grunn fra noen yrkesområder 
sliter mer enn andre for å kom-
me raskt ut i arbeidsmarkedet 
igjen. Blant annet ingeniør-og 
IKT-fag, ledere og kontorar-
beid, sier Løkkevol.

De siste fire månedene har 
det i gjennomsnitt vært 794 nye 
arbeidssøkere.

bedring i arbeidsmarkedet

-30%
MARKISER

Ring 48 300 500
få GRATIS befaring!

Tilbudet varer til 16.06.18.
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ny butikk betyr endringer her:

gjør klart for «hurtig-parkering»      

innskrenkes: Arealet satt 
av til drosjeholderplasser vil 
skrumpe inn. 

Det er også kommunen som 
skal stå for arbeidene med par-
keringsplassene, som finansi-
eres ved frikjøpsmidler – ifølge 
Hjelmtvedt betaler Holme-
strand Utvikling drøye 1 million 
kroner til formålet. 

Kommunen skal også ha par-
keringsinntektene, og vil unn-
gå en mulig reduksjon i disse 
ved å skru opp timeprisen. Den 
endelige satsen blir rådman-
nens avgjørelse.

haster litt
Nå haster det for kommunen å 

komme i gang.
– Kommunen forplikter seg 

til at minimum 25 plasser er kla-

re til bruk innen butikkens for-
utsatte åpning 1. september, 
skriver Utne i saksframlegget.

Anleggsarbeidene vil skje i 
forbindelse med større vann- 
og avløpsutskiftinger som 
kommunen også skal utføre i 
området med det første.

skal evalueres
Parkeringsordningen skal eva-
lueres etter seks måneder. 

De fire elbil-ladeplassene på 
stedet skal for ordens skyld 
ikke omfattes av endringene.

Takket være en årvåken 
nabo kunne brannvese-
net forhindre komfyr-
brann på Gulhaug man-
dag.
Magnus Franer-erlingsen
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

gullhaug: Mandag måtte 
mannskaper fra Vestfold In-
terkommunale Brannvesen 
rykke ut til Gullhaug. Nå tak-
ker brannvesenet en nabo for 
avgjørende hjelp.

– Naboen hørte en røykvars-
ler som ulte og gikk. Han 
prøvde å banke på i boligen 
der varsleren var utløst, uten 
at han fikk noen respons. Han 
ringte da 110 og vi rykket ut, 
skriver brannvesenet på Face-
book.

Plata sto på fullt
Brannmannskapene tok seg 
inn i leiligheten via stige og et 
vindu. På kjøkkenet så de at 
komfyrplata sto på fullt, med 
brennbart på begge sider. 

– Vi skrudde av plata og luf-
tet ut leiligheten. Takket være 
den observante naboen kun-
ne vi forhindre en komfyr-
brann, sier underbrannmester 
Morten Solberg.

– sjekk alltid komfyren
Brannvesenet minner om at 
det er fort gjort å glemme 
komfyren, og stresser derfor 
rådet om å alltid sjekke at 
komfyren er avslått før en for-
later boligen eller går og leg-
ger seg.

– Vi anbefaler deg å installe-
re komfyrvakt, skriver brann-
vesenet på Facebook.

Plata sto på fullt – 
ingen var hjemme

uten tilsyn: Beboeren var ikke å få tak i, men plata sto på 
fullt da brannvesenet tok seg inn i leiligheten på Gullhaug.  

Joshua French skal 
fortelle historien om 
fengslingen og dødsstraf-
fene i Kongo fra en scene i 
Vestfold.  
Vegar Vatn 
redaksjonen@jarlsbergavis.no
33099000

VestFOld: Foredraget er 
planlagt til Nøtterøy kultur-
hus 17. september, og French 
– opprinnelig fra Våle – skal 
fortelle om sine erfaringer fra 
åtte år i fangenskap i et av ver-
dens farligste land. Det er før-
ste gang han holder dette 

foredraget.
I omtalen av foredraget he-

ter det at livet i fengslene i 
Kongo er en saga av utrolige 
personlige historier med feng-
selsopprør, fluktforsøk, drap 
og tortur, masseslagsmål og 
uutholdelige forhold uten 
strøm og mat i ukevis, samt 
sykdom og lidelse. Det er også 
unike historier om sterke 
vennskap som utviklet seg i 
fangenskapet. 

Det er nå et drøyt år siden 
French kom tilbake til Norge, 
sterkt preget av åtte år i kon-
golesisk fengsel.

French forteller

Moderne tannklinikk sentralt
på brygga i Holmestrand

| Tannlegene Jack Kuvaas | Anne H. Skottvåg |
| Astrid K. Olsen |

Havnegaten 7 | Holmestrand | 33 05 23 50 | tannlege@kuvaas.no Nye og faste kunder ønskes velkommen!


