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Fylkesmannen i Vestfold har sett seg lei skogbranner:

– Ton ned salget av grill
Det har vært rekordvarme og rekordtørt
denne sommeren. Nå
oppfordrer Fylkesmannen dagligvarekjedene til å trappe
ned salget av engangsgriller for å
forhindre flere skogbranner.
Even Berthelsen
even@jarlsbergavis.no
97736616

HOLMESTRAND: Fylkesmannen i Vestfold oppfordrer kjøpmenn til å tone ned salget av
engangsgriller, mens på enkelte dagligvarebutikker i Holmestrand står flere paller med engangsgriller, kull og tennvæske.

Oppfordrer kjedene
Etter en periode med flere
skogbranner de siste ukene utløst på grunn av grilling med
engangsgriller har fylkesmannen vært i møte med fylkesberedskapsrådet, kommunene og
skognettverket i Vestfold.
– Flere skogbranner den siste
tiden er utløst av bruk av engangsgriller. Fylkesmannen i
Vestfold har derfor oppfordret
dagligvarebransjen til å informere kundene på utsalgsstedene om faren engangsgriller representerer. I tillegg har vi opp-

Paller: Inngangspartiet
på Kiwi Foyn er også preget av
griller.
fordret bransjen til å redusere
synlighet og offensivt salg av
engangsgriller, skriver Fylkesmannen i en pressemelding.
Oppfordringen har gått til de
store dagligvarekjedenes sentralkontorer.

Mener de tar ansvar
Kiwi er en av dagligvarekjedene med størst profilering av
grill og grilltilbehør.
Pressekontakt hos Kiwi Andreas Wormdahl mener at kjeden
har tatt ansvar ved å henge ut
plakater som advarer om skogbrannfaren der engangsgriller
selges.
– Det er selvfølgelig forskjell
om man griller hjemme i hagen
eller om man griller ute i marka
der det ikke er lov. Det er forbudt mot all åpen ild i utmark
og man skal ikke bruke engangsgriller rett på gress, sier
Wormdahl.

Grill: Dette er inngangspartiet til Kiwi Holmestrand, hvor grill og grilltilbehør er godt profilert. 



Må utvises aktsomhet
Det første som møter deg når
du går inn i Kiwi Holmestrand
er paller til venstre engangsgriller og tennvæske, og paller til
høyre med grillkull.
– Det er ikke selve eksponeringen av grillprodukter i butikk,
men bruken av ild i utmark og
på områder hvor det er et forbud som er hovedpoenget. Det
må utvises ekstra aktsomhet nå
som det er så tørt. Samtidig har
vi forståelse for at folk ønsker å
grille på trygge plasser, sier
han.
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Kiwis pressekontakt sier de er
klar over problemstillingen
med å selge grill i en periode
med stor brannfare, men mener ikke Kiwi er med på å øke
faren.
– Vi har hatt kontakt med
brannvesenet og tatt flere forhåndsregler, blant annet plakatene, men det er ikke opp til oss
hvordan kundene bruker grillene, sier Wormdahl.
– Vi anbefaler alle våre kunder å
søke informasjon på kommunens nettside, sier han.

Ber om å tone ned salget
Værprognosene tilsier at faren
for skogbrann vil øke ytterligere i ukene som kommer. I tillegg står vi også foran en periode med sommerferie, varmt
vær og mye aktivitet i skjærgården, skog og mark.
– Vi har registrert at det første
som møter kundene i flere dagligvareforretninger er store stabler med engangsgriller. Et av
tiltakene vi ble enig om er å
oppfordre dagligvarebransjen
til å tone ned salget av engangsgriller.

Holmestrand fortsatt helt i toppen
Kun tre andre steder i
Norge har hatt høyere
prisøkning enn Holmestrand de siste 12 månedene.
Even Berthelsen
even.jarlsbergavis.no
97736616

HOLMESTRAND: Boligprisene
steg over hele landet i andre
kvartal i år. Aller mest steg prisene i Kragerø og enkelte bydeler i Oslo, men også Holmestrand har hatt en formidabel
vekst.

rud. Dette er en trend Holmestrand har fått merke.
Tollersrød fastslår ellers at boligprisutviklingen i 2018 har
vært jevnt over sterk, og at nedgangen i 2017 langt på vei er tatt
igjen. Han understreker samtidig at en oppgang er normalt i
andre kvartal, og at boligprisene vanligvis synker i andre
halvår.

– Blitt mer attraktiv

Kragerø er den kommunen som
øker mest i Norge, med en prisøkning på 15,4 prosent. Bak
Kragerøy følger Vefsn, Halden
og Holmestrand. Holmestrand
har hatt en prisøkning på 7,4
prosent de siste 12 månedene.
– Holmestrand har blitt mer attraktivt de siste årene, slår vikarierende redaktør i Jarlsberg,
Ulrikke G. Narvesen fast.

– Vi har det siste halvannet året
fått ny jernbanestasjon, vi har
fått helt nytt bibliotek, ny fjellheis og senest er strandpromenaden ved hotellet, sier Holmestrandingen.
23-åringen kjøpte leilighet i
Holmestrand sentrum i april i
år, og forteller at økende boligpriser var en del av avgjørelsen.
– Etter å ha kikket en stund i
Holmestrand merket jeg at jeg

Økning fra i fjor
I juni i år ble det solgt 10 538 boliger i hele landet, noe som er
9,3 prosent flere enn på samme
tid i fjor.Svakest vekst i Norge
hadde Sandnes i Rogaland,
med en nedgang på 4 prosent.

Hjertelig velkommen inn

Hof Kro & Kaffe
tel. 940 81 201

Godt boligprisår
Kommunikasjonsmedarbeider
Peder Tollersrud i Eiendom
Norge forteller at 2018 så langt
har vært et svært godt boligprisår.
– Det er pendlerkommunene til
Oslo og kommuner med lave
boligpriser som skiller seg ut i
andre kvartal. Den overraskende sterke veksten i Oslo i 2018
kan ha vært med på å presse
boligkjøperne ut av byen, men i
pendleravstand, sier Tollers-

ble litt stressa når prisene bare
økte og økte, og det kan ha vært
en grunn til at jeg bestemte
meg, sier Narvesen.

Onsdag, torsdag, søndag
kl. 12 - 20
Fredag, lørdag kl. 12 - 22
Kan tilpasse etter avtale
eller ved arrangementer.

Vi Har utleie aV
KajaKK, KanO
Og el-syKler
Øker: Holmestrand skiller seg ut ved å fortsette en svært sterk boligprisøkning. 
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