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Forelsket
i byen

Løssalg kr 30.00

RØRLEGGER
Trenger du rørlegger?
Velg kvalitet og trygghet
hos din lokale fagmann
Ring oss i dag

Tlf: 33 09 60 30
Bentsrudveien 1A
3083 Holmestrand
vvssenteret.as

Falt pladask:

RØRLEGGER OG BUTIKK PÅ SAMME STED

Rolf og Maria bor i
Oslo, og kikket på
boliger i Vestfold.
Etter en visning i
Horten skulle familien på kafébesøk i Holmestrand,
men endte med å
falle pladask og
isteden kjøpe bolig
i byen. – Her skal vi
slå oss ned og bli
gamle sammen,
sier paret.



side 2 og 3

●●nyheter

side 6

Turgåer fant
søppelplass
Nye holmestrandinger: Forlovedene Rolf og Maria og junior på to år flytter i august til
FOTO: Privat
Holmestrand, etter å ha bodd i Oslo de siste årene. 

●●Sport 

side 16

En turgåer fant plastrør,
bygningsrester og annet
søppel kastet i skogen ved
Enneveien. Nå har grunneieren tatt affære.

Din
LOKALE
dekklevera
andø
ør
Vi har

fer
r i e s t e n gt
fra 16.–31. juli

Det er klart for den årlige folkefesten på to hjul

Spenning og dramatikk, latter og smil, knall og fall: Det er nok ikke så langt fra fransk asfalt til
Holmestrands bygater når hundrevis av kule sykkelkids inntar byen på fredag.

GRATIS SOMMERBÅT
TIL LANGØYA!
NOAH ønsker å gjøre de store friområdene på
Langøya tilgjengelig for folk flest. Hver lørdag
og søndag fra 23. juni til 19. august vil NOAHs
velkjente mannskapsbåt «Hørtte» gå til Langøyas
friområde i nord.
Avgang fra «Hørttes» faste kaiplass i
Holmestrand. Uavhengig av vær vil avgangen
være kl. 1100, og med retur fra Langøya kl. 1500.

Les mer på www.noah.no

Les mer om NOAHs miljøarbeid på noah.no

Hvittingfossveien 117, 3085 Holmestrand
Tlf. 33 05 09 30
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2

nyheter

Tips oss!

Torsdag 19. juli 2018

959 00 750

Jarlsberg

jarlsbergavis.no/nyhet

Send gjerne bilder og tekst fra der du er til stede. E-post: redaksjonen@jarlsbergavis.no
Telefon: 33 09 90 00 Tipstelefon e. kl. 16.00 og i helgene: 959 00 750

Rolf og Liv fra Oslo skulle bare spise lun

SOMMERSALGET FORTSETTER!

Opptil 70% rabatt. Sjekk plantasjen.no
for enda flere tilbud!

KUN

TORS–SØN

30%
Alle Paviljonger/
Partytelt

Gjelder ikke tak og vegger.

2793,3990,-

Paviljong Gøteborg 3x3m sand/lys grå
inkl. vegger og myggnett

SPAR
1500,-

6495,-

7995,Spisegruppe Ammi/Lyon
4 posisjonsstoler og bord.

3995,59
599
995,-

50%
399550

7995,Spisegruppe Nina

4 stablebare stoler og bord.

SPAR
2000,-

Sofagruppe Genova

Hjørnesofa m/bord. Puter inkl.

30%
PÅ ALLE
STAUDER

Store sommerblomster

9950
199,Ø 19 cm,
mange
sorter

50%

Hagemøbler kan bestilles i alle våre butikker.

HVERDAGER 10-20, LØRDAG 10-18, SØNDAG 12-18
Se flere produktdetaljer på plantasjen.no. Tilbudene gjelder
t.o.m. 22/7 eller så langt beholdningen rekker. Utvalget kan variere.
Med forbehold om trykkfeil. Les mer på plantasjen.no.

Endte opp me
Rolf Pedersen og
Maria Stavenes
hadde lenge sett på
bolig i Vestfold uten
helt å finne den
rette. Etter å ha vært
på visning i Horten
skulle paret på kafébesøk i Holmestrand, men endte
opp med å kjøpe
bolig i byen i stedet.
Even Berthelsen
even@jarlsbergavis.no
97736616

HOLMESTRAND: Rolf Pedersen og Liv Stavenes har bodd
nesten hele livet i Oslo, men
nå starter de et nytt kapittel i
Holmestrand.
– Vi har lett etter et sted å slå
oss ned og hvor junior skal
vokse opp, da fant vi Holmestrand, forteller paret.

– Er så idyllisk og fint
Etter å ha bodd en stund i
Oslo, fant familien ut at de
måtte ut på boligjakt. Rolf forteller at han hadde et krav om
at det skulle ikke ta lenger
enn en time med tog til hovedstaden, hvor han og forloveden jobber.
– Vi så litt på forskjellige steder i Vestfold, og senest Horten. Der fant vi ingenting vi
likte. En dag skulle vi spise
lunsj i Holmestrand, men
endte opp med å kjøpe hus
isteden, ler de.
Rolf og Liv flytter til byen 1.
august, men har allerede rukket å gjøre seg kjent i sin nye
hjemby.
– Vi har forelsket oss helt i nabolaget, det er så idyllisk og
fint her, sier Liv Stavenes.
– Det er kort vei både til Oslo
og Tønsberg, og fjellheisen er
helt fantastisk! Tenk å ta heis
ned til stranda, det er nesten
sånn Kjell Inge Røkke-opplegg, skryter de ferske Holmestrandingene.
Holmestrand er fortsatt helt i
toppen i økning av boligpriser, og det kan Pedersen og
Stavenes skjønne.
– Spesielt for oss som skal
pendle hver dag til og fra Oslo
var det viktig med gode tog-

Falt pladask: Etter å ha sett på flere forskjellige byer i
Vestfold falt paret for Holmestrand. Begge foto: Privat
forbindelser, og der er nye
Holmestrand stasjon helt suveren. Det var kanskje det aller viktigste argumentet for
oss, sier Pedersen.

Få barnehageplasser
Det har vært en kjent sak i
Holmestrand at det ikke bare
er få barnehageplasser i Holmestrand, det er også helt
fullt. Det har den lille familien
fått merke når de skulle søke
barnehageplass i byen for deres sønn på to år.
– Det var virkelig fullt i alle
barnehager i Holmestrand. Vi
fikk ikke plass i nærheten av
hjemstedet, men i Mølledammen naturbarnehage. Det kan
faktisk være en stopper for
barnefamilier som ønsker å

komme hit.
– Kommunen har vært veldig
behjelpelige og var ganske
klar over situasjonen, men er
det ikke bare enklere å bygge
flere barnehager, spør Pedersen.

Vurderer båt
Familien flytter sørover med
Rolf, Liv, barn på to år, hund
og svigermor.
– Skal svigermor også være
med på flyttelasset?
– Hehe ja, vi har egen utleiedel hvor hun skal bo. Hun
bodde i samme borettslag
som oss i Oslo, så det skal nok
gå veldig fint, sier Pedersen.
Familien på fem skal bo oppå
fjellet, men har likevel planer
om å gå til anskaffelse av båt

Jarlsberg
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Ny vei endelig klar
Klokken 18:30 forrige
tirsdag ble fylkesvei 319 i
Hanekleiva endelig ferdigstilt.
Even Berthelsen
even@jarlsbergavis.no
97736616

HOLMESTRAND: Etter å ha
jobbet med veien i omtrent to
år ble trafikken tirsdag 10. juli

klokken halv sju flyttet over på
nylagt asfalt i Hanekleiva. Arbeidet på fylkesvei 319 ble utført av firmaet Kjeldaas.
– Hjertelig takk for all innsats,
morgen til kveld og helger for å
få dette til. Mektig stolt av alle
som har vært med i prosjektet,
skriver Kjeldaas på sin egen Facebook-side. Det påstås at veien har vært planlagt i over 50

Etterlengtet: Det lenge planlagte arbeidet på Fv 319 har svært
FOTO: Kjeldaas
mange sett fram til skal bli ferdigstilt. 

nsj i Holmestrand:

ed å flytte hit
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Asfalt: Denne asfalten er nå

kjøreklar. 

FOTO: Kjeldaas

Mistet lappen
etter grisekjøring

175 i 100 sone: Det gikk som det måtte gå da politiet målte en
sjåfør med hastighet på 175 km/ t i 100 sonen ved Bentsrud tirsdag.
illustrasjonsfoto

To bilførere mistet
lappen på E18.

strand tirsdag formiddag.

Suzanne Kristoffersen

To bilførere mistet lappen og
ni fikk forenklet forelegg.
Høyeste målte hastighet i
100-sonen var 175 km/t, opplyser politiet.

redaksjonen@jarlsbergavis.no
95032473

HOLMESTRAND: UP hadde
laserkontroll på E18 ved
Bentsrudkrysset i Holme-

etter hvert.
– Vi vurderer det veldig sterkt,
siden det er så kort vei til havet.
Vi har vært og kikket en del, og
båtplass er ikke så dyrt. Før vi
landet på å flytte til Holmestrand var hus det eneste på
Finn-søkelisten, nå er det bare
båt, sier Pedersen. – Også har
jeg veldig lyst til å ta båtførerprøven, legger Stavenes til.

Tatt veldig godt imot
Rolf Pedersen la ut et innlegg
på Facebook hvor han forteller
om at han er klar over Langøyasaken, men det bekymrer ikke
innflytterne.
«Om øya lekker har det ingen
betydning for oss. I Oslo lekker
det kloakk i Akerselva, kniv-

stikking hver helg, og det er
like mange kraner i bybildet
som bygg», skriver han på
Facebook
– Det var skrevet litt humoristisk, men det er fortsatt en
sannhet i det. Vi gleder oss
egentlig bare veldig til å flytte til Holmestrand, fortsetter
Pedersen.
– Vi har så mange hyggelige
kommentarer på Facebook
og hittil blitt tatt veldig godt
imot, sier forloveden Liv Stavenes.
– Her skal vi slå oss ned og bli
gamle sammen, sier hun.
– Haha ja, her skal vi dø
sammen, supplerer forloveden.

Flytteklare: Liv, Rolf og
junior på to år pakker i disse tider
de siste flyttelassene før avreise
Holmestrand. 

175 kilometer

