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- Best for barn

Skal ta sitt
yrkesvalg

Endelig kan
Holmestrand også
notere seg for en seier.
I en fersk undersøkelse
slås det fast at
Holmestrand er den

beste kommunen i
Vestfold for
barnefamilier.  Totalt
sett er det bare
Tønsberg i Vestfold som
er mer attraktiv enn

Holmestand.  -  Dette
var gledelig, sier
ordfører Alf Johan
Svele.

Se side 8 og 9

Elevene ved Gjøklep har
fått et innblikk i
yrkeslivet - og det skal
danne grunnlag for
videre valg i skoleverden
framover.

Se side 10 og 11

BBEESSTT FFOORR BBAARRNNEEFFAAMMIILLIIEERR:: - Dette var gledelig.  Ordfører Alf Johan Svele kan glede seg over at
Holmestand er den kommunen i Vestfold som er best for barnefamilier - gleden kan han dele med  Gabriel
Sæther Aas (t.v)  og andre barn i  Gausetangen barnehage.  (Foto: Lars Ivar Hordnes)

FFlleeiipp oogg ffaakkttaa oomm
lliivveett uunnddeerr vvaannnn
Elvene i første klasse ved Hof
skole har fablet og skrevet dikt
om livet under vann. De har
også tatt bilder.

Se side 12 og 13

HOLMESTRAND 

WWEEIIDDEEMMAANNNNSSGGTT.. 44

Mandag–lørdag kl. 11.00
Søndag kl. 14.00

Bingospillet starter:

JACKPOT 
OPPTIL 

24.000,-

-- HHaalllloo -- eerr ddeett
CCaannaall DDiiggiittaall??
Hallo - er det Canal Digital?
Mange har  ringt og mange
har fått svar. Men like mange
står uten tilbudet de mener
de har krav på.

Se side 11

-- GGaasssseenn hhaanngg
sseegg oopppp

- Gassen hang seg opp - det
var forklaringen som ble gitt
etter at en 37-åring fra Hof ble
overkjørt av en tråkkemaskin i
Holmestrand lørdag.

Se side 2

Ring Thomas
ddiirreekkttee ii sseerrvviicceebbiilleenn
MMoobbiill:: 991111 4444 995588

VVii uuttfføørreerr aalltt
iinnnneenn eell--iinnssttaallllaassjjoonn

EELLFFAAGG -- NNÅÅRR DDUU TTRREENNGGEERR EELLEEKKTTRRIIKKEERR

ELEKTRIKER



Fersk forskning slår fast
at Holmestrand er den
mest attraktive kommu-
nen i Vestfold for barne-
familier. 
– Svært gledelig, sier
ordfører Alf Johan Svele.

LARS IVAR HORDNES
Telefon 3309 9004
HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD: Vestfold fylkes-
kommune har fått utarbeidet
rapporten “Næringsanalyse for
Vestfold”. Rapporten innehol-
der en analyse av utviklingen i
fylket på en lang rekke områder,
for eksempel pendling, arbeids-
plasser, befolkning, integrasjon
og vekst. 

Høyest innflytting
Et av avsnittene i rapporten he-
ter “attraktivitet”. Her er det be-
regnet hvilke kommuner i fylket
som er mest attraktive. Barome-
teret for attraktivitet er basert på
flytting sammenholdt med en-
dringer i arbeidsmarkedet i peri-
oden 2005 til 2007. Tønsberg er
ut fra dette den mest attraktive
kommunen i Vestfold, men Hol-
mestrand havner på 2. plass. I
rapporten går det fram at Hol-
mestrand, sammen med Tøns-
berg og Sande, har høyest netto
innflytting i den aktuelle perio-
den. Dette til tross for at veksten
i antall arbeidsplasser har vært
rundt middels.

Fornøyd ordfører
Ordfører Alf Johan Svele er na-
turlig nok godt fornøyd med re-
sultatet av undersøkelsen.  
– Dette er positivt. Vi er i ferd

med å bli satt ordentlig på kar-
tetpå grunn av E 18. Framover
vil kommunen bli enda mer at-
traktiv. Omleggingen av jernba-
nen vil korte ned reisetida
mellom Holmestrand og sentra-
le strøk. Byen har et rikt kulturliv
og gode skoler, påpeker ordføre-
ren.   

Nummer 45 i landet
Ikke nok med at Holmestrand er
blant de mest attraktive kom-
munene i Vestfold - kommunen
plasserer seg også høyt i landet
sett under ett. Holmestrand er
nummer 45 blant landets 430
kommuner. Kommunen har
klatret tre plasser på lands-baro-
meteret siden perioden 2002 -
2004. Til sammenligning er Hor-

ten nede på 118. plass, mens Re
kommune må nøye seg med
164. plassen. Sandefjord er
nummer 132 og Larvik er på en
123. plass. 
– Vi begynner nå å se resulta-

tene av et langvarig og målbe-
visst arbeid gjennom år her i
Holmestrand. At vi ikke har inn-

ført eiendomsskatt er nok også
viktig i denne sammenhengen.
Holmestrand har et stort poten-
siale, fastslår Svele. 

Bra for barnefamilier
Rapporten inneholder også en
beregning av hvilke kommuner i
Vestfold som er mest attraktive

for unge voksne og for barnefa-
milier. Når det gjelder unge
voksne er Holmestrand også på
en 2. plass i Vestfold, kun slått av
Tønsberg. Statistikken viser at få
unge voksne flytter fra Holme-
strand. Det fører til at kommu-
nen skårer høyt på denne delen
av attraktivitets-barometeret.

Når det gjelder barnefamilier,
går Holmestrand helt til topps i
undersøkelsen. Ingen andre
Vestfold-kommuner er med an-
dre ord mer attraktive enn Hol-
mestrand for barnefamiliene.
Holmestrand ligger på en 36.
plass blant landets 430 kommu-
ner når det gjelder attraktivitet
for barnefamilier. 

Fantastisk by kan bli enda bedre
Aasmund Kaldestad er en av de
unge voksne som har valgt å flyt-
te til Holmestrand de siste åra.
– Holmestrand er fantastisk når
det gjelder mulighetene for ski-
løping om vinteren og når det
gjelder badeliv om sommeren.
For meg som vestlending, er det
også en udiskutabel kvalitet
med det fine klimaet og at jeg
kan se ned på fjorden fra der jeg
bor, sier Kaldestad. Han er sam-
tidig ikke fremmed for tanker
om at kommunen kan bli enda
bedre og mer attraktiv.
– Jeg savner flere initiativ på

kulturområdet. Sentrum av
byen bør også bli finere, men
her forstår jeg at noe er på gang,
sier Kaldestad. 
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Holmestrand best for bar

FFOORRNNØØYYDD:: – Vi har mye å være fornøyde med i Holmestrand, påpeker ordfører Alf Johan Svele, her på besøk i Gausetangen barnehage.  (Foto: Lars Ivar H

Svakt resultat for Hof - Bjørnli vil ha handling
Hof kommune havner
langt nede på attrakti-
vitets-barometeret.
Ordfører Olav Bjørnli
mener at lokalpolitiker-
ne bør bli mindre de-
taljorienterte.

HHOOFF: For Hof kommune er resul-
tatet av forskningen om attrakti-
vitet noe nedslående. Hof er helt
nederst på lista over de mest at-
traktive kommunene i Vestfold.
I perioden 2002-2004 hadde

kommunen en 128. plass i lan-
det under ett. I perioden 2005 -
2007 er kommunen nede på en
280. plass. Ifølge rapporten
innebærer resultatene samtidig
at Hof bare er litt under middels
attraktiv. 
For unge voksne er Hof et ikke
helt umulig valg. Kommunen
plasserer seg på 219. plass i lan-
det og på 10. plass i fylket. Hof er
mer attraktiv enn både, Stokke,
Nøtterøy, Lardal og Svelvik. For
barnefamilier er Hof også bare
sånn passe attraktiv. Kommu-
nen er nede på 11. plass i fylket
og på 248. plass i landet.           

Må bli flinkere 
Ordfører Olav Bjørnli mener at
lokalpolitikerne bør legge om
kursen etter denne undersø-
kelsen. 
– Vi har en jobb å gjøre for å bli
mer attraktive. Vi politikere må
bli flinkere til å tenke strategisk
og langsiktig. Det er nødvendig å
bli mindre detalj-orientert, sier
Bjørnli, med adresse til opposi-
sjonen i kommunestyret. Bjørnli
mener at samarbeidet mellom
Hof, Holmestrand og Re kom-
muner kan åpne nye mulighe-
ter.
– Vi får et større marked og kan

kommunisere på en helt annen
måte enn før. Sammenslåing er
vel å merke ikke et aktuelt tema,
understreker Bjørnli.   

Varaordfører Berit Solbakken er
overrasket over resultatet.  
– Jeg synes personlig at Hof er en
attraktiv kommune å bo i, kan-
skje særlig for barnefamilier,
men også for næringsvirksom-
het. Resultatet av undersøkelsen
innebærer at vi har en jobb å
gjøre med å markedsføre kom-
munen. Vi bør ta fatt i denne
problemstillingen, sier Solbak-
ken.     



Februar er karneval-
måneden i Brasil. Det
går ikke upåaktet hen i
Fredly barnehage. 

LARS IVAR HORDNES
Telefon 3309 9004

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD: Februar må-
ned er gledens tid i Brasil. Da
får det berømte karnevalet folk
til å pynte seg i fantasifulle klær
og feire livet. 

Fargerike klær
I Fredly barnehage markerer
også barna og de ansatte karne-
valstida. Fredag var det flere
ulike aktiviteter. De ansatte
hadde laget såkalte pinjataer,
som barna fikk i oppgave å øde-
legge. Pinjataer er store behol-
dere, som i dette tilfellet var av

papir og fulle av godteri. Poeng-
et er å slå løs på beholderne til
innholdet faller ut, noe de fan-
tasifullt utkledte Fredly-barna

maktet. Formingsoppgaver
inngikk også i forberedelsene til
karnevalet.  
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nefamilier

Hordnes) 

FFAANNTTAASSTTIISSKK BBYY:: Aasmund Kaldestad er begeistret for Holmestrand,
men han erkjenner også at noe kan bli bedre. (Foto: Lars I. Hordnes)  

Populært med karneval 
SSJJØØRRØØVVEERR SSLLOO TTIILL:: Sigve Johan hamrer løs på pinjataen med sverdet sitt, mens de  andre ungene føl-
ger spent med. (Begge foto: Lars Ivar Hordnes) 

FFAAKKTTAA
NNÆÆRRIINNGGSSAANNAALLYYSSEE FFOORR VVEESSTTFFOOLLDD
• Næringsanalysen for Vestfold er utført av Telemarksforskning på
oppdrag fra Vestfold fylkeskommune.
• Undersøkelsen som er offentliggjort nå, gjelder data for perioden
2005 til 2007.
• Vestfold fylke har niende høyest befolkningsvekst i Norge de siste
tre åra.

GGLLEEDDEE:: Så glad blir man over å slå kloa i en godtepose!




