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Velkommen til møteplassen for debatt i Holmestrand og Hof 

maks lengde for innlegg: 2 400 tegn.
Lokale innlegg med fullt navn blir prioritert. Fullt navn er nødvendig for å få publisert kritikk mot 
navngitte personer, firmaer eller andre.
Innlegg blir redigert etter god presseskikk, og kan bli kuttet hvis de er for lange. Husk å sende med 
portrettbilde av deg selv.
Send dine innlegg til redaksjonen@jarlsbergavis.no 

Jarlsberg 
arbeider etter 

Vær Varsom-plakatens og 
Tekstreklameplakatens regler for 
god presseskikk. Den som mener 
seg rammet av urettmessig 
avisomtale, oppfordres til å ta 
kontakt med redaksjonen. PFU er 
et klageorgan som behandler 
klager mot pressen i presseetiske 
spørsmål. Adresse: Rådhusg. 17, 
Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo, 
tlf.: 22 40 50 40, faks: 22 40 50 
55. E-post: pfu@np-nr.no

"«Så du de lekre 
solbrune beina?

Ragnhild Bjørge, da  syklistene 
fosset gjennom Vassås

Hof sentrum

Kommunale 
tjenester
ordførerkandidat for 
Hof Høyre hadde forleden et 
godt leserinnlegg om kommu-
nestruktur.  I et påfølgende inn-
legg fra Vestnes, listekandidat 
fra Hof Høyre, fremmer han 
Høyres syn om kommunens 
fremtidige tjenester.

Hof AP ser også at endringer i 
kommunestrukturer trenger 
seg på.  oppgavene for kommu-
nene er store og mangfoldige, 
og vi ser at samarbeidsløsnin-
gene som i dag er startet opp, 
gjør at tjenestene har blitt bed-
re.  Særlig tenker vi da på byg-
gesaksbehandling, hvor inn-
byggere merkbart har kjent for-
skjellen på saksbehandlingsti-
den.  Dette lover godt!

Når Det gjelder utbygging i 
sentrum, så følger ikke Hof AP 
Vestnes’ tanke.  Det listes opp 
ønske om bibliotek, ungdoms-
klubb, mor og barn-senter og 
seniorsenter i et flerbrukshus, 
hvor torstadtomta bør vurde-
res, skriver Vestnes.  

Det er fire år siden kommu-
nen la ned ungdomsklubben i 
sentrum, grunnet dårlig øko-
nomi.  Klubben drives ved sko-
len med 20 prosents stilling, av 
frivillige og ungdommen selv, 
og ungdommene selv ønsker 
ikke flytte tilbake til sentrum. 
Biblioteket har i dag en 0,9 pro-
sents stilling. et fremtidig el-
dresenter vil kreve bemanning.  

Hof AP mener det er klokt å 
tenke flerbruk.  Alle tjenester 
Vestnes foreslår lagt til fler-
brukshus i sentrum er ikke-lov-
pålagte oppgaver.  Men VIKtI-
Ge oppgaver.  

VI øNSKer å samle kommuna-
le tjenester ved Hof skole, kul-
tur og idrettssenter.  Ved å sam-
lokalisere folkebibliotek og 
skolebibliotek til Hof skole, har 
vi tro på at mulighetene vil 
være større for å beholde et bi-
bliotek i Hof i fremtiden.  Vi vil 
også jobbe for å beholde et ser-
vice-torg etter en sammenslå-
ing.  Ved å legge dette til biblio-
teket, og kanskje vi kan klare få 
til en frivillighetssentral også 

lokalisert her får vi samlet res-
surser – og dermed også ha mu-
ligheter til mer åpningstid for 
biblioteket enn vi har i dag.  Det 
har også vært ytret ønske fra de 
eldre om å samarbeide med 
ungdom.  Bibliotek knyttet til 
skolen vil være en utmerket 
arena.  I tillegg bør det sikres lo-
kaler for barnevern og helse-
søster slik at disse tjenester 
også fortsatt vil finnes lokalt i 
Hof. Vi tror at vi ved å samloka-
lisere lovpålagte tilbud med 
ikke lovpålagte, sikrer tilbude-
ne i større grad enn om vi velger 

Vestnes sitt forslag til løsning i 
sentrum.

Hof er i en unik situasjon med 
en nyrenovert skole.  Den blir i 
Hof.  Nå kommer kunstgressba-
nen.  Her er også flerbrukshall, 
musikkbinge, sandvolleyball-
bane,  ungdomsklubb, leike-
plass med tarzanløype.  Vin-
terstid kjører Hof IL løyper og 
kirkebakken prepareres for 
aking/skileik.  Vi er så stolte av 
dette anlegget.  og derfor øn-
sker vi å videreutvikle det. 
Samle tjenestene og tilbudene.  

tenk så fint når noen fra ytter-
kantene i bygda vår skal kjøre 
barna til trening i hallen eller på 
kunstgressbanene, så kan de ta 
en kopp kaffe på biblioteket, gå 
en topptur, eller kanskje trene 
selv på et fremtidig trenings-
senter mens de venter?  Slik 
skaper vi også gode møteplas-
ser.  og trygghet for ungene 
våre ved at flere voksne vil be-
finne seg i området. 

Mette Måge OLsen (Ap) 
ordførerkandidat i Hof

om båttyVeri

Å sikre deg
forsikringsbransJen ut-
betalte 477 millioner kroner 
etter skader på fritidsbåt i fjor, 
og melder om en økning i båtty-
veri på 17 prosent siste året. Vær 
på vakt om du oppdager ukjen-
te biler i båthavna på kveldstid. 
Vi har sett en rekke raid.  

edMOnd WOLd gAuLen 
Fagsjef Frende Forsikring 

le s e r b r e V

Jeg Viser til dine tre leserbrev i Jarls-
berg Avis vedrørende fremtidig trafikk-
løsning i Holmestrand sentrum, og også 
til den muntlige tilbakemelding i styre-
møte i Næringsrådet den 12. d.m.

Jeg stiller meg undrende til at du ikke 
ønsker å prate med oss om disse viktige 
forhold framfor å utfordre oss i leserbrev. 
Vi stiller når som helst opp og møter deg 
for diskusjon om hvordan vi skal finne 
gode løsninger i Holmestrand sentrum 
både for utbyggere og innbyggere.

Holmestrand arbeiderparti har 
stemt for den vedtatte stenging av Lang-

gaten fra Weidemannsgate til tor-
denskjoldsgate og utvidelse av Jernbane-
gaten til toveistrafikk fra den gamle Poli-
tistasjonen og fram til den nye Politista-
sjonen. Dette ble gjort på et tidspunkt da 
det ikke var snakk om å stenge Holme-
strandtunnelen for biltrafikk. I ettertid 
har flertallet i bystyret rådet fylkestinget 
å stenge tunnelen for biltrafikk. Arbei-
derpartiet utgjorde et stort mindretall i 
bystyret for krav om å holde tunnelen 
åpen for biltrafikk. ordføreren har etter 
dette vedtaket brukt Holmestrandtunne-
len som forhandlingskort for å skaffe 
penger til å finansiere bygging av toveis-
trafikk i Jernbanegaten. Det er fortsatt 

uklarhet om hvilke avtaler som er inngått 
mellom Jernbaneverket og Statens veg-
vesen/fylkeskommunen om hvilke for-
pliktelser Jernbaneverket har for å tilba-
kestille tunnelen i den stand den var da 
de fikk tillatelse til å benytte den i en pe-
riode. Inntil alle fakta er framme i offent-
ligheten vil Arbeiderpartiet i Holme-
strand bystyre og i fylkestinget ha biltra-
fikk i tunnelen som et åpent spørsmål. 
Uansett kan ingenting gjøres før den nye 
jernbanetunnelen er åpnet for trafikk en 
gang sent i 2016.

IngAr AAs-HAug (Ap)
Gruppeleder I Arbeiderpartiet

åpent breV til øistein HJelmtVedt:

Trafikkløsninger i sentrum

sVarer HJelmtVedt: Ingar Aas-Haug, gruppeleder i Arbeiderpartiet, svarer på Øistein Hjelmtvedt sitt leserinnlegg om trafikk-
løsninger i sentrum. Ordførerkandidat for Ap, Mette Kalve, i midten.  foto: pål nordby


