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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

"Jeg synes  
strategien hos oss 
er svært defensiv

JAN-RASMUS VESTNES
Hof

KOMMUNESTRUKTUR

Å «selge» 
Hof kom-
mune
DEN STORE «snakkisen» i da-
gens kommune-Norge er den 
forestående kommunesam-
menslåing. Hof er intet unntak! 
Jeg synes imidlertid at strategi-
en hos oss er svært defensiv, og 
det vektlegges at vi er små i for-
hold til de potensielle vi muli-
gens skal gå i kompaniskap 
med, dessuten at vi ligger geo-
grafisk i en utkant. Denne stra-
tegien er jeg sterkt uenig i. 

SKAL VI selge en «vare» skal de 
positive og fortreffelige egen-
skaper sterkt fremheves. Hof 
kan skilte med en rekke sterke 
egenskaper: Full barnehage-
dekning med høyt pedagogisk 
nivå, nyrenovert og utbygd 
skole med et meget godt om-
dømme, flerbrukshall, flott sy-
kehjem, lav lånegjeld per inn-
bygger på 29.000 kroner, dess-
verre ingen fond, men vi vil 
motta statens småkommunetil-
skudd i flere år (jeg kjenner ikke 
beløpet her og nå, ei heller hvor 
lenge vi vil motta dette), stor 
mengde med kommuneskog, 
prosjektert kunstgressbane, 
ubegrensede muligheter til fri-
luftsliv. 

DETTE MÅ være forhold man i 
en forhandlingsposisjon legger 
på bordet, og ikke bare legge 
vekt på vårt lave innbyggertall 
og vår plassering i en utkant i en 
storkommune. Rådmannen i 
Lolland storkommune i Dan-
mark snakket varmt om fler-
senter i en storkommune. Slike 
flersenter i en storkommune 
som Hof muligens ville bli en 
del av.

MEN – skal dette bli en vellyk-
ket realitet – må «våre» for-
handlere med tyngde fremheve 
de positive og sterke sidene i 
dagens Hof kommune, og ikke 
stå med lua i hånden og blikket 
festet på et svart hull i bakken!

JAN-RASMUS VESTNES
Hof

SKITUNNEL

Økonomien 
er av-
gjørende
SOM ALMINNELIG idrettsinte-
ressert og spesielt skiinteres-
sert, er jeg svært overrasket 
over at ingen har kommet med 
reaksjoner på omtalen av kon-
sulentselskapets utredninger 
om hvor velegnet Holme-
strandtunnelen er som fremti-
dig skitunnel. Siden ethvert 
hull i et fjell, eller overbygning 
av plast eller andre materialer 
kan utvikles til slik bruk, burde 
alle skjønne at det rent tekniske 
ikke er hovedsaken. Det avgjø-

rende om Holmestrandtunne-
len kan ombygges til skitunnel 
ligger på det økonomiske pla-
net. Hva må investeres, hvem 
og hvordan skal prosjektet fi-
nansieres og ikke minst hva de 
årlige driftsutgiftene blir, vil 
være helt avgjørende. Det ser vi 
på alle de etter hvert dusinvis 
av skitunnel-prosjekter som 
har oppstått på idé- og plansta-
diet for senere å avgå ved dø-
den her i landet – i hovedsak av 
økonomiske grunner.   

SETT FRA mitt ståsted med er-
faring som prosjektleder fra et 
dusin spillemiddelanlegg, er 
det helt uforståelig at ingen al-
lerede nå har etterlyst økono-
mien i et slikt prosjekt. Slik det 
tures fram av de mest blåøyde, 
kan dette ende med bindende 

vedtak uten at det viktigste lig-
ger i bunn, nemlig økonomien. 
Når den harde økonomiske vir-
keligheten kommer, frykter jeg 
at alle ser at skitunnel i Holme-
strand var et slags Fata Morga-
na. De impliserte skiklubbene 
kan dermed sitte tilbake med 
store økonomiske tap og bort-
kastet arbeid. Holmestrand kan 
ende med en ny ”hovedvei” 
kun mellom de to politistasjo-
nene og en nedlagt tunnel som 
ikke er brukbar til noen ting.

LIKE LITE forståelig er det når 
ildsjelen bak prosjektet i stil 
med ordfører Alf Johan Sveles 
omtale av folk og politikere 
som ikke er enig med han, kom-
mer med grove beskyldninger 
mot folk med motforestillinger. 
De er verken sabotører – som 

ordføreren kaller dem – eller 
sutrepaver, som omtalte ildsjel 
bruker som karakteristikker.

HOLMESTRAND TRENGER fle-
re, ikke færre djevelens advo-
kater, når ideer og planer lanse-
res og behandles i byen. Det er 
nettopp når planer og ideer bry-
nes at de beste resultater kom-
mer fram, ikke når særinteres-
ser skal råde grunnen alene 
uten motbør, applaudert av po-
litikere og andre som ikke helt 
har skjønt hva et lokaldemokra-
ti er.

KNUT S. EVENSEN
Sande

  

LE S E R B R E V

IFØLGE VEIVESENET vil over 80 prosent 
av trafikken gå gjennom sentrum selv 
om Holmestrandtunnelen skulle gjenåp-
nes for biler. Bilister som skal fra fjellet 
og ned til byen, vil for eksempel ikke kjø-
re gjennom tunnelen for å komme dit. 
Bilister som skal til byen nordfra eller 
sørfra, vil heller ikke bruke tunnelen. De 
vil ta av før tunnelen og svinge inn i byen. 
Ved gjenåpning vil ikke Holmestrand få 
midler til å bygge miljøvennlig vei i sen-
trumsområdet, ei heller midler til å opp-
gradere trafikksikkerhet i Rådhusgaten 
og Skolegaten.

JEG TILLOT meg for noen uker siden å 
spørre Arbeiderpartiets Mette Kalve om 
hvordan hun så for seg forholdene i sen-
trum hvis partiet skulle få gjennomslag 
for å gjenåpne tunnelen for biltrafikk. 
Det føles fornuftig å ha utredet konse-
kvensene før man eventuelt bestemmer 
å gjenåpne tunnelen. Kalve har valgt ikke 
å svare på dette. 

I JARLSBERGS referat fra siste bystyre-
møte er Kalves partifelle Ingar Aas-Haug 
sitert på at partiet har som førsteprioritet 
at det skal gå biler gjennom tunnelen. 
Hvis det er Ingar Aas-Haug som har over-
tatt som talsperson i tunnelsaken, tillater 
jeg meg å stille ham eller Kalve følgende 
spørsmål. 

1. ER det riktig oppfattet at Arbeiderpar-
tiet ikke har utredet konsekvensene for 

BYUTVIKLING

Spørsmål til Arbeiderpartiet

GIR SEG IKKE: Øistein Hjelmtvedt gjentar ønsket om svar fra Arbeiderpartiet når det 
gjelder deres syn på tunnelen, ny vei - og byutvikling.  FOTO: MAGNUS ERLINGSEN

sentrum før man sier ja til å gjenåpne 
tunnelen for trafikk? 

2. SKAL mesteparten av trafikken gjen-
nom sentrum gå i Langgaten de neste tiå-
rene?

3. HVIS svaret på spørsmål 2 er nei, hvor 
skal trafikken da gå?

ØISTEIN HJELMTVEDT                                                                                                   
Holmestrand Utvikling AS


