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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

"Utbyggere som  
er offensive og  
entusiastiske er 
det gjerne av én 
bestemt grunn.

Bjørn Vangen

LE S E R B R E V

BYUTVIKLING

Om 
byutvikling 
og leserbrev
ORDFØRER ALF Johan Svele 
skriver i torsdagens leserbrev at 
han er bekymret for at utbygge-
re kan bli skremt fra å bygge i 
Holmestrand. Det er ikke min 
mening å opptre kverulantisk, 
men det er ting her som halter. 
Kanskje jeg har en tendens til å 
være for pirkete, men jeg vil 
først kommentere «statuttene» 

for Meninger: Her står det blant 
annet at innlegg kan bli kuttet 
hvis de er for lange. Da tolker 
jeg det slik at leserbrev som er 
lengre enn 2400 tegn er «for 
lange», og kan bli kuttet. Ordfø-
rerens leserbrev ble antakelig 
ikke kuttet, selv om det var på 
ca. 3550 tegn.  

INNHOLDET GIKK ikke bare på 
bekymring, men hadde i tillegg 
et tydelig anstrøk av kritikk av 
navngitte politiske motstande-
re for deres overbevisninger. 
Jeg har tidligere reagert på at 
leserbrevsiden Meninger har 
lånt plass til både rikspolitikere 
og andre med formidabelt for-

mat. Det nærmer seg valget i 
september, men det er vel ikke 
meningen at denne debattsi-
den skal være en arena for par-
tipolitiske duellanter.

JEG MERKER meg at ordføre-
ren forsikrer oss om at alt går 
etter lover og regler. Akkurat 
dette har sviktet altfor ofte 
både lokalt og sentralt. Hvis jeg 
skulle liste opp disse «svikten-
de», ville det trolig kreve plas-
sen til et nytt langt leserbrev. 
Når det gjelder byutvikling og 
utbyggere, kan det for meg vir-
ke som om det foregår et «om-
vendt» demokrati; – utbygger-
ne ser på Holmestrand som et 

«bytte», og tilbyr de kommuna-
le myndigheter en slags han-
delsavtale hvor kommunen sier 
«jaså, er det slik, da får vi se om 
det dere har i sekken er bra nok 
for oss». 

I MIN naivitet trodde jeg at 
kommunen i samarbeid med 
velgerne, altså de som faktisk 
er borgere av Holmestrand by, 
og ikke de som er ventet å 
strømme på fra Bærum og Hol-
menkollåsen, skulle legge ut 
anbud på det som vi, arbeidsgi-
verne til byens politikere øn-
sket. Slik det er nå, ser det ut for 
meg som om Holmestrand Ut-
vikling har kjøpt seg inn i Hol-

mestrand, eller blitt ansatt av 
kommuneadministrasjonen for 
å løse kommunen fra bryderiet 
med å skulle bestemme på veg-
ne av velgerne hva som må gjø-
res. Utbyggere som er offensive 
og entusiastiske er det gjerne av 
én bestemt grunn. Lokalpoliti-
kere som velger å gå flere run-
der og sier nei til visse forslag, 
beviser gjennom det at de re-
spekterer mannen i gata som 
har valgt dem. (Dette leserbre-
vet fra en privatperson har ca. 
2100 færre tegn enn det leser-
brevet som det kommenterer).

BJØRN VANGEN
Holmestrand

«ALLE» ER nå enige om at vi 
må få en bedre veiløsning gjen-
nom Holmestrand sentrum. 
Konsekvensene av Skjegge-
stadbruas kollaps og stengt E18 
har forklart dette bedre enn ut-
redninger, møter og vedtak. Et 
enstemmig fylkesutvalg har 
sendt brev til samferdselsmi-
nisteren og bedt om en bevilg-
ning på 100 millioner til Holme-
strand. Fylkeskommunen har 
selv vedtatt å bruke 30 millio-
ner. Nå har vi deres oppmerk-
somhet. Nå har vi en mulighet 
vi er nødt til å benytte oss av.

HVA VIL de – og hva vil vi? Fyl-
keskommune og minister er 
opptatt av beredskapsveien og 
trafikken som må gjennom Hol-
mestrand hvis det skjer noe på 
E18. Det er deres hovedhensyn. 
Vi i kommunen er enige med 
dem i det, men vi vil jo noe mer: 
Vi vil ha en veiløsning som også 
bygger opp om satsingen vår på 
handel og byutvikling. Vi er 
ikke bare opptatt av den trafik-
ken som må gjennom byen når 
og hvis det skjer nye ulykker på 
E18. Vi er opptatt av den trafik-
ken som går – og skal gå – i og 
gjennom byen hver eneste dag i 
årene framover. Spørsmålet er 
om vi kan finne en løsning som 
innfrir begge våre ønsker: En 
bedre beredskapsvei og en of-
fensiv og framtidsrettet byut-
vikling?

TO ALTERNATIVER: En gjen-
åpning av tunnelen vil løse pro-
blemet med beredskapsveien. 
Skulle det skje nye uhell på E18, 
vil trafikken kunne gå i tunne-

len, og belastningen i sentrum, 
på Gullhaug og langs Bispevei-
en, ville ikke bli slik vi ser i dag. 
Dette er en løsning som innfrir 
ett av våre ønsker. Problemet er 
at den ikke innfrir det andre. 

vil være få som bruker 
tunnelen når E18 fungerer som 
normalt, da langt de fleste har 
ærend i byen.

gjennom sentrum, i Langgaten, 
Skolegaten og Rådhusgaten vil 
fortsette å være omtrent som i 
dag

vil fortsatt være mye 
trafikk i den gata der butikker 
og spisesteder ligger – og plane-
ne om å skape gågate, møte-
plasser og flere steder å handle 
blir uhyre krevende å realisere.

DETTE ER grunnen til at jeg 
mener det andre alternativet er 
bedre for Holmestrand. Får vi 
midler til å flytte veien, og gjen-
nomføre effektive trafikksikk-
hetstiltak i et utvidet sentrum, 
vil vi få innfridd begge våre øn-
sker: Bedre beredskapsvei, og 
en løsning som fremmer byut-
vikling og sikkerhet for myke 
trafikanter. 

VI MÅ velge: De samme som nå 
er enige om at det er nødvendig 
å finne bedre veiløsning gjen-
nom Holmestrand, er like enige 
når det kommer til spørsmålet 
om penger. Arbeiderpartiets 
fylkesordførerkandidat, Arve 
Høiberg er f.eks helt klar: Hol-
mestrand kommer ikke til å få 

penger både til å åpne tunne-
len, og til å flytte vei og gjen-
nomføre trafikksikkerhetstil-
tak. Det har vært nevnt flere 
beløp, og ingen har vel så langt 
kunnet si sikkert hvor dyr en 
gjenåpning av tunnelen vil bli. 
Vi vet det blir dyrt, og vi vet vi 
må velge! 

DETTE ER de politiske og øko-
nomiske realiteter vi står over-
for nå, og vi må klare å bestem-
me oss nå. Arbeiderpartiets 
ordførerkandidat Mette Kalve 
sier hun forbeholder seg retten 
til å bruke «en ekstra runde, 
kanskje to eller tre» hvis det er 
saker som krever det. Dessverre 
er det ikke alltid sånn at vi kan 
bruke så mange runder vi selv 
ønsker oss. Noen ganger må vi 
klare å ta en beslutning under 
tidspress. Vi har et tidsvindu nå 
mens E18 fortsatt er stengt, og 
«alle» forstår at noe må gjøres. 

METTE KALVE sier at hun vet 
at ordføreren i Holmestrand er i 
stand til å ha flere tanker i ho-
det samtidig. Jeg takker for til-
liten – men i denne saken tren-
ger jeg faktisk bare ha to: Bedre 
beredskapsvei og offensiv by-
utvikling. Begge kan realiseres 
hvis vi får de 100 millionene 
fylkespolitikerne har bedt mi-
nisteren gi oss. Jeg burde sik-
kert returnere komplimentet, 
men synes det er litt vanskelig 
ettersom Arbeiderpartiets løs-
ning bare innfrir et av ønskene: 
Utfordringene med bered-
skapsveien. Med deres løsning 
blir byutviklingen nok en gang 
skadelidende. Bystyret i Hol -

«Nå har vi deres 
oppmerksomhet. 
Nå har vi en mu-
lighet vi er nødt til 
å benytte oss av

mestrand møtes 15. april. Der 
håper jeg vi kan samle oss om 
en uttalelse som viser samferd-

selsministeren at vi i Holme-
strand velger veiløsningen som 
både tar hensyn til storsamfun-
nets behov for en bedre 
beredskapsvei, og til vår egen 
småbys behov for å utvikle seg 
og vokse.

ALF JOHAN SVELE (H)
Ordfører i Holmestrand

TRAFIKK I SENTRUM

Byutvikling og veiløsning henger sammen

VIL GRIPE SJANSEN: - Vi vet det blir dyrt, og vi vet vi må velge, 
skriver ordføreren om valget mellom tunnel og ny sentrumsvei.  


