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Ikke mange byer 
tilbyr gratis lørdags-
parkering. Nå skal 
dette bli et vinnerkort 
for Holmestrand.
Magnus ErlingsEn
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

hOlMestranD: Handelsstan-
den legger nå planen for hvor-
dan nordfylkets shoppere ofte-
re skal finne veien til byen un-
der fjellet. Det første steget er å 
gjøre mest mulig ut av at kom-
munen og de private grunnei-
erne nå er enige om fri parke-
ring i sentrum hver lørdag, hele 
året.

– Alle butikkene skal nå ha 

åpent én time lenger på lørdag-
ene. I tillegg har vi blitt enige 
om at vi som jobber i butikkene 
skal parkere på Hakan. Så nå 
skal ikke parkering være noe 
tema lenger, sier Rune Berg-
quist, leder i Holmestrand by 
Handel og hygge.

Vil snu strømmen
Bergquist og styremedlem og 
Carisma-leder Linda Brakstad 
Glenne nikker når vi spør om 
sentrum nå tar opp kampen 
med Revetal. Undersøkelser vi-
ser at mange fra nordfylket tar 
turen til handelssenteret i Re. 
Da blir gjerne gratis parkering, 
service og tilbud trukket fram. 
Den utviklingen vil nå handels-
foreningen snu.

– Folk bør handle i Holme-
strand på grunn av spesialbu-
tikkene med engasjerte drivere, 
og fordi vi er nærmest, sier 
Brakstad Glenne.

–Lokale drivere vil alltid yte 
litt mer, du får mer personlig 
oppfølging, mener Bergquist, 
også han noe inhabil, selvsagt.

slutt på uhell-bøter
Øystein Hjelmtvedt i Holme-
strand Utvikling, lenge en på-
driver for gratis lørdagsparke-
ring, gir kommunen honnør for 
samarbeidet. Og har en gladny-
het til å melde om.

– Vi har inngått et samarbeid 
med kommunen som gjør at 
deres parkeringsvakter håndte-
rer alle plassene i sentrum fra 1. 

mars. Så hvis du har vært uhel-
dig og lagt på penger på «feil» 
automat, vil du ikke legner få 
bot, sier Hjelmtvedt.

Han bekrefter at Tilbords-bu-
tikken åpner igjen i begynnel-
sen av april og at Apotekergår-
den blir pusset opp til det.

– nå må alle levere
Handelsforeningen er ivrige et-
ter å gjøre mest mulig ut av 
sjansen de har jobbet for lenge.

– Nå er det ekstra viktig at vi 
alle leverer og gir kundene en 
god handleopplevelse. Da tror 
vi at flere vil velge å komme til-
bake, også midt i uka, sier Berg-
quist og Brakstad Glenne.

tar opp kampen 
med revetal

OptiMister: Linda Brakstad Glenne, Øystein Hjelmtvedt og Rune Bergquist tror at sentrum nå vil høste fruktene av fri lørdagsparkering på 
alle plassene i sentrum. Butikkene utvider åpningstidene og de ansatte skal parkere på Hakan.  FOtO: Magnus erlingsen

gratis: Lørdagsparkering på Gjestentomta, Bache-Gabrielsens 
plass og nord for polet blir nå gratis.               FOtO: Magnus erlingsen

De siste plassene i sentrum 
bli gratis på lørdager nå.
Magnus ErlingsEn
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

hOlMestranD: Det melder 
Jens Petter Aven, en av flere ei-
ere av parkeringsplassene. Det 
er oppimot 60 plasser på Gjes-
tentomta, Bache-Gabrielsens 
plass og mellom Kullboden og 
Vinmonopolet som nå blir gra-
tis på lørdagene.

– Vi har gjort et styrevedtak 
på at vi stiller disse plassene til 

disposisjon for avgiftsfri parke-
ring på lørdagene inntil videre. 
Forhåpentligvis vil dette bidra 
til mer helgeshopping i Holme-
strand sentrum, sier Aven.

Det er imidlertid verdt å mer-
ke seg at disse plassene ikke er 
underlagt parkeringssamarbei-
det som Holmestrand Utvikling 
har etablert med kommunen. 
Det betyr at du på ukedagene 
fortsatt må passe på at du beta-
ler på riktig automat.

I løpet av desember i fjor ble 
de øvrige plassene i sentrum 
gratis på lørdager.

endelig gratis her
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tips Oss!
959 00 750 
ta kOntakt! 
Vi trenger dine innspill 
og tips. Ta kontakt med 
oss på telefon eller 
epost: redaksjonen@
jarlsbergavis.no 
Hovednummer til avisen: 
33 09 90 00.

kOpstaD: Den 46 år gamle 
mannen som kjørte på en eldre 
kvinne ved Kopstad 14. 
november 2013 nekter 
straffeskyld, melder Gjengan-
geren. Dette kom fram i første 
dag av rettssaken i Nordre 
Vestfold tingrett tirsdag. 

bilulykke:

Nekter 
straffskyld


