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TO R S DAG

Blir de omsider 
enige om navnet?
I dag møtes de involverte til et 
siste ekstramøte for å komme 
til enighet om kommunesam-
menslåing. Harald Agerup 
(bildet) maner til likeverd 
mellom kommunene - uansett 
hva navnet blir.

 ● NYHETER  SIDE 4-5

To til sykehus 
etter bilvelt 
Bilen ble totalskadd etter velt 
på E-18. Den mannlige føreren 
en kvinnelig passasjer ble 
sendt til sykehus.

 ● NYHETER SIDE 2-3

Emil Kaasa  
slår godt fra seg
I Bodø i helgen vant unggut-
ten fra Holmestrand sin klasse 
(70 kg) og ble norgesmester i 
boksing.

 ● SPORT  SIDE 18

PÅ TAKTERRASSEN: Øistein Hjelmtvedt er superfornøyd med salg av seks leiligheter nærmest før salgsstart var i gang. – Nå satser vi alt 
på at byggestart blir i februar, og det vil igjen si at det er innflytningsklart på våren i 2017, legger han til.  FOTO: PÅL NORDBY

SENTRUMSNÆRT: – Og med vel-
dig gode solforhold, reklamerer Øistein 
Hjelmtvedt. Tre store og tre små leilighe-
ter av de 19 er allerede solgt. Byggestart 
blir i løpet av februar.  SIDE 6

Stor interesse
fredag

4. dese
mber

Kom innom oss for et hyggelig
førjulsbesøk med kaffe og gløgg

Vi holder til i Våleveien 29
- bortenfor Byggeriet

MANGE GODE JULEGAVETILBUD
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Rambøll gjør grunnundersøkel-
ser på Dulpen, og på det som 
skal bli Holmestrands nye 
kollektivterminal.
HOLMESTRAND: Jernbaneverket 
legger nemlig en overvannsledning i 
samme rør-trasé som kommunen 
bruker til sine overvannsledninger.

– Opprinnelig hadde vi tenkt å leg-
ge overvannsledningen nord for ho-

tellet. Der er imidlertid grunnen så 
dårlig egnet at vi vil undersøke mu-
lighetene på sørsiden av hotellet. 
Her er det et kjent område, og det lig-
ger rør der fra før av, sier prosjekte-
ringsleder i Jernbaneverket, Tor Klei-
ven.

Abeidet begynte onsdag 25. no-
vember

– Det er vanskelig å si hvor lang tid 
arbeidet tar. Det kommer an på hvor 

langt ned de må bore før de treffer 
fjell, opplyser Kleiven.

Overvannsledningen er et rør på ca 
63 cm i diameter. Så stort må det 
være for å ta unna alt overvannet fra 
hele tunnelen pluss parkeringsplas-
sen ved Jernbanestasjonen.

– Vi skal tilpasse eventuelle grave-
arbeider sånn at disse kommer før el-
ler etter badesesongen, lover Klei-
ven.

Overvannsledning loves ferdig til badesesongen

Ti av de 19 leilighe-
tene har egen takter-
rasse, mens alle kan 
benytte et fellesareal 
midt på taket. – Dette 
blir virkelig bra, me-
ner Øistein Hjelm-
tvedt.
PÅL NORDBY
paal@jarlsbergavis.no
93065552

HOLMESTRAND: Med salgs-
start tirsdag er det en flott start 
med seks kontrakter allerede. 
Lokale kjøpere så langt, får 
Jarlsberg opplyst. 

Utbygger Holmestrand utvik-
ling AS vil samarbeide med en-
treprenørene OKK Entrepre-
nør/NCC AS i byggingen av bi-
bliotek i to etasjer og 19 selv-
eierleiligheter i tredje, fjerde og 
femte etasje, i et bygg på den 
tidligere kalt Arvesen-tomta. 

34 til 106 m
Leilighetene vil være fra 34 til 
106 kvadratmeter store, med 
boder i kjelleren. I pris ligger de 
fra 1.490.000 kroner til den dy-
reste på 5.550.000 kroner. 

– Meglere fra DNB Eiendom 
tar salget, sier Hjelmtvedt.

SALGET AV LEILIGHETER HAR STARTET:

Seks er allerede solgt

MYE SOL: – På toppen av bygget blir det flotte solforhold midt i 
sentrum, sier Øistein Hjelmtvedt.  FOTO: PÅL NORDBY

DET FØRSTE AV TRE: Biblioteket er det første av tre bygninger 
som skal reises i «Bibliotekkvartalet».  SKISSE: KMS ARKITEKTER AS

SLIK ER DET TENKT: Fem etasjer med bibliotek i de to nederste. 
Innflytting kan skje våren 2017.  SKISSE: KMS ARKITEKTER AS


