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LEILIGHETER: Over biblioteket skal det bli leiligheter i ulike 
størrelser.  ILLUSTRASJON: KMS ARKITEKTER

Nå er det ikke lenge før 
sentrumsutviklingen skal 
skyte fart.
MAGNUS FRANER-ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: – På nyåret 
håper vi å kunne begynne å 
bygge det som skal bli biblio-
tek og leiligheter, opplyser 
Øistein Hjelmtvedt i Holme-
strand Utvikling.

Han presiserer at tidspunk-
tet ikke er spikret ennå, og at 
han skal i forhåndskonferanse 
med kommunen i løpet av ok-
tober. Nabovarsler vil komme 
raskt etter det. I alt skal Spare-
bankkvartalet romme 65 lei-
ligheter når det står ferdig, et-
ter at reguleringsplanen ende-
lig ble vedtatt i september.

– Dette kan gi 100–120 nye 

beboere i sentrum. Sammen 
med prosjekter som også an-
dre har og vil sette i gang, vil 
dette bidra godt til livet i sen-
trum, sier Hjelmtvedt.

Landet på leiligheter
Eiendomsutviklerne vurderte 
en stund om de skulle ha kon-
torer i de tre etasjene over bi-
blioteket, men landet til slutt 
på leiligheter på grunn av sol- 
og utsiktsforhold. Nøyaktig 
antall leiligheter er foreløpig 
ikke klart, men Hjelmtvedt 
ser for seg en miks av ulike 
kjøpegrupper.

– Vi vil bygge både små og 
store leiligheter for å favne 
flest mulig, sier han.

Lekeplassbehovet skal iva-
retas på Doktor Graaruds 
plass. Det søndre veiløpet skal 
bli bilfritt.

Snart kan du bo 
over biblioteket

SNART KLAR: Øistein Hjelmtvedt håper å kunne begynne 
byggingen på nyåret.  FOTO: MAGNUS FRANER-ERLINGSEN

TIL OVERS: Denne kompressoren fant tyvene tydeligvis ikke plass til i bilen etter å ha trillet den ut på 
tralla.

LITE Å JOBB MED: Hans Arne Hvitstein og Agnar Hagen må dele 
på det som er igjen av verktøy med kollegene.

SØKER: Politiet kom raskt til stedet. Her sjekker betjent Christoffer 
Syse etter fingeravtrykk.

returnerer
alene her, påpeker Foss Holten.

Var kun i verkstedet
Mye tyder på at tyvene har visst 
hva de var ute etter. De var iføl-
ge Foss Holten kun inne på 
verkstedet, ikke på lageret eller 
kontoret. Mye av det stjålne 
verktøyet har det til felles at det 
egner seg godt til å begå nye 
innbrudd med.

– Er dette tilfeldig, eller har ty-
vene kjent godt til verkstedet?

– Det er vanskelig å si. Mange 
er jo innom her i embeds med-

før, og noen ganger har vi følt at 
noen av dem har vært misten-
kelige. Men jeg kan ikke si vi har 
hatt mistanker til noen i det sis-
te. Det er lenge siden sist vi 
hadde innbrudd nå, sier Foss 
Holten.

Hun legger til at mye av verk-
tøyet deres er spesialmerket 
med Sverre Foss-logo, som skal 
være umulig å slipe vekk.

– Hvis noen forsøker å selge 
deg verktøy du tror kan være 
fra oss, så meld fra til politiet el-
ler til oss. Vi kjenner det igjen 

med en gang, sier Foss Holten.
– Men jeg er redd tyvene og 

tyvegodset allerede er ute av 
landet, avslutter hun.

– Nå må vi se rapporten og se 
om det er noe å jobbe med. 
Noen sporprøver tar tid å få 
svar på. Forhåpentligvis er det 
en kjenning. Foreløpig er det 
umulig å si om disse er lokale 
eller om tyvene og verktøyet 
skal ut av landet, sier politista-
sjonssjef Ulf Malm i Holme-
strand.


