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Småleilighetene i 
Bibliotekkvartalet går 
så fort unna at utbyg-
ger nå rydder plass til 
flere. Billige leilighe-
ter er god investering 
om dagen.
MAGNUS FRANER-ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: Det er bare 
fire uker siden salget av Biblio-
tekkvartalets kapittel to startet 
med brask og bram.
Av de 18 leilighetene som ble 
lagt ut for salg da, var 11 såkalte 
kompaktleiligheter – ett- og to-
roms leiligheter på mellom 28 
og 45 kvadratmeter, med salgs-
pris fra 1,3 til 2,2 millioner kro-
ner, beliggende i tredje og fjer-
de etasje.

Rydder plass
Nå er 10 av 11 solgt. Da tar 
Øistein Hjelmtvedt i Holme-
strand Utvikling grep.

– Nå har vi omprosjektert 
femte etasje, slik at også den 
består av mindre leiligheter, 
sier Hjelmtvedt.

Forvandlingen innebærer at 
antallet leiligheter øker fra 18 til 
22. Etasjen får seks kompaktlei-
ligheter pluss én treroms. Kom-
paktleilighetene er alle til salgs 
for under 2 millioner kroner.

– Dette innebærer at det blir 
enda litt flere mennesker i byen 
og en bedre aldersblanding, sier 
Hjelmtvedt, som tror at mange 
unge vil finne sitt hjem i de små 
leilighetene.

Vil leie ut
Han forteller om en blanding av 
lokale kjøpere, og kjøpere fra 
nabobyene, deriblant Horten 
og Drammen. Flere av dem har 
kjøpt som investering. Det er 
en trend som Jan Bøyesen i 
DnBs avdeling Vestfold Nybygg 
kjenner igjen fra flere steder i 
fylket. Bøyesen er blant me-
glerne som står for salget i går-
den.

– Mindre og billigere leilighe-
ter for folk flest er populære. 
Kjøperne er stort sett folk som 
ønsker å bo, men vi ser også at 

en del vil kjøpe for å sette pen-
gene i eiendom. Det er en god 
investering – forrentningen ved 
å leie ut er mye bedre enn å ha 
penger i banken, med de lave 
rentene som er nå. Det har jo 
vært en prisstigning i Holme-
strand det siste året, minner 
Bøyesen om.

Det gode salget kommer i til-
legg til salget i Bibliotekgården, 
der 18 av 19 leiligheter nå er re-
vet bort. Gården med de nye 
kompaktleilighetene skal stå 
mellom Thomassengården og 

forretningsgården som nå byg-
ges i krysset mot Weidemanns 
gate. Byggestart skal være ved 
nyttår, med innflytting i første 
kvartal 2018.

– Jeg må innrømme at salget 
har gått bedre enn jeg turte 
håpe på, sier Øistein 
Hjelmtvedt.

– Drastisk utvikling
Bøyesen er ikke overrasket over 
at leilighetene er populære.

– Jeg tror det er et par årsaker: 
Det ene er at Holmestrand utvi-

kles ganske drastisk med ny 
togstasjon som vil lette kom-
munikasjon til både Oslo og 
Tønsberg, samt at det skjer mye 
positivt i Holmestrand sen-
trum. Leilighetene er attraktive 
for pendlere. Vi ser også at for-
eldre kanskje kjøper for barna 
sine, så de kan komme seg inn i 
boligmarkedet for en ålreit pris. 
Det er veldig arealeffektive lei-
ligheter, sier Bøyesen.

– Nærheten til byen og sjøen 
gjør også at leilighetene er lett-
solgte, legger han til. 

PENGER Å HENTE I SMÅ LEILIGHETER:

– Byen blir litt yngre 

SALGSSUKSESS: Øistein Hjelmtvedt kan fortelle at de nå gir plass til flere småleiligheter i neste 
byggetrinn av Bibliotekkvartalet (innfelt).  
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HOLMESTRAND: I den 
kommende storkommunen 
bestående av Hof, Holme-
strand og Sande, er det den 
nordligste sammenslåingska-
meraten som trekker opp 
snittet for kommunale avgifter.

Det kommer fram av en ny 
undersøkelse som Norsk 
Familieøkonomi har utført.

Med et snitt på 11.875 kroner 
i årlige kommunale avgifter, 
krever Sande tredje mest i 
Vestfold. Årlig eiendomsskatt 
på i gjennomsnitt 5.000 
kroner per husstand trekker 
opp. Tallene for Holmestrand 
og Hof er henholdsvis 9.463 
kroner og 10.155 kroner. Det 
hører med til historien at 
eiendomsskatten skal avvikles 
innen storkommunen er en 
realitet, ifølge plattformen for 
sammenslåing. 

Dyrest i landet er Gjemnes i 
Møre og Romsdal. Der betaler 
en gjennomsnittlig husstand 
21.008 kroner årlig. I motsatt 
ende av skalaen finner vi Sola 
kommune i Rogaland. Der er 
summen 5.269 kroner.

– Sjekk eldre 
slektningers 
røykvarsler
HOLMESTRAND: 19 
personer har så langt mistet 
livet i brann i Norge, viser ny 
statistikk fra Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og 
beredskap. Over halvparten av 
de som har omkommet i 2016 
har vært over 67 år. 

Ofte starter branner ved 
komfyren. Ifølge Vestfold 
Interkommunale Brannvesen, 
har fem av 51 bygningsbranner 
i deres område til nå i år, 
startet nettopp på komfyren.

– Vi oppfordrer pårørende til 
å sjekke røykvarsleren hos 
eldre slektninger eller andre 
familiemedlemmer som kan 
trenge en hjelpende hånd med 
brannsikkerhet. Som pårø-
rende bør du også sørge for at 
noen du er glad i får installert 
komfyrvakt, sier Kristin 
Cordt-Hansen, fungerende 
direktør i DSB, på direktoratets 
hjemmesider.

Direktoratet påpeker at ikke 
alle eldre er fullt ut i stand til å 
ivareta sin egen brannsikker-
het. 

Sande har 
høyest avgifter

HOF/HOLMESTRAND: Det 
ble i forrige uke etablert tre 
nye AS i Hof og Holmestrand, 
skriver Vestviken24.no.

I Hof satte Arve Fjeld opp 
anleggsgartnerfirmaet Fjeld 
Blomster & Anlegg AS.

I Holmestrand har 
Christoffer Johan Bu etablert 
Holtan Gård AS. De skal drive 
med blant annet bygg, 
anlegg og landbruk. Kenneth 
Smith har startet Boutique 
Hegdehaugsveien AS.

Tre lokale 
nyetableringer

SANDE: Flere ringte politiet 
natt til onsdag og meldte fra 
om at de hadde hørt skudd 
bli avfyrt i nordre del av 
Sande. Det er uvisst nøyaktig 
hvor de som meldte fra 
mente skuddene kom fra. 
– Politiet har vært i området 
og søkt uten å finne tegn til at 
det var løsnet skudd, sier 
Knut Larsen, operasjonsleder 
i søndre Buskerud til Sande 
Avis. Politiet har avsluttet 
saken.

Politiet sjekket 
skyting i Sande

" 
Jeg må innrømme at salget 
har gått bedre enn jeg turte 
håpe på.

ØISTEIN HJELMTVEDT
Eiendomsutvikler
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og tettere

TREND: Flere har sett at det er mer penger å hente på å investere i 
eiendom, enn å spare i banken, forteller Jan Bøyesen.

6 av 10 nordmenn stoler på 
digitale navigasjonstjenes-
ter når vi er på biltur.

OSLO: Det viser en fersk under-
søkelse gjennomført av You-
Gov for Gule Sider. Dette er en 
økning fra 5 av 10 i fjor.

Nordmenn tyr til mobilen el-
ler GPS’en i stedet for kartboka. 
Ifølge undersøkelsen sier hele 
66  prosent av oss at vi benytter 
oss av digitale karttjenester på 
mobil eller GPS når vi ikke fin-
ner frem. 32 prosent velger mo-
bilen, mens 34 prosent har GPS 

i bilen. 
– Mobilen og GPS’en har vir-

kelig blitt den nye kartboka for 
de aller fleste – og bruken øker. 
Med god mobildekning i prak-
sis over alt, blir det et lett valg 
for de fleste. Det er ingen over-
drivelse å si at digitale naviga-
sjonstjenester har tatt over 
funksjonene til både den gamle 
kartboka og til reiseguiden, sier 
Erik Neergaard, markedssjef i 
Gule Sider.

11 prosent bruker kartbok, 
mens 15 prosent innrømmer at 
de stopper og spør om veien.

Dropper kartboka


