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siktet: En mannlig bilfører ble siktet for kjøring i påvirket tilstand etter 
kollisjonen på Fossveien.  Foto: Magnus Franer-erlingsen

Kvinne kjørt til legevakt 
etter kollisjon. Mannlig 
bilfører siktet for å ha 
kjørt med promille.
Magnus Franer-erlingsen / 
Martin JoheiM
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

holMestranD: To biler var 
involvert i et trafikkuhell på 
Fossveien nær Botne kirke i 

tirsdag ettermiddag.
Én person, en kvinne, ble 

kjørt til legevakt for sjekk med 
lettere skader etter uhellet. 

– Hun klaget på smerter i 
rygg og nakke, forteller opera-
sjonsleder Fredrik Landsverk 
Mo hos Vestfold-politiet.

Føreren av den andre bilen, 
en mann i 50-årene, er siktet 
for kjøring i påvirket tilstand.

– Han blåste til over lovlige 

verdier på alkometeret, sier 
Landsverk Mo.

Politiet jobber nå med å 
kartlegge hendelsesforløpet.

Uhellet skjedde på Fossvei-
en mellom Botne kirke og Bar-
stad industriområde. Veien 
var en periode stengt som føl-
ge av uhellet. 

Nødetatene rykket ut ved 
13.45-tiden.

Mann siktet for fyllekjøring

Neste nybygg i sen-
trum er rett rundt 
hjørnet. Første leieta-
ker er allerede klar.
Magnus Franer-erlingsen
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

holMestranD: Et rent næ-
ringsbygg i to etasjer på hjørnet 
mellom Langgaten og Weide-
manns gate: Det kan bli neste 
steg for sentrumsutviklingen. 
Nylig fikk naboene varsel om 
byggemelding fra grunneier 
Holmestrand Utvikling.

– Forhåpentligvis kan vi få på 
plass en rammesøknad så fort 
som mulig – og deretter begyn-
ne byggingen så fort som mulig, 
sier Øistein Hjelmtvedt i Hol-
mestrand Utvikling.

Polet på plass
Etter å ha planlagt nybygg på 
branntomtene i kvartalet i en 
årrekke, er han utålmodig etter 
å komme i gang. Hjelmtvedt 
opplyser at en stor leietaker al-
lerede står klar til å flytte inn:

– Vi har gjort avtale med Vin-
monopolet om at de skal inn i 
første etasje, opplyser 
Hjelmtvedt. Annen etasje er 
foreløpig ledig.

I tillegg til de to etasjene med 
næring, skal nybygget også 
romme parkeringskjeller, mens 
det på taket blir uteområde for 
leilighetene som venter i de 

neste byggetrinnene. Neste 
trinn – mellom hjørnebygget og 
Thomassengården – kan ifølge 
Hjelmtvedt også byggemeldes i 
nær fremtid.

Det bygget har seks etasjer.
– Også i neste trinn vil vi satse 

på næring i to etasjer, opplyser 
Hjelmtvedt.

Mye på gang
Med byggestart på «Coop-tom-
ta» trolig nært forestående, 
nærmer det seg slutten på man-
ge av branntomtene som har 

preget sentrum i en årrekke. 
Det er kun dager siden at Jens 
Petter Aven og Jan Birger Lie 
lanserte planer for nye leilighe-
ter på Gjesten-tomta. De håper 
på byggestart på sensomme-
ren. For en drøy uke siden be-
gynte Holmestrand Utvikling 
byggingen av det som skal bli 
bibliotek og 19 leiligheter på Ar-
vesentomta.

Hjelmtvedt ser utviklingen i 
sentrum i sammenheng med at 
åpningen av ny jernbanesta-
sjon nærmer seg og ikke minst

"
Omleggingen 
av veien gir oss 
trygghet og en 

helt annen «drive».
Øistein hJelMtveDt
Styreleder, Holmestrand Utvikling

at alt tyder på at trafikken i 
Langgaten skal flyttes.

– Nå har man planlagt i man-
ge år, og ting begynner virkelig 
å konkretisere seg. Omleggin-
gen av veien gir oss en trygghet 
og en helt annen «drive». 

og nå kommer 
neste byggetrinn

byggeMelDt: Bygging av det toetasjes hjørnebygget kan være svært nær. De høyere byggene i 
kvartalet kommer i senere byggetrinn.  illustrasJon: kMs arkitekter

oslo: Tall fra Nets og 
BankAxept AS viser at det i 
februar ble utført 134,4 
millioner kortkjøp, en økning 
på hele 12,6 prosent. Det ble 
handlet med betalingskort for 
44,6 milliarder kroner, en 
vekst på 11 prosent.

– Noe av forklaringen til den 
sterke veksten skyldes at det 
er skuddår, men selv om det 
tas høyde for dette var det 
veldig mye kortbruk i februar, 
sier markedsdirektør Narve 
Hansen i BankAxept AS.

rekordmange 
vil bli politi
oslo/ntb: I år som i fjor slår 
Politihøgskolen sin egen søker-
rekord. Da årets frist gikk ut 1. 
mars hadde 5.663 håpefulle 
søkt opptak til bachelor i 
politiutdanning.

Det er en oppgang på 
nesten 11 prosent fra det 
tidligere rekordåret 2015, 
skriver Politihøgskolen på sine 
nettsider.

Av årets søkere hadde 4.522 
Politihøgskolen som første-
prioritet – også det en økning 
fra året før. Nesten halvparten 
av årets søkere er kvinner.

kvinner vil bli 
spesialistleger
oslo/ntb: I dag er det 
overvekt av menn i 33 av 45 
forskjellige spesialiseringer for 
leger. Blant legene som nå 
utdanner seg til spesialister er 
det imidlertid kvinneflertall i 
30 av de 45 fagene, viser tall 
fra Legeforeningen. 
Ved siste opptak var 71 prosent 
av de nye medisinstudentene 
kvinner.

kraftig økning 
i kortbruk
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