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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.
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Magnus erlIngsen
redaksjonsvakt 
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ny
he

te
r

Det er ikke bare Hy-
dro som kan by på 
energi, også Holme-
strand Skitunnel vil 
produsere et over-
skudd. Det kan det bli 
varmt vann i jollehav-
na av.
Jarl rehn-erichsen
jarl@jarlsbergavis.no
90895328

holMestrand: – Holme-
strand Skitunnel har bedt om at 
kommunen tar «jollehavna» ut 
av reguleringsplanen. Der er 
den fortsatt regulert til båt-
havn, forteller Øyvind Kvaal, 
styreleder og daglig leder i Hol-
mestrand Skitunnel.

Det er nemlig ikke bare Hol-
mestrand Utvikling som har 
tenkt tanken om et varmt-
vannsbasseng eller et badeland 
i Holmestrand.

– Vi mener det er viktig at 
kommunen regulerer om jolle-
havna slik at den kan utvikles 
en gang i fremtiden, legger han 
til.

I sammenheng
Holmestrand Skitunnel ser be-
hovet for at man ser på utvik-

lingen på begge sider av havne-
området i en sammenheng, og 
på mulighetene for å bygge et 
oppvarmet saltvannsbasseng 
eller et badeland.

Ved å ta i bruk energi fra ski-
tunnelen i tillegg til over-
skuddsvarme fra Hydro, vil 

man få jevn tilgang på energi.
Et slikt saltvannsanlegg vil 

inngå i et unikt og svært attrak-
tivt helårsanlegg for langrenn, 
skiskyting, småbåthavn, mari-
tim fritid og vannsport langs 
aksen tunnelen, småbåthavna 
og Langøya, skriver Holme-

strand Skitunnel i sitt prosjekt.
Salg av energi fra skitunnelen 

blir et viktig økonomisk bidrag 
til finansieringen og driften av 
skianlegget. Det blir utført et 
studie ved NTNU i Trondheim 
for å se på bruken av denne 
overskuddsenergien.

ser også På bassengMulIghet:

tunnelvarmen

Fylt Med varMe? Holmestrand Skitunnel har bedt kommunen om å ta jollehavna ut av 
reguleringsplanen slik at en oppvarmet badeplass er mulig. Foto: Jarl rehn-erIchsen

skolegang: Fem barn og unge får nå tilbud om å begynne på skole i Hof.  
                 Foto: Jarl rehn-erIchsen

Nå har flyktningene vært i Hof då 
lenge at de har krav på skolegang. 
For noen blir det for første gang i 
livet.
Jarl rehn-erichsen
jarl@jarlsbergavis.no
90895328

hoF: Det er både barn og ungdommer 
blant de fem som nå skal begynne på 
norsk skole.

samler inn utstyr
De frivillige i Hof samler nå inn skole-
sekker og annet skoleutstyr til de ferske 
elevene.

Sekkene som behøves er til en jente 
på 16 år, en gutt på 15 år, en gutt på 12 år, 
en jente på 8 år og en gutt på 7 år. 

– De gleder seg voldsomt til sin første 
skoledag, ikke bare i Norge, men i det 
hele tatt, forteller Bente Bergersen som 
jobber som frivillig med norskopplæ-
ring.

Fem flyktningbarn får skolegang 

vIl ha utvIklIng: Øyvind Kvaal, styreleder og daglig leder i Holmestrand 
Skitunnel, ber kommunen ta jollahavna ut av reguleringsplanen.

varMe: Både Hydros støperi (bildet) og en skitunnel vil 
ha et overskudd av energi som bør benyttes til noe.
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16 saker mottok pasient- 
og brukerombud Torunn 
Grinvoll fra Holmestrand i 
fjor. Fra Hof var det færre 
enn fem saker. 
Pål Nordby
paal@jarlsbergavis.no
93065552

holmestrand: – I fjor regis-
trerte kontoret 837 henvendel-
ser. I en og samme henvendelse 
kan det bli registrert inntil tre 
behandlingssteder og/eller pro-
blemstillinger. Det er således 
registrert 1.154 problemstillin-
ger i våre 837 henvendelser, 
opplyser Torunn Grinvoll. 

For hele landet var tallet 
14.667 saker i fjor. 

Holmestrand ligger midt på 
treet med 16 saker i fjor (11 i 
2014). Tønsberg er på topp med 
102 saker (99), fulgt av Sande-

fjord 55 (64) og Larvik 55 (78).
Sande kommune hadde 11 sa-

ker mot 10 året før, og Re kom-
mune 10 mot 8 saker i 2014. 

Hof og Lardal hadde færre 
enn fem saker hver, og er ikke 
spesifikt ført opp på lista til pa-
sient- og brukerombudet.

837 i fjor, 16 fra holmestrand 

Pasient- og brukerombud: Torunn Grinvoll registrerte 
1.154 problemstillinger i 837 saker i 2015.  Foto: tønsbergs blad

FY1-elevene ved 
Holmestrand VGS er 
godt i gang med sam-
arbeidsprosjektet 
med Hydro, Jarlsberg 
avis og Holmestrand 
kommune. Torsdag 4. 
februar var første 
dagen elevene jobbet 
på arbeidsplassene.
Ida HeNrIette toftNer og 
frøya KoNst 
redaksjonen@jarlsbergavis.no
33099000

holmestrand: Gruppe 1 har 
i oppgave å kartlegge den po-
tensielle energien og hvordan 
gjenbruke den i spillvannet.

Denne gruppen består av Hå-
kon Wullum, Jonas Onshuus, 
Morten Lødemel og Ufuk Can 
Kazar. De syntes oppgaven er 
spennende og utfordrende. 

– Det er annerledes enn hvor-
dan vi har jobbet før, det er 
spennende å kunne gjøre litt 
praksis og få den erfaringen, 
sier de. 

Lederen deres er Ola Anton 
Østby fra Hydro. At elevene får 
jobbe mer praktisk syntes Ola 
er viktig. 

energioverføring 
Gruppe 2 har i oppgave å finne 
en løsning på hvordan overføre 
energien fra Hydro til småbåt-
havna. 

Denne gruppen består av Sig-
ve Solberg, Fredrik Hundstad, 
Emma Knox og Jonas Sundt. 

De syntes oppgaven er van-
skelig, men samtidig spennen-
de. Lederen deres er Erik Bjør-
lin fra Hydro. Elevene følte de 
fikk god veiledning og hjelp av 
Erik, når det gjaldt spørsmål og 
hensyn man må ta. 

– Det er interessant og spen-
nende med samarbeidet med 

guttene, sier Erik Bjørlin.

i rådhuset
Gruppe 3 skal sammen med 
Holmestrand kommune vurde-
re regelverk og tiltak i småbåt-
havna.  

Denne gruppen består av 
Lina Sofie Fon Martinsen, San-
dra Lund Andersen og Simen 
Sørlie Helgeby. 

Etter den første dagen på råd-
huset ble de overrasket og litt 
stresset over hvor mye man 
faktisk må tenke på for å lage et 
varmtvannsbasseng, men med 
god hjelp fra kommunen og 

gruppelederen Bodo Havel-
berg, har de klart å skaffe seg en 
god oversikt over hva som må 
undersøkes. 

– Hvordan skal man rense av 
vannet? Hva med forurensning 
og vannkapasitet? Hvordan 
skal varmtvannsbassenget se 
ut, og hvordan skal det se ut 
rundt bassenget? Skal det bru-
kes sand på stranden rundt? El-
ler lønner det seg mer med 
gress/kunstgress? 

Dette er mange av spørsmå-
lene som gruppe 3 må oppkla-
re.

VarmtVannsbasseng i haVna: 

Første prosjektdag 

gruPPe 3: Lina Sofie Fon Martinsen, Sandra Lund Andersen og Simen Sørlie Helgeby jobber med regelverket og sitter i rådhuset der de får 
råd av Bodo Havelberg. Foto: Frøya konst

gruPPe 1: Håkon Wullum, Jonas Onshuus, Morten Lødemel og 
Ufuk Can Kazar. Foto: ida henriette toFtner

Søndagsåpent kl. 11-15

Utkjøring av blomster på søndag


