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Allerede i januar kan 
byens nye storstue 
tas i bruk.
Magnus Franer-erlingsen
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOlMESTRAND: – Vi regner 
med å få igangsettelsestillatel-
sen fra kommunen før helgen. 
Da blir området sperret av og vi 
kan begynne byggearbeidene 
til uken, sier Øistein Hjelmtvedt 
i Holmestrand Utvikling.

Han opplyser at biblioteket 
på Arvesentomta skal være fer-
dig i januar 2017, mens leilighe-
tene over skal være innflyt-
tingsklare et par måneder etter.

Biblioteket blir på nærmere 
1.300 kvadratmeter, over to 
plan. Det skal utstyres med løs-
ning for nøkkelkort så det kan 
besøkes døgnet rundt. Ute skal 
trafikken fjernes fra det søndre 
løpet over Dr. Graaruds plass. 

Til uka begynner byggingen:

Ti måneder unna

SPENNENDE: Slik ser arkitekten for seg at livet inne i biblioteket skal spille sammen med livet utenfor 
på en bilfri Dr. Graaruds plass.  IlluSTRASjON: KMS ARKITEKTER

Oppgradert Land Cruisermed ny Euro 6motor, tilhengervekt opptil 3 500 kg og ny 6 trinns automat.
Land Cruiser VX ogGX aut. er tilgjengeligmed utstyr som: Adaptive cruise control, Pre crash systemog skinnseter

Hvorfor velge
Toyota varebil?

• Ledendepå kundetilfredshet
• Ledendepågarantihåndtering
• Lavedriftskostnader

• 5 år / 160000kmToyotaGaranti
• Gunstige finansieringsløsninger
fra Toyota Financial Services

Land Cruiser varebil DLX, 6 trinnsmanuell,
2,8 l diesel fra 412 337,- ekskl. mva

Alle priser er inkl. frakt, klargjøring og reg. Vestfold. Årsavgift kommer i tillegg. 1,95% lanseringsrente gjelder Land Cruiser varebil. *)Renten er subsidiert i 3 år for deretter å bli justert til normal salgsrente.
Priseks. billån v/35%EK: Nom. rente 1,95%, eff. rente 4,61%, 150000 o/5 år. Etabl. geb. 2917,-. Totalt 167864,-. Forbrukblandet kjøring/utslipp CO2ogNOx: Fra 0,74 l/mil, fra 197 g/km, fra 49mg/km.
Avbildetmodell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

1,95%*

fastrente i 3 år

Land Cruiser varebil VX aut. fra 505 976,- ekskl. mva

HORTEN:Strandparken3,3187Horten, tlf. 33035900
TØNSBERG:Døvleveien25,3170Sem, tlf. 33301280 toyota.bilia.no


