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Utvalg OBX
(mest omsatte aksjer)
Aker Solutions            96,40
Algeta                    135,70
Cermaq                    74,40
DNB                       70,55
DNO International         9,27
Fred. Olsen Energy        225,80
Frontline                 39,44
Gjensidige Fo.     70,75
Golar LNG                 212,00
Marine Harvest            2,94
Norsk Hydro               30,09
Orkla                     44,88
PGS    80,55
Prosafe                   45,20
REC 3,33
RCCL   158,80
Schibsted                 218,00
Seadrill                  217,60
Statoil                   153,90
Statoil Fuel     34,75
Storebrand                27,18
Subsea 7                  149,50
Telenor                   102,70
TGS-NOPEC Ge. 159,80
Yara International        277,80

©NTB/OBI

Oslo Børs hovedindeks
siste 30 dager

17.03.12                             17.04.12

Oslo Børs i går

 +2,30%
 422,88
Valuta
 +/-% Siste
USD/NOK -0,89 5,75
EUR/NOK -0,07 7,55
GBP/NOK -0,16 9,17
SEK/NOK -0,08 84,97
DKK/NOK -0,08 101,45

HOLMESTRAND: Etter mange
år som et grått trafikknute-
punkt, seiler Holmestrand
nå opp som Vestfold vekst-
by. 2,5 milliarder kroner
skal investeres i ulike pro-
sjekter de neste årene for å
gjøre byen attraktiv.
Robert Jamieson
907 62 291
robert.jamieson@tb.no

Etter å ha fått ny E18 og snart ny
jernbane med stasjon i fjellet, åp-
nes mange muligheter for å gjøre
Holmestrand sentrum til et le-
vende og attraktivt sentrum.

– Det er bred politisk enighet
om at vi må gripe de muligheter
som har åpnet seg. Vi har allerede
gjennomført oppgradering for
100 millioner kroner i ved havne-
fronten, og nå har vi 14 større
prosjekter på gang, sier ordfører
Alf Johan Svele.

Prosjektene
Disse prosjektene er: 

■ Ny sykkel/gang/kyststi fra
dagens stasjon til grensen mot
Sande.

n Rom Eiendom skal utvide
hotellet og bygge boliger nord for
hotellet.

■ Stasjonsområ-
det omreguleres og
detaljplanlegges for
blant annet parke-
ringshus og inngang
til fjellstasjonen.
Det blir også en stor
heis opp fjellet som
knytter byen bedre
sammen.

■ Sør for stasjonen utvikler pri-
vateide Rom Eiendom et stort
område for næring og boliger.

■ Det blir ny gang/sykkelsti
mellom gamle politistasjonen og
stasjonen.

■ Deler av fylkesveien
gjennom byen flyttes når jernba-
nesporet nedlegges.

■ Det skal bygges i Havnegata
på blant annet Gjestentomten.

■ Bache Gabrielsens Plass skal
gjøres attraktiv med amfi, og by-
ens torv får nytt luftig ansikt
mellom sjøen og fjellet.

■ Holmestrand Utvikling plan-
legger storstilt utbygging av fem
kvartaler til butikker, næring og
boliger. Det stort område av
Langgata blir trolig glasset inn.

■ I havneområdet jobbes det
intenst for å få fylt ut åtte mål fra
seilhuset og ut i sjøen.

■ Tomta og Gausetangen skole
skal selges. Kommunen skal ha
seks avdelings barnehage der
pluss boliger.

■ Det blir ny gang/sykkelsti fra
politistasjon til Peter Pan-fabrik-
ken.

■ Felleskjøpeiendommen og
søppelfyllingen nord reguleres
for blant annet boligformål.

■ Det skal anlegges tverrfor-
bindelse mellom Kleiverud og

Sjøskogen.

Ja-kommune
Ordfører Svele og
kommuneplanleg-
ger Inger Christen-
sen tror en fortettet
by blir populær, og
at det også trekker
til seg investorer.

– Vi skal være en
JA-kommune, men det betyr ikke
at det er fritt fram. Vi skal styre
med stø hånd. Holmestrand skal
være en god by å bo og være i.
Barnehager, skoler, idrettstilbud,
kultur og fritid er viktig, sier de
to.

Holmestrand har de siste
årene hatt én prosent befolk-
ningsvekst, men det blir større
vekst framover. Fra dagens vel
10.000 innbygger vil antallet økes
til 16.000 i løpet av 25 år.

– Alt ligger til rette for en god
utvikling, og derfor er vi villig til å
satse. Vi har ganske enkelt ikke
råd til å la være. Og erfaringer fra
havneområdet viser at det er
lønnsomme investeringer, sier
Svele.

Holmestrand bli

Vi har ikke
råd til la
være å gripe
disse mulighe-
tene

Alf Johan Svele,
ordfører

LANGGATA: Slik kan det bli i deler
av Langgata med glasstak.LUFTIG: Det nye torvområdet sett fra fjellet mot sjøen. Illustrasjon: TEO Arkitekter/Holmestrand Utvikling

■ Bystatus fra 1752. Har over 10.000
innbyggere. Et antall som vil øke
kraftig.

■ Ordfører: Alf Johan Svele.
■ Aktuelt: 14 store prosjekter skal

gjøre Holmestrand til en ny og 
attraktiv by.

■ Prislapp: Opp mot 2,5 milliarder. I
tillegg kommer Jernbaneverket
med nye stasjon inne i fjellet.

■ Aktører: Holmestrand kommune,
privateide Holmestrand Utvikling
(Terje Karlsen, Bjørn Nymoen, Øi-
stein Hjelmtvedt, Enata Eiendom
og Jan Flått), Rom Eiendom (NSB-
konsernet), Jernbaneverket og 
andre.

■ Holmestrand



Illustrasjon: TEO Arkitekter/
Holmestrand Utvikling
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garasjeporter

SESONGENS

NYHETER

www.fasadeprodukter.no

Gode tilbud hos oss nå!

MARKISER, PERSIENNER
GARASJEPORTER OG SCREEN

●Ny automatikk
– kan styres via Iphone

● Glidelås-screen
– tåler opptil 100 km/t

vind, egenprodusert
● Selvrensende
markiseduk

plissé

markiser

Alt innen solskjerming og garasjeporter
Fasadeprodukter er en av landets ledende leveran-
dører av solskjerming og garasjeporter.
Vi kommer gratis hjem til deg med
gode råd og løsningsforslag.
Ring GRATIS: 800 80 488Andre Gjelsvik

Tlf: 915 87 747

r Vestfolds vekstby

FEM KVARTALER: Holmestrand Utvikling skal ta fatt på fem kvartaler.
Illustrasjon: TEO Arkitekter/Holmestrand Utvikling

VEKSTBYEN: Både ordfører Alf Johan Svele og kommuneplanlegger
Inger Christensen er overbevist om at Holmestrand blir vekstkom-
munen i Vestfold med de mange prosjekter som skal gjennomføres.
Her i Langgata skal store deler av gata glasses inn.

Foto: Anne Charlotte Schjøll


