
LOKALAVISEN FOR HOLMESTRAND OG HOF

L Ø R DAG
POPULÆRT 
MED EIDSFOSS 
Mange turister besøker 
Eidsfoss for å hygge seg i 
ferien.
 SIDE  9

ENDELIG 
HJEMME 
Gertruud Kunst og Sascha 
Böhme har flyttet inn i sitt 
halmhus - helt utenfor 
nettet.              SIDE 12-13

SIN FØRSTE 
BURSDAG
Marie Ruteig-Kristensen 
feiret sitt første år 1. august. 
Møt flere bursdagsbarn i 
avisen.

 ● PERSONALIA SIDE 16-17

«Dette har vi 
overhodet ikke 
råd til å la være 
å realisere».
GERD WÅDEN, PER JAKOB 
BERG, JAN-RASMUS VESTNES

 ● LESERBREV SIDE 9

 ● NYHET SIDE 6

IKKE ALLE 
MÅKER 
SKRIKER
Møt gråmåka som  
ikke kan skrike. 

PARASITTER  
I EIKEREN
At det ikke er brenn- 
maneter i ferskvann, betyr 
ikke at det er trygt å bade 
der for alle.

 ● NYHETER                            SIDE 5

«Holmestrand  
kommune klarte ikke  
å ta godt nok vare på  
Nils Martin Løchen. Det 
er den triste sannheten»
INGUNN LARSEN
Ansvarlig redaktør
LEDER SIDE 8 OG NYHETER SIDE 4

POPULÆRT: May Strande fra Horten og Ida Sofie (2) og Ann Kristin Cedergren er blant de mange som har sikret seg is på Spar-butikken i det 
siste. Ansatte Mette Skaug Bjørnsvik og Sara Johansen opplever stor omsetningsvekst i sommer.  FOTO: MAGNUS ERLINGSEN

BESTE JULI-OMSETNING NOENSINNE: Verken i båthavna, i  
dagligvarebutikken – eller i strikkebutikken – har de opplevd maken til kjør i sommer. 
Alt tyder på at feriegjestene har oppdaget Holmestrand som aldri før.  SIDE 2-3

Rekordsalg 
langs brygga
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Liv Berit Stensnes, Horten
– Vi tok svippturen for å 
besøke barnebarnet. Vi var her 
for tre år siden, mye fi nere nå.

Roger Martinsen, Sande
– Vi er her ofte, både for å 
handle og overnatte. Spiseste-
der, dusj og toalett kommer 
godt med for båtfolk.

Steinar Borge, Drammen
– Vi har båten i Sande og 
handler alltid her. Kjempefi n 
havn, vi kommer hit ofte.

Ragnhild Aandalen, Sande 
– Vi måtte ha litt olje–og noen 
boller. Vi skal videre til Holmsbu, 
men tar alltid handlingen her.

Vi har spurt båtgjestene 
om hvorfor de velger 
Holmestrand.

Hva 
mener du?

Rekordvær, og re-
kordbesøk i havna. 
Kanskje ikke så rart at 
dagligvarene ved 
brygga går unna i 
rekordfart.
MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: På Spar-bu-
tikken i Kullboden er assiste-
rende butikksjef Mette Skaug 
Bjørnsvik godt i gang med å fyl-
le opp tonic-hylla.

– Å jobbe her i sommer? Det 
har vært varmt, hektisk og gøy, 
sammenfatter hun.

Attraktivt sentrum
Ved kassa er det køer av ishun-
grige barn. I kurver og vogner 
ligger brus, øl, frukt, reker og 
grillmat. Handelen går unna.

 – Sommeren til nå har vært 
over all forventning. Det er ty-
delig at Holmestrand er blitt et 
sentrum folk vil dra til, sier 
driftssjef Eskil Viken.

Han mener det har betydd 
mye for hele sentrum at Havne-
gaten-prosjektet er fullført.

Hyllene tømmes
Viken opplyser at omsetningen 
for ukene 27–30 i år har vært 
550.000 kroner høyere enn i 
fj or – det vil si femten prosents 
vekst – og hele 1.2 millioner 
kroner høyere enn i 2012.

– Vi har slitt med å få tak i nok 
varer, innrømmer Viken.

– Jeg har vært og hentet ek-

stra varer fl ere ganger, men det 
blåser ut igjen, legger han til.

– Kundene er veldig blide og 
forståelsesfulle når de ser at det 
er tomt for noe, sier Mette 
Skaug Bjørnsvik.

Skaug Bjørnsvik forteller at 
de har høyere bemanning nå i 
sommermånedene, og at fem 
eller seks er på jobb i den trav-

leste tiden mellom ti og fi re. 
Ifølge driftssjefen har heller 
ikke dette alltid vært nok.

Men Mette klager ikke over 
travle dager.

Viktige sommeruker
– Det er veldig mye mer hek-
tisk, men det er også mer moro. 
Dagene fl yr av gårde, og kunde-
ne er blide og positive. Det 
eneste er at du aldri føler du blir 
helt ferdig med ting, sier hun.

Og om det skulle være noen 

tvil; sommerhandelen er viktig 
for butikken.

– Det er på en måte da vi skal 
tjene pengene våre, forklarer 
Eskil Viken.

Regnskapstallene viser det 
samme. Mens butikken gikk 
med underskudd på henholds-
vis 232.000 og 417.000 kroner i 
de skuff ende somrene i 2012 og 
2011, var dette snudd til over-
skudd på 264.000 kroner i 2013, 
da været spilte mer på lag.

– Har nok på lager
 Også på Coop Prix merker de at 
det er høysesong.

– Det går veldig bra her i som-
mer. Vi har hatt litt omsetnings-
vekst, og merker at det er en del 
nye ansikter innom, så det er 
tydelig at turismen tar seg opp, 
sier daglig leder Mona Svends-
rud.

Også der går det mye grillmat 
og drikke om dagen. Men hylle-
ne er stort sett fylt, ifølge 
Svendsrud.

– Vi har for det meste klart å 
ha nok varer på lager, sier hun.

Roligere i Langgaten
Litt lenger opp i byen, har Jan-
ne Hjelmtvedt i Holmestrand 
by Handel og Hygge inntrykk 
av at det er litt roligere i som-
mer.

– Handelen i juli er veldig 
væravhengig. Er det veldig 
varmt, vil folk heller på stranda 
eller ut i båten. Men også vi har 
merket oss mange nye ansikter 
i sommer. Og på Klovnen har 
det gått veldig mye is, sier 
Hjelmtvedt.

SKUMMER FLØTEN AV VÆRET OG BÅTBESØKENE:

Butikken slår alle r

FORNØYDE: Coop melder 
også om godt besøk.  
 FOTO: MAGNUS ERLINGSEN

PÅGANG: Laila Jacobsen har hatt hendene fulle i strikkebutikken i 
sommer. Her viser hun årets trendplagg.  FOTO: MAGNUS ERLINGSEN

– Vi har doblet omsetnin-
gen. Og så i denne varmen 
da, sier Laila Jacobsen.
MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: Motepinnen-
driver Laila Jacobsen virker litt 
forbløff et over kundetrøkket i 
sommer.

– Vi har doblet juli-omsetnin-
gen fra i fj or. Og så i dette varme 
været da, sier hun.

Jacobsen melder om mange 
feriegjester blant kundene.

– Mange kommer i båt eller 
fra nabobyene. Felles er at de er 
så begeistret og overrasket over 
Holmestrand, sier Jacobsen, 
som tror brygga trekker mange.

Butikkdriveren mener be-
stemt at håndarbeid er på mo-
ten som aldri før.

– Jeg tror det handler om gle-
den ved å skape noe selv, særlig 
for unge, sier hun.

I februar opplevde hun å gå 
tom for «OL-blått» til den popu-
lære lua. I år er det alpakka-ull 
til «Skappel-genseren» det går 
mest av.

Garn er i vinden
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FARTSSVIN: Spruten sto til værs da denne båtføreren passerte 
Killingholmen i stor fart.  FOTO: JARLSBERG-TIPSER

Båtturist reagerer på 
fartsbruk ved Killinghol-
men. Politiet etterlyser 
tips.
MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: Sande-
skjærgården er et populært ut-
fartssted for mange båteiere i 
Holmestrand. Men ikke alle 

klarer å forholde seg til farts-
grensene på stedet. I sundet 
mellom Killingholmen og 
Kommersøya, der en skal hol-
de seg til maks 5 knop, tok en 
tipser dette bildet sist helg.

– Jeg mener han holder 
minst 50 knop, kanskje 60–70. 
Det er mye fugleliv der, og jeg 
er også bekymret for badende, 
siden han var maks 100 meter 
fra land, sier tipseren.

– Ingen er tjent med slik fart, 
legger han til.

Øyene ligger under Søndre 
Buskerud politidistrikt. Lens-
mann i Sande, Svein Helge 
Aas, sier at han ikke kjenner til 
saken.

– Jeg må innrømme at vi har 
patruljert lite i sjøen der, og 
også fått lite tips. Bekymrer 
dette mange, må vi kanskje 
prioritere annerledes, sier han.

–Ingen er tjent med slik fart

POPULÆRT: Gjestehavna har opplevd yrende liv i sommer.   
 FOTO: JARL REHN-ERICHSEN

Holmestrand Småbåt-
havn DA regner med å 
kunne annonsere omset-
ningsrekord når årets båt-
sesong er forbi.
MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: I ukevis har 
det sent og tidlig yret av liv 
langs brygga i Holmestrand. 
Båtfolk fra fjern og nær finner 
veien til brygga for forfrisk-
ninger, handleturer eller over-
natting. Tidvis har de tømt 
hyllene på nærmeste butikk, 
eller tankene på bensinstasjo-
nen.

Akkurat hvor mange det er 
av dem, er vanskelig å finne ut 
av. Fram til klokken 20 er det 
gratis å ligge i gjestehavna, og 

disse blir ikke registrert. Om-
setningen fra gjestehavna vil 
Holmestrand Småbåthavn DA 
foreløpig ikke ut med.

– Men jeg har vært her i åtte 
år og aldri opplevd maken til 
omsetning, røper daglig leder 
Arild Andreassen.

Beste noensinne
Styreleder Ivar Valset stem-
mer i.

– Jeg tror også det er det 
beste året gjestehavna har 
sett, og det vil bli rekord for 
omsetning, sier han.

Det hører med til historien 
at diverse trøbbel gjorde at 
havna gikk glipp av en del inn-
tekter i fjor, men dette skal 
være utbedret i år.

For øvrig melder DA om 88 
bobilovernattinger i løpet av 
juni og juli.

–Aldri opplevd 
maken til besøk

rekorder

HEKTISK: Assisterende butikksjef Mette Skaug fyller opp drikkevarene på Spar. Butikken har tidvis 
trøbbel med å møte etterspørselen etter sommervarer.  FOTO: MAGNUS ERLINGSEN

SUKSESS: Christoffer Schulstad 
selger mye forskjellig i sommer.

Sjøsiden er en suksess.
MAGNUS ERLINGSEN
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: Christoffer 
Schulstad passer Sjøsiden hver 
dag i sommer. Fargerike-filia-
len i Havnegaten er åpen i de 
tre sommermånedene og retter 
seg mot båtfolket. Alt fra leke-
biler og tekopper til fendere, 
badehåndklær og flytevester er 
å finne i hyllene.

– Her går egentlig alt mellom 
himmel og jord. Det er vanske-

lig å peke på en spesiell bestsel-
ger, sier Skjulstad.

Han forteller om godt besøk i 
fellesferien etter en treg start.

Hans sjef Gjert Meland har 
ikke finregnet på omsetningen. 
Men han håper å drive sommer-
butikk også neste år.

– Vi har hatt bra tilslutning av 
feriegjester og har skaffet en del 
ting som før var på Båtsenteret. 
Det er helt klart et marked for 
en slik butikk i Holmestrand, så 
får vi se om lokalet er ledig nes-
te år også, sier Meland.

Liv laga båtbutikk


