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TresTock 
for alle 
Trestock-festivalen 
trekker til seg publikum-
mere i alle aldre. 
                                  side 16-17

en smak  
av afrika
Sommeren i år er nesten 
som i Afrika, synes  
Alieu Sonro.  side 24

nye holmesTrandinger: Sophi (3) hadde første dag på Kleiverud barnehage i går. Sammen med mamma Sunniva Rivedal, pappa og 
to søsken flyttet hun fra Bærum til Holmestrand for to uker siden.  foTo: magnus erlingsen

i vinden: Holmestrand er i oslofolks søkelys. Riksaviser med til sammen to  
millioner lesere skrev om byen i forrige uke, og oslofolk er «alltid» på boligvisningene. 
Møt noen av dem som allerede har byttet storby mot småbyidyll.  side 2–3

oslo oppdager 
holmestrand

følger 
drømmen
Hilma, Eivor, mamma Vigdis 
og pappa Erik gjør alvor av 
drømmene. Denne uken 
flytter de til Spania. 

 ● nyheTer  side 10 g 11 remman x To 
fikk deT TøfT
Far Tom Remman og  
sønnen Marius fikk det 
knalltøft i Norseman Xtreme 
Triathlon. 

 ● sporT                                         side 14

gir fra seg 
340 mål skog 
Terje Rygg og fem andre 
grunneiere sørger for vern 
av store deler av Ryksåsen. 

 ●  nyheTer                       side 4

nav Bidro 
Til ulovlig 
annonse
Nav i Holmestrand hjalp til 
med å søke etter «norske 
jenter over 25 år». 

 ● nyheTer side 6
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Holmestrand blir 
hyllet som Oslos nye 
pendlerby. Nyinnflyt-
terne roser naturen, 
stemningen – og 
boligprisene.
Magnus ErlingsEn
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

holMestranD: Den siste 
uken i juli kan ha vært start-
skuddet for Holmestrand som 
anerkjent pendlerby. Da viet 
iallfall tre store mediehus, med 
sjusifret samlet lesertall, stor 
spalteplass til byen (se fakta).

Men tanken var ikke helt ny 
for verken familien Rivedal-Ni-
elsen, som flyttet fra Bærum til 
Solhøyveien nå i juli, eller Tore 
André Johansen, som straks 
bytter Oslo mot Klyvegården.

nye til byen
Vi treffer Sunniva Rivedal med 
datteren Sophi (3) på første dag 
i Kleiverud barnehage.

– Verken jeg eller mannen 
min hadde noe forhold til Hol-
mestrand fra før av, sier Rive-
dal, som i tillegg til Sophi har 
sønnene Leon (6), som snart 
skal begynne i første klasse på 
Ekeberg skole, og Mathis (14 
måneder).

Sammen med sin mann Nico-
las Nielsen var hun på visning i 
flere tettsteder og småbyer 
rundt Oslo, på jakt etter barne-
vennlige omgivelser og mer bo-
lig for pengene.

– Vi likte Holmestrand best, 

smiler Sunniva.
Hun studerer i Drammen, 

mens Nicolas skal fortsette å 
jobbe i Bærum.

– Det er veldig grei pendling 
for oss begge, sier Nicolas, som 
bruker E 18 til jobb.

Sunniva har ingen vansker 
med å ramse opp sider ved Hol-
mestrand som tiltrekker. At 

sentrum ikke er for idyllisk, er 
en av dem.

– Sentrum er passe stort, har 
bra med tilbud og er koselig, 
uten at det er den sukkersøte 
sørlandsidyllen. Jeg liker at det 
er litt av hvert og at det ser «ekte 
og ærlig» ut, sier hun.

roser livsnerven
Fjellet er heller ingen hindring, 
synes trebarnsmoren.

– Nei, vi liker utsikten det gir 
og syns det er spennende at det 

skal komme heis ned til byen, 
sier Sunniva.

Det eneste hun skulle ønske 
seg, er enda mer liv i byen. Men 
det er hun overbevist om at 
kommer.

– Noe av det vi så etter, var en 
småby med livsnerve og lokal-
miljø. Vi var på Rockart, og da 
så vi hvor engasjerte folk her er 
i å skape et levende lokalsam-
funn, roser hun.

Kommer alene
Men det er ikke bare barnefa-
miliene som lar seg lokke hit. 
Tore André Johansen (41) flyt-
ter på egen hånd fra Oslo til 
Klyvegården om en uke.

– Jeg er opprinnelig fra Nar-
vik, og synes Oslo blir for stort 
og upersonlig. Da jeg kom til 
Holmestrand, følte jeg meg 
mye mer «hjemme», sier han.

Johansen har kontor på Oslo 
S, men jobber også mye på ste-
der langs Vestfoldbanen.

– Nærheten til toget var et 
stort pluss for meg. Jeg gleder 
meg til å flytte, sier Johansen.

Dette er saKen
 ■ 25. juli spanderte 
Finansavisen en dobbeltside 
på saken «Fra kø til 
hurtigtog» om jernbane- og 
boligutbyggingen.

 ■ Dagbladet fulgte opp med 
«Dette kan bli den nye 
pendlerbyen til Oslo».

 ■ E24 (tidligere Dine Penger) 
publiserte 31. juli «Vil lokke 
til seg folk med fjellheis og 
raskere tog».

 ■ De tre mediene har et samlet 
lesertall på cirka 2,1 millioner.

holMestranD frister oslofolK:

byttet storby mot småbyidyll

innflyttere: Sophi (3), mamma Sunniva Rivedal og resten av 
familien på fem byttet Bærum mot Holmestrand i juli.  
 foto: Magnus erlingsen

gleDer seg: Tore André 
Johansen flytter til Holmestrand 
15. august.  foto: privat

MerKer veKst: Eiendomsmegler Main Haslestad Hansen.   
 foto: Magnus erlingsen

Eiendomsmeglerne i 
Holmestrand er vant til at 
oslofolk forhører seg om 
boligene til salgs.
Magnus ErlingsEn
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

holMestranD: Eiendoms-
megler Main Haslestad Hansen 
på Garanti har solgt flere boli-
ger til oslofolk.

– Mest småbarnsfamilier, 
som vil bo på fjellet, men også 
til godt voksne som har kjøpt i 
Klyvegården eller Bekkegaten, 

forteller hun.
Haslestad Hansen mener pri-

sene, nærheten til naturen og 
rask og enkel reisevei til Dram-
men og Oslo betyr mye.

– Vi merker at boligene går for 
mer når oslofolk er med og byr, 
forteller hun.

Også på DnB merker de at os-
lofolk har fått øynene opp for 
byen mellom fjorden og fjellet.

– Vi får henvendelser fra oslo-
folk på stort sett alle eneboliger 
vi legger ut for salg, sier Fredrik 
Wister Ørmen, daglig leder ved 
DnB eiendom i Holmestrand.

Han legger til at interessen 
foreløpig ikke gir utslag i en stor 
bølge av salg, men tror dette vil 
endre seg etter hvert som jern-
baneutbyggingen blir ferdig.

Men allerede merker han 
smitteeffekt fra de høyere pri-
sene i Sande og Drammen, etter 
at bommen forsvant i fjor høst.

– Bommen skapte en veldig 
kunstig avstand til de stedene. 
Sandesokninger og drammen-
sere blir nå en stadig viktigere 
kundekrets for oss, sier Wister 
Ørmen.

Merker at interessen øker
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uvanlig: Politiet, her ved 
Ulf Malm, måtte håndtere 
fire episoder med kvinner i 
hovedrollen natt til søndag.

Kvinner var i sentrum 
for alle meldingene 
politiet måtte ut på i 
Holmestrand natt til 
søndag.
Magnus erlingsen
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

hOlMestranD: Det er ikke 
uvanlig at helgefylla bidrar til 

noen telefoner til politiet i Hol-
mestrand. Men natt til lørdag 
kom fire meldinger inn til poli-
tiet, hvorav alle hadde kvinner i 
sentrum. – Veldig spesielt og 
uvanlig, bekrefter politista-
sjonssjef Ulf Malm.

Det første patruljen måtte ut 
på, var av det rolige slaget. I 
22.30-tiden lå en kvinne og sov 
på offentlig sted nær Havnegår-
den. Her måtte ikke politiet gå 

inn med noen reaksjon.
– Hun våknet da politiet kom 

og var i stand til å ta vare på seg 
selv, forteller Ulf Malm.

Så, 40 minutter senere, kom 
ny melding fra samme sted.

– Det var slåssing mellom to 
kvinner. De roet seg da vi kom 
til stedet, og det ble ingen reak-
sjon fra politiet. Vi får se hva 
det ender opp med i ettertid, 
sier Malm.

Klokken 00.50 ble ifølge poli-
tiets Twitter-konto en dame i 
40-årene innbrakt for ordens-
forstyrrelse i Holmestrand.

Halv to kom så ny melding 
om slåssing mellom kvinner, 
denne gang på Bache Bar. 

– Ingen ble innbrakt. Kvinne-
ne ble skilt og dro hver til sitt 
med beskjed om at de kan an-
melde saken selv hvis de øn-
sker, sier Malm.

Damer i bråk i holmestrand sentrum

Marius og Marlene fant 
tak over hodet for seg og 
familien via sosiale medi-
er. Men mange i Godaker-
veien leter fortsatt.
Magnus erlingsen
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

gullhaug: 1. juli skrev Jarls-
berg om de 20 utleieleilighete-
ne som skal tømmes i Goda-
kerveien på grunn av totalre-
novering. Tobarnsfamilien til 
Marius Sjue Jensen og Marlene 
Gulliksen var blant dem som 

ble stående i villrede i et svært 
trangt utleiemarked. 

raskt napp
Med få funn på Finn, gikk de 
bredt ut på Facebook i håp om 
å finne noe der.

– I løpet av en halvtime fikk 
vi napp, sier Marlene.

1. september flytter de inn i 
en leilighet på Kleiverud som 
minner om den de flyttet ut av 
i størrelse og pris.

– En lettelse. Da går det an å 
konsentrere seg om jobbsø-
king, sier den nyutdannede in-
geniøren Marius.

For andre i Godakerveien er 
det vanskeligere.

– Jeg har ringt på 15–16 leilig-
heter, uten napp, sier Ellinor 
Marie Edvardsen (78). Hun har 
god kontakt med naboene, og 
hevder at 13 av 20 husstander 
fortsatt leter.

– Ett ektepar flyttet til Sveri-
ge, mens de seks andre har 
funnet seg bosted rimelig lo-
kalt, forteller Edvardsen.

Selv vet hun ikke hvor hun 
skal gjøre av seg.

– Dette har vært jævlig. Det 
går utover søvn og nerver, sier 
pensjonisten.

barnefamilien fant husly
OrDnet seg: Emmet (20 md.), Marlene Gulliksen, Marius Sjue Jensen og deres eldstesønn 
Alexander (11) fant leilighet på Kleiverud gjennom Facebook.  FOtO: Magnus erlingsen

hOlMestranD Frister OslOFOlk:

byttet storby mot småbyidyll

pOsitiv: Ordføreren ønsker 
vekst velkommen. 

Ordføreren er fornøyd 
med interessen for Holme-
strand, og mener veksten 
vil gagne alle.
Magnus erlingsen
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

hOlMestranD: – Det gleder 
meg at folk utenfra minner oss 
om hvilken perle vi bor i. Vi er i 
en god stim, med mer liv og 
røre enn noen gang, og det syns 
jeg vi må utnytte for alt det er 
verdt, sier ordfører Alf Johan 
Svele (H).

Han tar gjerne litt av æren for 
oppmerksomheten selv etter at 
han ved et par anledninger i 
sommer skal ha insistert over-
for journalister fra Finansavi-
sen at de burde skrive om Hol-
mestrands potensial som pend-
lerby.

– Du må jo jobbe litt i kulisse-
ne, og jeg føler vi må vise oss 
fram nå, sier Svele.

Han mener den ventede vek-
sten allerede er godt i gang, og 
peker på at prosjekter som Kly-
vegården, Soltoppen og Hvit-
tingfossveien 37 nå er så godt 

som utsolgt.
Samtidig er han klar over at 

vekst kan ha en bakside: Høye-
re boligpriser gjør det ikke en-
klere for holmestrandinger 
med dårlig råd å komme inn på 
boligmarkedet (se sak over).

– Vi skal ikke bli «Holmenkol-
len», men ha boliger for alle 
grupper. De som har dårlig råd 
skal også bli ivaretatt når Hol-
mestrand vokser. Jeg mener 
økte skatteinntekter gjennom 
innflytting er den beste måten å 
få det til, sier ordføreren.

– alle grupper skal ivaretas


