
Hei der, hør her!
Holmestranding Anne Skottvåg hyller småbysjarmen og vil ha mer av den i sitt leserbrev i tirsdagsavisen. 

Jeg er holmestranding. Oppvokst på Gullhaug med Botneskauen 
som nabo. Har jobba ti år ved bryggekanten i byen med tilhørende 
fantastisk utsikt. Holmestrand i mitt hjerte, altså. Det gir seg utslag i 
noen betraktninger som jeg vil dele med lesere av lokalavisa. 

Mitt utgangspunkt er positivt. Jeg vil være fornøyd med byen min. 
Jeg vil at folk skal bruke den, handle bare her og trives. Og det er 
en god trend på gang. Som de fleste andre Holmestrandinger har 
jeg registrert at vi går bryggelangs med litt rakere rygg enn tidligere 
år. Vi er fillern meg stolte av vår nye havnefront! Vi har den fineste 
brygga i mils omkrets og vi har til og med fått en del båtturister på 
besøk. Båtturistene får til og med tilgang til toalett, men det er vel 
en annen diskusjon. Fine blomster er det i byen og alle veit hvem 
som vanner dem. Det er småbysjarm, det. 

Personlig er jeg tilhenger av å ta vare på det gode vi har i 
Holmestrand fremfor å strebe etter noe vi ikke har eller er. 
Anerkjenne og sette pris på historien. Kulturen. Identiteten. Og 
sjarmen. Vedlikehold fremfor nybygg («drift» fremfor 
«investering»?). Derfor syns jeg det er nitrist at blant annet 
Båtsenteret forfalt og ble revet, men tør å håpe på at Ødegårdbua 
blir vedlikeholdt og derfor vil bestå med sitt vakre vesen. Krana og 
Hakan er tross alt et vanvittig fint område. Og apropos det: 
Dypvannskai. Opplag. Parkeringsplasser. Trailere. Tomme 
bobilplasser. Det skurrer for meg og mange andre. Dette området 
burde jo vært Holmestrandingenes eget til rekreasjon og trivsel i 
vannkanten. Det bør høyt på lista for byutvikling etter mitt syn. Helst 

? Vi har alt i lille, fine Holmestrand, skriver innsenderen. Foto: Pål Nordby 
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med en rød bro over til brygga innafor marinaen. Fy flate for en 
småbyidyll det ville blitt, relativt enkelt også. 

Jeg handler i Holmestrand. Jeg handler ikke mye, for jeg er blitt klar 
over at jeg egentlig har alt jeg trenger. Men jeg handler altså i 
Holmestrand. Digger at den samme dama står med et smil bak 
disken i gatebutikken hver dag, fordi omsetningen ikke er høy nok 
til å ansette. Det er småbysjarm, det. Noen tomme lokaler er det. 
Akseptert. Fordi nesten alle har alt det de trenger, bør handel 
generelt reduseres mener jo jeg. Og apropos det: Kleivbrottet. 
«Handlesenter»? Fy skam, altså! Jeg skjønner selvfølgelig at alle 
næringsdrivende vil tenke på sin egen lommebok. Men vær så snill 
å utvide perspektivet. Holmestrand kommune trenger et levende 
bysentrum. Bygg leiligheter på Kleivbrottet - ok? 

Mitt Holmestrand sentrum har i fremtiden lite biler. Det er fordi 
makthaverne etter hvert tar til vettet og åpner 
Holmestrandstunnelen for det den er ment for, nemlig biltrafikk. Vi 
får enveiskjøring i Langgata, sånn at butikkene og kafeene kan 
trekke ut i sola. Enveiskjøring i Jernbanegata og bilfri havnegate. 
Sykkelvei og kanskje en dresin i jernbanesporet for dem som vil til 
Sande, eller ta et bad i fred og ro borti bukta. Jeg håper inderlig at 
Holmestrand Utvikling har glemt det de sa om glasstak over 
Langgaten. Hvis ikke må dessverre jeg og flere med meg ta skrittet 
og lenke oss fast i lyskrysset i protest. Ja, jeg har vært i Bodø. Nei, 
det er ikke fint med glassgate. Vi har så lite sol i byen under fjellet, 
at det å dekke sentrum med et etter hvert forkalket tak og lage 
kjøpesenterstemning fremstår som galskap i mine øyne. Det er ikke 
småbysjarm, det. Og apropos lyskrysset: Det trenger vi jo ikke med 
nytt kjøremønster. Torget vil gå helt fra fjellet og ned til fiskebrygga. 
Godt tilrettelagt for torghandel av kortreiste varer og «bondens 
marked». Det er småbysjarm det. 

Personlig. Helt personlig er Holmestrand. En liten vennlig by vil jeg 
ha. De små, vennlige byene er utrydningstruet. Av kjøpesentre med 
tilhørende åpningstider. Av mektige kjedebutikker og 
handelslekkasje. Av at lokalbefolkningen sitter hjemme i helger og 
kvelder. Jeg sa at jeg vil ha mindre forbruk. Mindre shopping. Det 
jeg ønsker meg mer av er at vi Holmestrandinger går ut og spiser. 
Bruk penger på restaurant! Kultur! Gå på konsert og galleri i egen by minst en gang i kvartalet og gå på restaurant i egen by minst en gang i 
måneden. Jeg er klar for innbyggerinitiativ og dugnad for et levende sentrum. Vi har jo alt i lille, fine Holmestrand. Det er småbysjarm, det. 

Innsendt av Anne Skottvåg

Leserbrevskribent Anne Skottvåg. Foto: Magnus Erlingsen
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