
Runo Rekstad går over
fra nattarbeid til dagtid.
Nå åpner han Lunsjhu-
set i lokalene til gamle
Nøtterøy bakeri i Lang-
gaten. Det er mye som
må gjøres i lokalene og
han håper at dørene
kan åpnes 15. septem-
ber.

HEGE FROSTADDAHLE
Telefon 33099007

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD: Lokalene til
gamle Nøtterøy bakeri har vært
stengt i nesten ett år. Nå blåses
det liv i den gamle kaféen og
Runo Rekstad skal åpne Lunsj-
huset.

Satser på lunsj
- Vi kommer til å satse på lunsj
og følger åpningstidene til bu-
tikkene i sentrum. Jeg har valgt
lunsjkonseptet for å ikke binde
meg opp til noe spesielt så tidlig
i oppstarten. Vi kommer ikke til
å være et utsalgssted for brød,
men vi vil ha blant annet ha ka-
ker, sier han med et smil.

Inne i lokalene er arbeidet
med å pusse opp og utbedre
kjøkkenet og servicedelen i full
gang.

- Det er en del arbeid som
gjenstår før vi kan åpne. Men vi
håper og tror at 15. september er
en realistisk dato, legger han til.

Må renovere
Lokalene skal få et nytt strøk
med maling og det må kjøpes
inn noe nytt utstyr. Hvor lang le-
veringstid det er på dette kan
være avgjørende for åpningen.
Men dette er sorger som Rekstad
ikke tar på forskudd.

- Vi må ha inn ny avtrekksvif-
te. I dag er det kun et hull i veg-
gen og ledninger er bare klippet
over, sier han tydelig oppgitt.

Serverings- og ekspedisjons-
delen skal også fornyes slik at
kundene får en positiv opple-
velse når de kommer inn.

Menyen er ikke klar, men de
har en formening om hvordan
den vil bli.

Vil spesialisere seg
- Vi kommer til å starte med en-
kle kalde og varme retter. Vi vil
for eksempel ha alt fra baguetter
til egg og bacon, tilføyer han.
Forskjellig utvalg av kaffe vil
også bli et alternativ, men i følge
Rekstad skal de ikke spesialisere
seg på kaffe.

- Alle kafeèr, spisesteder og
utesteder i Holmestrand har sin
nisje. Vi kommer til å spesiali-
sere oss på lunsjretter, sier han.

Da bakeriet ble stengt tok Rek-
stad kontakt med Bjørn Nymo-
en og viste sin interesse for drif-

ten. I dag er han endelig i full
gang med å etablere et nytt sted.

Lang erfaring
Rekstad har lang erfaring fra
drift i utelivsbransjen i Holme-
strand og innrømmer at han gle-
der seg til å jobbe på dagtid.

Med tre små barn måtte han
avslutte sitt virke på nattestid for
å prioritere familien. Noe han er
glad for i dag.

- Det ga meg en ny mulighet
som jeg har tro på. Det er abso-
lutt et marked for et lunsjhus i
sentrum. Kanskje vi sammen
kan få enda flere mennesker til å
spise i Holmestrand, uavhengig
om det er dag, kveld eller natt,
avslutter han entusiastisk.
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SSEETTTTEERR II GGAANNGG:: Det er en del arbeid som må gjøres og maskiner som må bestilles før de kan åpne Lunsjhuset 15. sep
et variert tilbud og flere valgalternativer. (Alle foto: Hege Frostad Dahle)

Renskerpå
kveldstid

II GGAANNGG:: Lasse Sondbø i Statens
vegvesen skal gjenoppta arbeidet
mandag. (Foto: Hege F. Dahle)
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Kjøper du hosJENNIE i Holmestrand

(mellom Motepinnen og
LilleHolmestrand i Langgata)

Jennie Clothing A/S, tlf. 33 05 50 41
Besøk oss på Facebook
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Lasse Sondbø i Statens
vegvesen opplyser at ar-
beidene i Botneveien vil
bli gjenopptatt mandag
ettermiddag. Når de vil
være ferdig er usikkert,
men arbeidet vil ta leng-
re tid enn planlagt.

HEGE FROSTADDAHLE
Telefon 33099007

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Arbeidene med
fjellrensking og sikringsarbeid i
Botneveien ble stoppet på
grunn av ulovlig arbeid på nat-
ten. Det forelå ingen søknad om
støyende arbeid nattetid og ar-
beidet ble umiddelbart stoppet.

Ny arbeidsløsning
Etter et byggemøte med entre-
prenøren har Statens vegvesen
og Gjerden fjellsikring AS kom-
met fram til en godkjent ar-
beidsløsning.

- Vi skal jobbe fra 17.00 til
23.00. Arbeidet blir avsluttet
klokken elleve på kvelden for så
en time med opprydding slik at
veien blir framkommelig, sier
Sondbø.

Han forklarer at entreprenø-
ren skal ha en vakt i hver ende av
Botneveien for å slippe trafikken
igjennom, men det må påregnes
kø.

- Når skal dere være klare?
- I utgangspunktet skulle vi

vært ferdige i slutten av august,
altså om 14 dager. Men slik situ-
asjonen er i dag vil vi trolig holde
på ut i september, forklarer han.

Rensker og sikrer
Det er ikke bare vegetasjon som
fjernes, men også løse steiner. Er
det behov for bolting vil også
dette bli gjennomført ifølge
Sondbø.

Fra mandag må tungtranspor-
ten opp og ned på fjellet påregne
noen forsinkelser på grunn av
arbeidet med sikring og rensk-
ning av fjellet.

RRIIVVEERR:: Hele disken er revet ned og skal bygges opp på nytt. For at den
skal bli mer innbydende for lunsjgjestene.

TTyyvveerrii aavv ssttrrøømmsskkaapp

Veidekke melder at de er fra-
stjålet ett byggestrømskap
med kabel fra E18 utbyg-
gingen fredag formiddag.
Forholdet er anmeldt.



Bjørn Nymoen kan
puste lettet ut etter en
lang kamp for å få drif-
ten tilbake i de gamle
bakerilokalene. Han er
svært fornøyd med
Runo Rekstads kon-
sept.

HEGE FROSTADDAHLE
Telefon 33099007

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD: - Nå er jeg
svært fornøyd og lettet, sier
Bjørn Nymoen i Holmestrand
utvikling AS. Han påpeker at
han som utleier er kjent med
Rekstad og hvordan han driver
sine steder.

Tilfredsstillende
- Han har vist hva han duger til
og vi tror at han kan drive på en
tilfredsstillende måte, legger
Nymoen til.

Det har vært en lang prosess

for Holmestrand utvikling og
Bjørn Nymoen.

- Jeg har hatt mer jobb med
en enkelt leietaker enn hva jeg
har hatt med de 200 andre leie-
takerne, tilføyer han.

Det var med stor lettelse at
han kunne overlevere nøkkelen
til Rekstad.

Nå gleder han seg til at det
igjen skal bli liv i de fine loka-
lene midt i Langgaten.
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TTAAKKEETT UUTT:: Taksteinen som var ved disken er fjernet. Han mener at
taksteinen skal være ute, ikke inne.

Glederseg til en livligdrift i
degamlebakerilokalene

PPOOSSIITTIIVV:: Bjørn Nymoen har satt en strek og ser nå framover når det gjelder de gamle bakerilokalene i
Langgaten. (Arkivfoto: Hege Frostad Dahle)
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HUSFLIDSDAG
18. august

V/Husfliden/Klyvetorget.

Langgt. 18, 3080 Holmestrand
Tlf. 33 05 15 89
www.norskflid.no/holmestrand
E-post: holmestrand@norskflid.no

Demonstrasjoner

fra kl 11.00-15.00;

TEMA FARGER

• Ung husflid - omsøm av klær

• Plantefarging • Veving

Påmelding til høstens kurs.

Salg av pannekaker, saft og kaffe

Loddsalg.
Arr. Holmestrand Husflidslag

og Husfliden Holmestrand.




