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Passasjer ble sjåfør

Innbrudd i Sande

Krangler om p-bot

HOLMESTRAND: Politiet stanset en bilist på E18 ved
Helland i Holmestrand. Det skjedde klokken 20.11
torsdag.
– Patrulje stoppet bil hvor fører ikke har gyldig
førerkort. Vedkommende blir anmeldt, melder politiet i
Vestfold på Twitter.
I bilen satt det også en passasjer. Om denne var klar
over at personen bak rattet ikke hadde gyldig førerkort,
vites ikke.
Men passasjeren måtte uansett flytte seg over til
sjåførsetet slik at bilen kunne kjøres videre til bestemmelsesstedet.

SANDE: Politiet melder at det har vært innbrudd i en
bygning og container på en byggeplass/bygg under
oppføring på Lersbrygga.
Politiet meldte om hendelsen på Twitter klokken
08.30 fedag morgen. Samtidig opplyste de om at de
ville foreta en åstedsundersøkelse der i løpet av
formiddagen fredag.
Resultatet fra denne forundersøkelsen var ikke klart
da avisen gikk i trykken. Det er derfor foreløpig ukjent
hva som ble stjålet eller hvilke spor politiet har å gå etter i
denne saken.

SANDE: En frivillig ved Bryggefestivalen i Sande sist
helg kritiserer grunneier etter at han og flere andre
måtte tåle parkeringsbot etter endt «tjeneste».
– Med 2.000 glade og feststemte mennesker, kom jeg
aldri fra tappetårnet jeg sto ved, er hans forklaring på at
han ikke fornyet parkeringen. Det kommer fram i et
leserbrev i Sande Avis. Han påpeker at grunneier kan la
være å ha p-kontroll under arrangementer, for ikke å
ødelegge stemningen.
Grunneier svarer i samme avis at parkeringskontrollen
er nødvendig av ordensgrunner, og at det er enkelt å
betale parkeringen med mobiltelefonen.

Prestegårdshagen-utbyggingen:

Har allerede funne
Glad: Sande-ordfører Elin
G. Weggesrud gleder seg over
veksten. Arkivfoto

Glede i
Sande
Tross voksesmerter, er
Sande-ordføreren bare
glad for veksten.
Magnus Franer-Erlingsen

SANDE: Sande vokser raskest i Vestfold. Hele 67 nye
sandesokninger ble det i første kvartal. Holmestrand og
Hofs skjebnefrende har dermed 9.563 innbyggere – og
det tallet har økt med 700 på
fire år.
Der merker de da også
voksesmertene – kapasiteten ved skoler og barnehager
er sprengt, slik at sandesokningene trolig må betale eiendomsskatt ut 2020 for å
betale for to nye skoler i sentrum på kort sikt, og på noe
lengre sikt en ny barnehage i
sentrum. Også sykehjemskapasiteten må trolig bygges
ut på sikt.
– At vi vokser er selvfølgelig udelt positivt. Flere innbyggere er flere ressurser, så
det er jeg veldig glad for. Det
har vært et mønster at Sande
og Stokke vokser mest i Vestfold i mange år, sier hun.
– Vi har planlagt for å ta
veksten. Vi har boligreserver
og investorer klare. Det er
både rom og ønske for å få
flere innbyggere, sier Weggesrud.
For Holmestrands del, er
veksten mer beskjeden: Økningen på 16 personer her gir
et folketall på 10.877, som tilsvarer 0,15 prosent vekst.
Målt mot folketallet for 12
måneder siden, fortsetter
imidlertid
bykommunen
veksten på drøye 100 personer årlig.

Allerede før husene
popper opp i Prestegårdshagen, er Hof i
god vekst. Familien
Ranheim flyttet nylig
inn i kjempefeltets
nabolag.
Magnus Franer-Erlingsen
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOF: – Vi er selvfølgelig spente
på utbyggingen.
Det sier Bård Ranheim. I våres kjøpte han og kona Ingunn
Sørhaug Ranheim hus i Hof, og
tok med datteren Kristina (8)
fra Notodden til eneboligen i
Hofveien, like nord for kirken.
Her bor de klin inntil Hofs største boligfelt noensinne. Byggingen av de 93 første av totalt
220 boliger i Prestegårdshagen
er nå i gang.
Boligen de kjøpte er faktisk
innenfor reguleringsplanen for
Prestegårdshagen, og må kobles på boligfeltets vei- og
vann- og avløpsnett.

God vekst i Hof
Utbyggerne kan glede seg over
at flere har gjort som Ranheimfamilien i år. Kun Sande og Re
vokste fortere enn Hof i første
kvartal i år, viser nye befolkningstall for Vestfold. Veksten
betyr at Hof kommune nå står
med 3.192 innbyggere, ifølge
tall fra Statistisk sentralbyrå. 16
flere innbyggere på tre måneder betyr en vekst på 0,5 prosent. Dermed er kommunen
godt på vei for å nå målet om 1,5
prosent årlig vekst. Folketallet
for annet kvartal er for ordens
skyld ikke klart ennå.
Tre fjerdedeler av veksten
kommer i form av nettoinnflytting, mens resten er fødselsoverskudd. Tallene må være
gode nyheter for en kommune
som «mistet» 14 innbyggere i
samme kvartal i fjor.

Kort vei til byer
– Det var flere årsaker til at vi
flyttet til Hof, sier Bård.
– Vi ønsket å bo landlig, men
samtidig ha bedre tilgang på relevante jobber. Arbeidsmarkedet i Notodden er ganske skrint,
men fra Hof er det kort vei til
flere potensielle jobber for oss.

NYE I HOF: Ingunn Sørhaug Ranheim, Bård Ranheim og datteren Kristina (8) er blant dem som har
Foto: Magnus Franer-Erlingsen
bidratt til befolkningsvekst i Hof så langt i år. 
Vi har også venner og familie i
Holmestrand, Sande og Drammen, forklarer Bård og Ingunn.
Han er utdannet gartner og
jobber fortsatt på Notodden,
mens Ingunn jobber med regnskap i Kongsberg. Begge setter
pris på at de nå har en rekke
byer innenfor pendleravstand.
– Vi er på jakt etter jobber i
området, sier Ingunn.
Det hjalp også at prisnivået i
Hof er lavere enn flere andre
steder i distriktet, forklarer paret. Huset, som riktignok har
noe oppussingsbehov, kjøpte
de for 1,675 millioner kroner.

Godt inntrykk
Familien har rukket å få et godt
inntrykk av sin nye hjembygd.
– Jeg har utelukkende positive ting å si om Hof. Det er sentralt, og det er flott natur her,
med fine fiskeplasser og turområder. Men det er kanskje ikke
stedet for dem som vil ha gangavstand til kino, sier han med
en underdrivelse.
Også Kristina (8), som begynner på Hof skole til uka, er fornøyd med den nye tilværelsen
– selv om hun medgir at det til å
begynne med var trist å måtte
flytte.

– Jeg har vært på besøksdag
på skolen, og går på SFO. Der er
det bra – de har «tarzanløype»,
og inne har de store klosser som
det er gøy å bygge med. Det er
mye mer å leke med på Hof skole enn skolen jeg gikk på før,
sier Kristina, som allerede har
rukket å få nye venner.
Bak tomta hviner og durer
det i store maskiner som i disse
dager legger til rette for storutbygging. Familien er uansett
positive til forvandlingen i Prestegårdshagen.
– Selv om vi vil bo landlig, tåler vi flere naboer enn vi har i
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Oppfordrer til folkefest i Hof
Riksmediene tar turen til
Hof i dag.		
Magnus Franer-Erlingsen
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

Fram med flaggene: I dag er det grunn til å feire hjembygda.
Bildet er fra Vassås og Tour of Norway i 2015. Arkivfoto

HOF: Både TV2 og Se og Hør
sender reportere til Hof i dag.
Anledningen for oppmerksomheten, er selvfølgelig den
niende utgaven av løpsarrangementet Hof Toppers.

Og da må hofsokningene
kjenne sin besøkelsestid, synes arrangør Tom Arne Akerholt og Hof Idrettslag.
– Hof IL oppfordrer igjen alle
i Hof til å ta seg en tur opp på
stadion til lørdag, eller stille
opp rundt i løypa. Ta med norske flagg og «kraftige heiarop»!
På Eidsfoss og på Ravnåskollen oppfordrer vi folk til å
komme på sykkel da det kan
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bli vanskelig med parkering.
Været er meldt veldig bra, bli
med på folkefesten, oppfordrer Akerholt via Facebook-siden «Hof IL Toppers Ekstremsport».
TV2 skal ifølge Akerholt filme på stadion ved Hofhallen,
på sykkelparkeringen på Eidsfoss (gamle fotballbanen) og
antageligvis på sykkelparkeringen opp til Ravnåskollen.

et seg til rette
BefolkningsVekst i
Vestfold 1. kvartal
Befolkning i Vestfoldkommunene 1. april i år,
sammenliknet med kvartalet
før:
■■ Sande: 9.563 innbyggere.
Vekst: 67 (0,70 prosent)
■■ Re: 9.543 / 57 / 0,60
■■ Hof: 3.192 / 16 / 0,50
■■ Lardal: 2.487 / 12 / 0,48
■■ Sandefjord: 62.156 / 137 /
0,22
■■ Tønsberg: 45.005 / 83 / 0,18
■■ Nøtterøy: 21.788 / 40 / 0,18
■■ Holmestrand: 10.877 / 16
/0,15
■■ Svelvik: 6.660 / 7 / 0,11
■■ Horten: 27.219 / 17 / 0,06
■■ Larvik: 44.104 / 22 / 0,05
■■ Tjøme: 4.921 / -7 / -0,14
■■ Norge: 5.267.146 / 8.829 /
0,17
Kilde: Statistisk sentralbyrå

Prestegårdshagen
■■ Nytt boligfelt i Hof.
■■ Planområdet er 228

mål stort, og inneholder
potensielt over 220
boenheter.
■■ Feltet ligger øst for Hofveien
og nord for Hof fengsel.
■■ Grunnarbeidene begynte i
forrige uke.
■■ Salgsstart er ventet i oktober.
■■ Utbygger er Clemens
Eiendom, et datterselskap av
Opplysningsvesenets fond.
■■ Det er beregnet at
utbyggingen potensielt kan
øke befolkningen i Hof med
15 prosent.

dag. Flere innbyggere vil være
positivt for Hof, tror Bård.

Viktig for Hof
Ordfører Mette Måge Olsen er
naturlig nok glad for at flere nå
velger å flytte tilH of.
– Jeg har sagt mange ganger
som ordfører at det er viktig at
vi må få flere innbyggere – både
fordi det gir bedre skatteinngang, fordi det vil bidra til å sikre tjenestene her når vi blir del
av en større kommune, og fordi
vi har infrastruktur til å ta imot
veksten – vi har ledig kapasitet
både i skole og barnehage. Vi
har rustet oss for vekst – det er

boligbyggedelen som ikke har
hengt med fram til nå.
– Derfor er det fantastisk at vi
har kommet i mål med jobbingen i Prestegårdshagen, sier
Måge Olsen.
Hun tror at «framsnakkingen», som blant annet Prestegårdshagen-prosjektet har bidratt til, gjør at flere blir klar
over kvalitetene ved å bo i Hof.
Det har vært beregnet at
kjempefeltet kan øke befolkningen i Hof med 15 prosent. I
tillegg planlegges det 67 nye
boliger på Kolstadjordet nær
Hof sentrum, samtidig som det
pågår utbygging i Rydningen i

RUSTES OPP: Uteområdene skal se bedre ut enn de gjorde før
Foto: Magnus Franer-Erlingsen
byggingen tok til. 

– Dette skal bli en
attraktiv plass
Utbyggerne får gjort lite
for å hjelpe hotellet nå,
men lover en fin, felles
bakgård før høsten er
omme.
Magnus Franer-Erlingsen
magnus@jarlsbergavis.no
90733457

HOLMESTRAND: Denne uka
uttalte daglig leder Ørjan Sønvisen ved Holmestrand Hotell
at boligbyggingen ved hotellet
gjør det krevende å drive.
Prosjektleder Thor Erland
Stange i utbyggerselskapet JM
har forståelse for hotellets situasjon, men forklarer at de
har få alternativer.
– Vi har ikke anledning til å
bruke noe særlig av Dulpen
under byggingen, så i lys av
det har vi tatt så godt hensyn

til hotellet som vi kan. Vi har
hatt god dialog med Sønvisen
gjennom hele byggeperioden,
sier Stange.
Han kan derimot love at hotellets inngangsparti snart vil
se mer innbydende ut.
– Etter hvert som arbeidene
med den første blokka nå fullføres, vil vi begynne å sette
istand gårdsplassen, som i løpet av høsten vil framstå i en
ny innpakning. Det blir ingen
stor asfaltplass som det var
før, men en attraktiv plass
med beplantning og noe parkering, til glede for både hotellet og de som flytter inn i
leilighetene våre, sier Stange.
Gårdsplassen skal bli et realsameie mellom hotellet og
beboerne. Det meste av beboerparkeringen skal finne sted i
nybyggets kjeller.

Eidsfoss.
Ordføreren frykter likevel ikke
«voksesmerter».

«Optimistisk realist»
– Hele veksten kommer jo ikke
over natta. Jeg er «optimistisk
realist». Per i dag kan vi ta imot
ganske mange innbyggere uten
å gjøre noe – bortsett fra at vi
trenger en fastlege til.
– Dette er også veldig viktig
for handelsnæringen – tilbakemeldingene fra dem er at flere
innbyggere er helt nødvendig
for å kunne drive med næring i
Hof, sier Måge Olsen.

DELES: Den nye gårdsplassen blir et realsameie mellom hotellet
Illustrasjon: JM
og beboerne i den nye blokka.

