Holmestrand Bys Vel
Årsberetning for året 2020
Styrets sammensetning etter årsmøtevalg i 2020:

Leder Toralf Cock
Sekretær Jan P. Sollid
Kasserer Marius Ramberg
Styremedlem Birgit Vildalen
Styremedlem Ingar Aas-Haug
Styremedlem Erik Grimsrud
Varamedlem Katrine Finden
Varamedlem Enrique Binimelis
Revisor Per Jan Jørgensen
Valgkomite

Valgt for 1 år
Ikke på valg
Ikke på valg
Ikke på valg
Valgt for 1 år
Valgt for 1 år
Ikke på valg
Valgt for 2 år
Valgt for 1 år
Styret er HBV,s valgkomite

Foreningen har i dag 115 medlemmer

Følgende møter er avholdt:
Styremøte
13.02.2020
Styremøte
02.03.2020
Styremøte
15.06.2020
Styremøte
14.09.2020
Styremøte
22.10.2020
Styremøte
27.01.2021
Hovedaktiviteten for styret i HBV har i 2020 vært gjennomføringen og avslutning av
prosjektet «Oppgradering av Hagemannsparken» med offisiell overlevering til kommunen
13 juni 2020.
Leder har deltatt i Kontaktutvalget for Langøya sine møter, møter i Næringsforeningen og
har hatt en rekke møter med Holmestrand kommune.
Leder har også sammen med sekretær vært invitert av kommunen til å delta i en bredt
sammensatt referansegruppe om «Byarealstrategi for Holmestrand» hvor utvikling av
Dulpenområdet og utvikling av området Holmestrand Nord har stått i sentrum.
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Vi er fortsatt tilfredse med at NOAH planlegger å gjennomføre flyttingen av sin transportkai
fra Holmestrand sentrum til å bygge ny kai syd for Felleskjøpet selv om grunnforholdene der
viser seg å være spesielt krevende. Vi har også bedt NOAH til å utvikler et område syd for
kaien til en mulig flytting av vinterlagring av båtplasser fra Dulpenområdet. Kaien og område
for båtopplag ferdigstilles forhåpentlig senest i 2022.
HBV tok i høst, i samarbeid med andre engasjerte, lederskapet i en aksjonskomite for å få
gjennomført de vedtak fylket tidligere har gjort om bygging av ny fylkesvei gjennom sentrum
med lovet byggestart i 2019-20 som hadde stoppet opp våren 2019 pga økte kostnader.
Engasjementet har medført at saken igjen er politisk prioritert hvor åpning av tunellen også
er lansert som en mulig alternativ løsning. HBV har som organisasjon ingen sterke meninger
om valg mellom alternativene, men er opptatt av at saken snarest får en endelig avklaring og
hurtig byggestart.
Styret ba i sommer HBVs medlemmer om innspill til hva vi kan gjøre for at byen skal bli et
triveligere sted for innbyggere og besøkende. Et av forslagene resulterte i en omfattende
trerydding i området mellom Nyveien og gravplassen nedenfor. Mange frivillige medlemmer
har i høst/vinter nedlagt et stort arbeide som har gitt flott utsikt over byen og fjorden og
som har vært omtalt i Jarlsberg ved 2 anledninger.
HBV ønsker mer fokus på all form for positiv omtale av enkeltpersoner og
grupper/organisasjoner som gjør en stor innsats for å skape en triveligere og mer positiv by.
Derfor startet HBV i vinter en stafett for «Fremsnakking» av slike aktiviteter i Jarlsberg Avis.
Forhåpentligvis vil denne kaste lys på mange av våre ildsjeler i tiden fremover.
HBV har sendt en søknad om 1 mill NOK til Sparebankstiftelsen DNB og Backersrådet om
utvikling av en langsgående badetrapp i tre for små barn langs hele lengden av trekaien
utenfor Holmestrand Fjordhotell. Vi ønsker med dette å gjøre denne grunne badebukten
mere badevennlig for mindre barn og småbarnsforeldre. Vi forventer tilbakemelding på
søknaden i løpet av mai 2021.

For styret i Holmestrand Bys Vel
Toralf Cock
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Birgit Vildalen

