
Møtereferat Holmestrand Bys Vel 

Møtereferat fra møtet i HBV torsdag 12 oktober i det nye bibliotekbygget. 

Tilstede: Steinar Seland, Anne-Sofie Rafen, Kari Johansen, Ingar Aas-Haug, Erik 
Grimsrud, Jan Solli og Toralf Cock.  

Sak 1. «Folkemøte» om løsninger for ny fylkesvei 900 gjennom Holmestrand. 
Steinar orienterte om et møte Steinar og Toralf deltok på sammen med 
Transportkontoret, Hans Narverud, Dunkebekk Vel hvor også Skolegata boligsameie 
og Sameie Langgata 52 var invitert, men var forhindret fra å komme. 

Gruppen diskuterte fordeler og ulemper foreslåtte veiløsninger kunne medføre 
både for beboerne i søndre bydel og for Transportkontoret, Hydro,  NOAH, 
Haslestad Bruk m fl. 
Gruppen foreslo at det ble arrangert et åpent «Folkemøte» torsdag 19 oktober hvor 
veivesenet presenterte foreslått løsninger og ikke minst hvorfor.  

Representanter fra kommunen skulle orientere om saksgangen så langt i 
kommuneadministrasjonen før det ble åpnet for spørsmål fra alle tilstedeværende. 
Gruppen mente det ville være fordelaktig om dette møtet ble arrangert i regi av 
HBV med støtte fra de andre interessentene. 

Steinar fikk i oppdrag å be om aksept fra HBV styre om at HBV tok hovedansvaret 
for et slikt møte. 

Styret i HBV støttet forslaget om at HBV påtok seg et arrangementsansvar for et 
slikt møte, men at møtetidspunktet gjerne burde utsettes til uken etter eller 
senere. 

Fredag fikk vi imidlertid en ny tilbakemelding fra Veivesenet om at de etter 
tidligere informasjonsmøter ikke nok en gang ville stille til et slikt møte dersom 
ikke kommunen spesielt ønsket dette selv om de innledningsvis hadde bekreftet at 
de ville stille. 

Med dette som bakgrunn ser vi ingen hensikt på nåværende tidspunkt å holde et 
slikt møte før vi sikres at Veivesenet og kommunen stiller opp. 
Møtet 19 oktober er dermed avlyst/utsatt. 

Jeg har i dag orientert Ulf Sundling om våre aktiviteter/planer så langt og hvilke 
utfordringer foreslåtte løsninger gir for trafikkløsninger i sentrum og spesielt i 
«sydbyen». 

Jeg har argumentert for at det kan være en positiv gest til Holmestrand innbyggere 
og de som er mest berørt av veiplanene om det holdes et slikt orienteringsmøte i 
forkant av bystyrebehandlingen en gang i november (eller tidlig desember) og at 
HBV gjerne kan ta ansvar for et slikt møte. 
Ulf ville diskutere vår invitasjon med Alf Johan og gi oss en tilbakemelding senere. 

I følge Ulf og Sven Bergan-Grane som også stakk innom kontoret er merkostnadene 
for å kunne ta trailerne opp Nyveien kalkulert til ca 40 mill kr og den 



ekstrabevilgningen er akseptert forhandlet bort mellom kommunen, fylket og Bane 
Nor. 
Eneste mulighet for en slik løsning synes derfor at NOAH legger disse midlene på 
bordet for å slippe å investere i ny kai hvilket er lite sannsynlig selv om ideene 
«ligger i luften». 

Sak 2. Oppgradering av «Nordre kleiv» 
Ingar orienterte styret om hans initiativ om å få oppgradert nordre kleiv slik at den 
igjen kunne benyttes som hurtig adkomst til byen. Et forprosjekt finansiert av 
100.000 fra bystyret har foreløpig signalisert at dette mest sannsynlig kan la seg 
gjennomføre innenfor en kostnadsramme på ca 2 mill kr.  Rapporten er foreløpig 
unntatt offentligheten.   

Sak 3. Medlemmer 
Det viser seg at en stor del av registrerte medlemmer ikke har betalt det årlige 
medlemskapet til HBV for 2017. 
Styret ber kasserer i samarbeid med leder om å sende ut en hyggelig melding til 
disse om manglende betaling eventuelt en bekreftelse på at de ikke lenger ønsker å 
være medlem i HBV.  
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