Årets sentrum 2017 – Holmestrand
Holmestrand har hatt E18 og Vestfoldbanen rett gjennom sentrum – helt innpå hager og soverom.
Ved årtusenskiftet fikk vi den nye E18, og i 2016 åpnet jernbanestasjonen og dobbeltsporet inne i
fjellet. Fra å være en trafikkmessig flaskehals, fikk byen og sentrum muligheter til å se på arealbruk
og transportmønster med helt blanke ark. Den utfordringen har kommune og private utbyggere
tatt. Målet har vært å skape et moderne sentrum der folk ikke bare skal handle eller få tjenester,
men der de også skal bo, møtes, ha fritidsaktiviteter og oppleve kultur. Dette har vært bakteppet
for satsingene i Holmestrand de siste årene.
Hva har skjedd?
I 2011 ble hele havnefronten oppgradert og fornyet. Bilene ble fjernet, og det ble innført
enveiskjøring langs deler av strekningen. Brygga fikk nytt dekke, og det ble lagt til rette for
spaserturer og steder å spise matpakka. Parallelt ble småbåthavna og gjestehavna utvidet og
utbedret. Båtfolket var med og finansierte, og Holmestrand havn får nå flere besøkende hvert eneste
år. Havneverter kom på plass i fjor, i år åpnet servicesenteret for båtfolket.
Byggingen av jernbanestasjonen gjorde realiseringen av en gammel drøm mulig. Fjellheisen eies og
driftes av kommunen. Bane NOR og Vestfold Fylkeskommune var med på spleiselaget. Heisen har gitt
tusenvis av innbyggere gang- og sykkelavstand til sentrum.
Bystyret sa nei til etablering av et kjøpesenter i utenfor sentrum – noen ganger er det god byutvikling
å si nei. Sentrum er det prioriterte stedet for etablering av handel og servicetilbud.
I 2015 kom den nye bølgebryteren sjøveien fra Sverige, og uten at det egentlig var planen, har den
blitt en av byens mest besøkte attraksjoner. Her fiskes det året rundt. På sommerstid brukes den
også til bading og soling – av byens innbyggere, og av et betydelig antall besøkende.

Høsten 2016 gikk kommunen og bedriftene i kommunen sammen i et stort spleiselag for å ruste opp
byen til jul. Kanskje landets lengste lysgate ble montert av kommunens uteseksjon i samarbeid med
gårdeierne.
Det nye biblioteket i to etasjer åpnet i juni 2017. Plassen utenfor ble også rustet opp, og har gitt byen
et helt nytt torg. Barn og ungdommer har kommet tilbake til sentrum. Biblioteket vil ha meråpent, og
har allerede fått en helt ny rolle som møtested for innbyggere og gjester.

Det er flere parallelle prosesser som har ført fram til dagens sentrum i Holmestrand.
Kommuneplanprosessen vår var viktig, det samme har budsjettbehandlingen i kommunen vært i
flere år. Næringsplanen ble til etter en bred deltakelse fra næringslivet, og er det nyeste
fellesdokumentet. Bred medvirkning har vært arbeidsformen vår siden 2011.
Hva har vi oppnådd?









Holmestrand vokser. Vi har et mål om å vokse med 1,5 % i året, og 2017 ser ut til å bli det
året vi når det målet. Ved årtusenskiftet var det 9300 innbyggere i kommunen. I år når vi
11 000.
Omsetning pr. innbygger i 2010: 64 136 kroner – i 2016 hadde det økt til 69 758,Kvadratmeterpris på nye boliger har steget kraftig. Holmestrand har heller ikke hatt den
nedgangen i boligpriser vi ser i resten av landet.
Flere nye butikker (Fru Sand, Char Li, Arta Sko) og tjenester (to forretningsbanker,
konsulenter, arkitekter, service for båtfolket)
Biblioteket hadde 6-doblet omsetning de første månedene etter åpning. Dette vil nok jevne
seg ut året sett under ett – men de gikk tom for lånekort ganske fort – og måtte bestille nye!
Gjestehavna og bobilparkeringen har hatt økende besøk hvert år siden 2011
Holmestrand er ikke lenger en by de største artistene reiste forbi. Nå kommer de hit – og
arrangementene trekker mye folk. I 2017 har det vært konserter og festivaler med navn som
Bjørn Eidsvåg, De Lillos, Jørn Hoel, Valentourettes, Vazelina Bilopphøggers, The Dubliners,
Smokie – og Kronprinsesse Märtha Louise

I forbindelse med at jernbanestasjonen sto ferdig, tok Holmestrand kommune initiativ til baking av
verdens lengste pepperkaketog. Vi klarte å slå gjeldende rekord på 206 meter på solid vis – vårt tog
var 370 meter.
«Det skjer jo så mye i Holmestrand» - sier folk som kommer innom, eller som forklarer hvorfor de har
flyttet hit. Våre egne innbyggere har tatt imot mulighetene til forandring og fornyelse, og har blitt
flinkere til å skryte av byen sin. Ved årsskiftet slår vi oss sammen med Hof kommune, og i 2020 blir
også Sande med i den nye kommunen. Sentrum av Holmestrand får med andre ord snart en mye
større kommune å være hjerte og drivkraft for. Den oppgaven ser vi fram til!

Hilsen Holmestrand Kommune

