Holmestrand Bys Vel 2019
Årsberetning for året 2018
Styrets sammensetning etter årsmøtet 2018:

Leder

Toralf Cock

Valgt for 1 år

Varamedlem

Linda Hegner Aas-Haug

Valgt for 1 år

Varmedlem

Paul Thode

Valgt for 1 år

Styremedlem

Ingar Aas-Haug

Valgt for 2 år

Styremedlem

Erik Grimsrud

Valgt for 2 år

Styremedlem

Kari Johansen

Ikke på valg

Kasserer

Anne-Sofie Rafen

Ikke på valg

Sekretær

Jan P. Sollid

Ikke på valg

Revisor

Per Jan Jørgensen

Ikke på valg

Valgkomite

Styret velges for 1 år

Helga Opsett og Janne Hjelmtvedt ble valgt til å underskrive protokollen
Foreningen har i dag 70 ? betalende medlemmer
Følgende møter er avholdt:
Styremøte

08.01.2018

Styremøte

01.02.2018

Årsmøte

12.03.2018

Styremøte

16.04.2018

Styremøte

29.11.2018

Leder har deltatt i Kontaktutvalget for Langøya sine møter og også deltatt i Hydro
Aluminium sine «Nabomøter» samt 2 møter i Næringsforeningen
HBV har engasjert seg i følgende:
1. Leder har deltatt i nabomøte på Hydro Aluminium AS der det ble redegjort
for status for bedriften med informasjon om Hydrokonsernet og Hydros 110
år lange historie samt Hydro Holmestrands miljøansvar. Hovedtema på møtet
ble reduksjon av støy og lukt som virket strekt sjenerende for naboene i
Hagemann.
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2. Bedriften ønsker hurtig tilbakemelding fra naboene straks de merket
ubehagelig lukt for å sirkle inn mulige akutte problemer. Både støy og
luftforurensningen fra bedriften ligger godt innenfor tillatte
myndighetsgrenser.
3. Leder har også deltatt på 3 møter i Holmestrand Næringsforen
4. HBV engasjerte seg i høring av forslag til ny driftsplan for Crossbanen på
Langøya.
Innledningsvis arrangerte HBV et åpent møte den 14 juni hvor NOAH for
nesten 100 tilhørere presenterte sine planer og hvor vi inviterte til spørsmål.
I HBV etterfølgende høringsuttalelse valgte HBV å fraråde ny driftsplan for
Langøya med hovedbegrunnelse den omfattende miljøbelastning NOAH,s
tungtrafikk inn og ut gjennom Holmestrand medfører for byens befolkning.
HBV har selv ingen ekspertise om driftsbelastningene ute på selve Langøya
og overlot til «fagmiljøene» å uttale seg om disse forhold.
I ettertid har NOAH ervervet tomt på sydsiden av Felleskjøpet for innen 2020
å bygge en ny utskipningskai utenfor Holmestrand sentrum for all sin
tungtrafikk til og fra øya. HBV mener å ha en stor del av æren for at denne
beslutningen ble tatt i 2018.
5. HBV har også engasjert seg med egen høringsuttalelse til planen om bygging
av «Kvartal 11syd» midt i Holmestrand sentrum. HBV mente utkastet virket
spennende og arkitektonisk vakkert, men ønsket en lavere byggehøyde på
flere av byggene. Byggehøyden ble for noen bygg noe begrenset, kanskje
mest for å imøtekomme fylkets innsigelser mot prosjektet
6. Hovedaktiviteten for HBV i 2018 har imidlertid vært å ta initiativ til og lede
en større plan for oppgradering av Hagemann fritidspark i samarbeide med
kommunen, Lions, Rotary, Dunkebekk Vel, Sanitetsforeningen og «Damer i Fri
Flyt». HBV har arrangert en rekke møter i denne utvidede gruppen og med
kommunen. Status i dag er at prosjektgruppen har ferdigstilt en komplett
prosjektplan som vi forventer blir formelt politisk akseptert av våre
kommunepolitikere siden det er kommunen som eier parken. Vi har
budsjettert alle prosjektene til samlet 3 mill kr. Per i dag har vi fått tilført
1,5 i støttemidler og har ute søknader for de resterende 1,5 mill kr som vi
satser på skal være på plass innen mai 2019.
for styret i Holmestrand Bys Vel
Toralf Cock
leder
08.02.2019
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