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Om to måneder 
skal det nye skole-
bygget på Ulefoss 
stå klart. Bli med 
på innsiden av 
den hypermoderne 
satsingen. 
 
 

 
 
 
 
 
2. februar 2016 innledes en ny 
æra i Nomes kommunehistorie. 
Da skal det nye skolebygget, som 
blir en vesentlig del av Holla tiå-
rige skole, være ferdig. Bygget 
skal formelt tas i bruk 1. mars.

Selve nybygget blir på om lag 
4.400 kvadratmeter og bygges 

sammen med den ene fløyen av 
gamle Holla ungdomsskole. 

Fantastisk 
Elever og ansatte får snart se 
bygget fra innsiden. 

– Jeg synes det er fantastisk at 
vi får dette flotte skolebygget i 
Nome. Det betyr masse og i sær-
deleshet for Holla-delen av kom-
munen. All ære også til elever og 
ansatte som har levd under byg-
geforhold i lang tid, sier Konsti-

Bygger selve fr amtidsskolen 

 HER BLIR DET LYDSTUDIO: Nome kulturskole får en rekke spesial-
lagde rom som vil gi svært bedrete kår for undervisning og aktivitet. 

STORT OG LYST: Slik fortoner ett av klasserommene i nybygget seg. 
Utsikten i retning Norsjø er av den herlige sorten.

PÅ INNSIDEN: Her skal folk ønskes velkommen når alt står klappet 
og klart. – Det kommer til å bli så flott, sier rektor Anne Lindgren.  

PEDAGOGISK VEKSTHUS: Tor 
Arne Skomedal i Utdanningsfor-
bundet er imponert. 

NOE GJENSTÅR: Men bygget 
skal være ferdig 2. februar og tas 
i bruk 1. mars.

GLEDER SEG TIL EN NY TID: Konstituert skole- og barnehagesjef Marianne Dahlseng (f.v.), rektor Anne Lindgren og                      kulturskolerektor Cedomir Popadic sammen med anleggssjef Olav Lie.  ALLE FOTO: FREDRIK PEDERSEN

b PORSGRUNN I tillegg til å 
åpne på Myren i Skien, har Burger 
King bestemt seg for å åpne nok 
et utsalgssted i Grenland i loka-
lene på Moheim, hvor Bergbys 
holdt til i en årrekke, flagger nå, 
bokstavelig talt, den store bur-
gerkjeden at de skal åpne salg av 

sin berømte Whopper.
– Vi kan bekrefte at vi åpner 

Burger King-restaurant på E18 
Telemarksporten, til glede for 
både lokalbefolkning og reisende. 
Vi er stolte over at vi sikrer både 
arbeidsplasser og fortsatt drift i 
Bergbys gamle lokaler og vi gle-

der oss til å servere våre grillede 
Whoppere til nye og gamle gjes-
ter, sier Rune Sandvik adminis-
trerende direktør i King Food AS. 

– Vi åpner dørene i løpet første 
kvartal 2016 og kommer tilbake 
med mer informasjon når vi har 
planene klare for åpning. 

Enda en Burger King til Grenland

UTDANNING
b NOME
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Bygger selve fr amtidsskolen 
tuert skole- og barnehagesjef 
Marianne Dahlseng.

Henter varme ut av jorda
Rektor Anne Lindgren peker på 
at det er knyttet stor forventning 
til å ta bygget i bruk.

– Det har vært en helhet i hele 
byggeprosessen. Dette gjelder alt 
ifra innredning, fargevalg og for-
ankring på Ulefoss – og nå til 
slutt skolens vedtatte navn – 
Holla tiårige skole, sier hun. 

Det nye skolebygget er et så-
kalt passivhus, det vil si et lav-
energibygg der energikilden er 
jordvarme. Bygget er bygd for 
sambruk med Nome kulturskole 
og får et lydstudio der opptak 
også kan gjøres fra andre rom 
enn selve studioet. Eget amfi be-
regnet for større sammenkom-
ster hører med på lik linje med et 
auditorium. I tillegg kommer 
klasserom, grupperom, arbeids-
rom for ansatte med mer. Ett av 

klasserommene får det som om-
tales som «Ulefoss’ beste utsikt».

– Det er et praktbygg, fastslår 
Anne Lindgren.

– Er det verdt 122 mill. kroner?
– Hver eneste krone, mener 

kulturskolerektor Cedomir Po-
padic.

– Politikerne har vært kloke, 
sier Anne Lindgren.

b Andreas Soltvedt
andreas.soltvedt@varden.no

NYTT AMFI UNDER BYGGING: Til glede for Holla tiårige skoles 385 
elever og Nome kulturskoles 180 elever. 

SKOLENS HJERTE: Ventilasjonsanlegget er basert på jordvarme 
som omdannes til vannbåret varme gjennom gulv og radiatorer.

DET NÆRMER SEG: Alle etasjene i nybygget er laget likt med hen-
syn til elevinnganger, garderober og toaletter. 

BASEKJØKKEN: Elever og ansatte har mye spennende å se fram til 
når nybygget står klart til bruk tidlig på våren neste år.

GLEDER SEG TIL EN NY TID: Konstituert skole- og barnehagesjef Marianne Dahlseng (f.v.), rektor Anne Lindgren og                      kulturskolerektor Cedomir Popadic sammen med anleggssjef Olav Lie.  ALLE FOTO: FREDRIK PEDERSEN

b SKIEN Lappeligaen fra Litau-
en slapp billigere unna etter å ha 
anket til lagmannsretten. Tre av 
de fire fikk redusert straffen med 
ett og et halvt år. Litauerne fra 
Panvezys ble kjent som «lappeli-
gaen» fordi de puttet papirlapper 
i dørsprekken på boliger de ville 

bryte seg inn i. Hvis lappene ikke 
falt ned visste de at eierne var 
borte. De fire, fra 26 til 31 år, ble 
dømt etter mafiaparagrafen, som 
en kriminell gruppe. De ble fri-
kjent for fire tilfeller av innbrudd, 
og ett innbruddsforsøk. Lag-
mannsretten fant det ikke bevist 

at det var de fire som brøt seg inn 
i to hus i Bø og to hus i Sauherad 
den første i november i 2014. De 
tre mest aktive ble dømt til fire år 
og seks måneders fengsel for 19 
og 20 grove tyverier. Sistemann 
til tre år og fem måneders feng-
sel for 13 grove tyverier.

Lappeligaen slapp billigere unna


