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Åpningsfest på Maxbo 
 Måtte til med saga 
 

 

Allerede 10 minutter før 
butikken skulle åpne sto 
kundene i kø på den røde 
løperen som for dagen 
prydet inngangspartiet til 
Maxbo Torstvedt som 
høytidelig åpnet sine nye 
700 kvadratmeter. 
Ordføreren måtte til med 
saga for å bistå den 
festpregede 
åpningsdagen. 
 

LOTTE 
FROST 
 

redaksjonen@rha.n
o innsendt 
 

– Dette har vi gledet oss veldig til, 
sier innehaver Even Torstvedt i en 
pressemelding, og legger til at de 
har jobbet hardt og ser fram til å 
vise kundene den flotte butikken.  
 
– For en bedrift som oss er 

kundene nesten som venner, og vi 
strekker oss meget langt for å gi 
dem den beste servicen og den 
kompetansen de trenger til sine 
prosjekter, sier bedriftslederen.  

 
– Vi har hele 94 års erfaring med 

trelast og var med å starte Maxbo i 
1995. Det er også både gledelig og 
hyggelig at en av våre aller første 
kunder er til stede her i dag. Gudrun 
Hansen besøkte gamlesaga første 
gang for 94 år siden, da var hun 6 
år, avslutter Torstvedt sin 
åpningstale.  

 
Viktig bidrag 
 – Du og dine folk har skapt dette, 
fortsett slik, uttaler Thomas 
Støkken, administrerende direktør i 
Løvenskiold Handel.  
 Ordfører Monica Vee Bratlie 
foretok den offisielle åpningen av 
butikken ved å sage over en 
Maxboblå plank.  

 – Vi i kommunen vil bidra til å 
utvikle det lokale næringslivet og 
skape arbeidsplasser. Det er en 
økende interesse for Hurum og vi 
vil være en ja-kommune, som legger 
forholdene til rette for etablering, 
sier ordføreren, som er tydelig på at 
samferdsel og et bedre 
kollektivtilbud er  

 

viktig både for bedrifter og 
privatpersoner.  
 Ordføreren takker Torstvedt for 
at de bidrar til at det blir mer 
attraktivt å drive 
næringsvirksomhet i Holmsbu.  

 – Vi heier på lokale bedrifter som 
dere, sier Bratlie.  

 

PLANKEKJØRING: Ordfører Monica Vee Bratlie måtte til pers og skjære planken som markerte åpningen av Maxbos 700 nye kvadratmeter.   
 FOTO: IM TORSTVEDT. 

 

kunder tok seg turen til butikken 
for å handle de flotte 
åpningstilbudene. Flere deltok også 
på spikerkonkurranse, 
malespannholding og quiz. 
–Det ble en flott dag, sier Torstvedt, 
og avsluttet dagen med sommerfest 
Privaten for alle ansatte, 
proff-kunder og leverandører.  
 Triangel 

 Kunstner Kirsten Kokkin var til  
 

stede og avduket sin statue 
«Triangel». Hun har for tiden 
utstilling i Holmsbustuene og hadde 
tatt seg en tur til Holmsbu for å 
delta på åpningsfesten hos Maxbo 
Torstvedt.  
 Statuen ble først plassert i en 
rundkjøring i Loveland i USA som 
fikk navnet twice about istedenfor 
roundabout, da folk tok flere runder 
for å se på sta 

 

tuen.   
 – Men nakne mennesker ble for 
tung kost for amerikanerne og 
statuen ble flyttet. Nå kan den 
foreløpig beundres her, sier Kokkin. 
Dagen ble feiret med grilling, kaker 
og musikk ved Holmsbu 
selskapsorkester, som sørget for at 
det ble en flott stemning og ramme 
for dagen. Mange  
 

  
ORKESTER: Holmsbu selskapsorkester med blant andre Even Torstvedt bød på 
musikalsk underholdning ved åpningen. 
 

KUNSTNERISK INNSLAG: Kirsten Kokkin stiller ut sin skulptur Triangel ved Maxbo i en 
periode. Den ble avduket lørdag. 
 


