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Trenger du hjelp med installa sjon  
bedrift eller privat? Vi har stor 
kompetanse og kan komme raskt!

elektro data tele alarm internkontroll

Telefon 33 06 10 20
post@altinstallasjon.no
altinstallsjon.no

LYS, VARME 
ELLER EKSTRA 
KONTAKTER?

Vi leverer alle type elektro- og svak-
  strømsinstallasjoner. Bare ta kontakt!

ReAvisa.no - siste nytt fra Re!            Tips@ReAvisa.no / tlf 488 69 444

God påske!
4 - 5

TRAFIKKSKOLE
Revetal

Tlf 413 87 372

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

Personbil, bil med henger, moped, 
lett og tung motorsykkel, 

lastesikringskurs, med mer.

Tre historier fra grenseland i Re. De forteller at det paradoksalt nok blir mindre samarbeid mellom kommunene 
når det gjelder skole og barnehage - noe som merkes for blant andre familien Gamborg på Grorud gård. 

Samtidig skrytes interkommunalt samarbeid opp i skyene på andre felt som skatteinnkreving, tekniske tjenester, 
landbrukskontor, med mer. Hvorfor ikke på barnehage og skole, som betyr mye mer for folk flest i hverdagen?

17 - 18 - 19 - 20 - 21

Vanskeligere 
hverdag i grenseland

Folkevalgte på 
damejakt

2 - 3

30 års
garanti

Temamøte på Restauranten 10/4 2014:
Jordbrukets muligheter med ny regjering 

Temamøte på Gjennestad 28/4 2014:
Arbeidsgiver med utenlandsk arbeidskraft

Mer info www.sagarr.no Tlf 33 06 46 40 / revetal@sagarr.no

Se egen annonse på s 26 - 27

Vårdager
fredag - lørdag
11 - 12. april på

Revetal



Om ReAvisa:

ReAvisa er en uavhengig
nyhetsformidler for Re og 
omegn på papir og nett.

Nyheter fra Re på nett
www.ReAvisa.no. 
3.000 lesere hver uke.

Nyheter fra Re på papir
ReAvisa månedsmagasin
5.300 / 8.800 i opplag 
sendes til alle husstander 
i Re og omegn / full-
distribusjon til hele 
Andebu og Hof i tillegg 
ved utvalgte utgivelser.

Utgiver: Ormis Media

Distrubisjon: 
Edda Distribusjon
Trykk: Edda Trykk

Kontakt ReAvisa:

Telefon: 488 69 444
E-post: Post@ReAvisa.no
Adresse: ReAvisa, 
Revetalgata 8, 
3174 Revetal

Annonse i ReAvisa:

ReAvisa sendes ut en gang i 
måneden til alle husstander 
i Re og omegn. Den daglige 
nyhetsformidlingen skjer 
på ReAvisa.no. Treff 
kunder i Re og omegn på 
en billig og bra måte med 
annonse i ReAvisa - på 
papir og nett.
Send epost til 
Annonse@ReAvisa.no
eller ring tlf 488 69 444.

Tips ReAvisa:

Har du tips til ReAvisa, 
ta kontakt på epost 
Tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444
Du kan også besøke 
ReAvisa i Revetalgata 8.

Får du ikke 
ReAvisa?

Send din postadresse 
til Post@ReAvisa eller 
ring tlf 488 69 444.

Stian Ormestad
Redaktør og fotojournalist
Epost: Stian@ReAvisa.no

Telefon: 488 69 444

Synne Eggum Myrvang
Frilans ungdomsmedarbeider
Epost: Synne@ReAvisa.no

Telefon: 414 79 715

Håkon Westby
Frilans seniormedarbeider

Epost: Hakon@ReAvisa.no
Telefon: 930 89 577

Journalister i ReAvisa:

Video, bilder og nyheter fra Re  www.ReAvisa.no

ReAvisa jobber etter Vær Varsomplakaten og 
Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk. 

Ta kontakt med redaksjonen hvis du mener at du er rammet av urettmessig 
omtale. PFU behandler klager mot pressen i pressetiske spørsmål. 

Adresse: PB 46 Sentrum, 0101 OSLO, tlf 22 40 50 40, epost pfu@np-nr.no

2 ReAvisa april 2014

Lokalpolitikk i Re:

– Vi vil ha flere damer!
Av Synne Eggum Myrvang 
Synne@ReAvisa.no
 
Tidligere dette året sendte kom-
munaldepartementet ut et brev 
til alle kommuner med under 
30 prosent kvinner i kom-
munestyret. Det var en invi-
tasjon til prosjektet Lokalval-
gdagen for å få opp deltakelsen 
blant kvinner i kommunestyrene 
rundt om, slik det bør være i 
et moderne demokrati, står det 
skrevet. 
 
Tok saken i egne hender
– Det var rett og slett et tilbud 
om at en valgforsker skulle 
komme på et kommune-
styremøte i september og 
fortelle oss hvordan vi kan gjøre 

ting for å få opp deltakelsen, 
forklarer varaordfører Trude 
Viola Antonsen (Ap). – Det 
er for seint, vi må begynne 
denne rekrutteringa tidligere. 
Brevet ble tatt opp i et kjapt 
formannskapsmøte etter for-
rige kommunestyre, der det 
ble avtalt at vi ordner det sjøl, 
forklarer Antonsen. Hun er 
en av bare fem damer i kom-
munestyret i Re, av totalt 25 
representanter. Første tirsdag 
i april samlet hun inn første-
damene i alle partier, totalt sju 
engasjerte damer. De snakker 
varmt om det å være en viktig 
del av lokaldemokratiet. Lørdag 

10. mai samler hele gjengen 
seg på partiuavhengig stand i 
parken på Revetal. Det er i for-
bindelse med Trygg i Re-dagen. 
– Vi stiller alle damene, og da 
kan du få svar på alt du lurer på 
om det å være folkevalgt eller 
delta i lokalpolitikken! 
 
Bratt læringskurve
– Først og fremst er det en dug-
nad for lokalsamfunnet, og man 
blir så utrolig godt kjent med alt 
som skjer her. Læringskurven 
er bratt, mener damene. Det fins 
ikke noen fasit på hvorfor det 
er så få damer med, men det 
kan ha noe med familieroller å 

gjøre, og det at man er redd for 
å ta på seg ansvar. Det tar også 
en del tid. 
 
- Damer må ta rattet!
– Som småbarnsmor, kom-
munestyremedlem og leder i 
hovedutvalget for helse, opp-
vekst og velferd (HOV), så er 
det veldig viktig å prioritere 
litt i akkurat denne perioden. 
For det første har jeg avklart på 
hjemmebane at dette er greit, 
og etter ett års tid ut i denne 
perioden snakket jeg også med 
lag og foreninger ungene er 
med på. Jeg er veldig opptatt 
med lokalpolitikk og har ikke 

LOKALPOLITIKK I RE: Bare en av fem folkevalgte i Re er kvinner. Disse damene vil gjøre noe med det! 

– Vi stiller alle damene på stand i parken på Revetal lørdag 10. mai, 
   og da kan du få svar på alt du lurer på om det å være folkevalgt 
   eller delta i lokalpolitikken!
    Trude Viola Antonsen, varaordfører i Re
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ReAvisa.no - 6.194 lesere sist måned:

Mest lest sist måned:
1. Håper på folkefest med Re-mila
2. Søkte etter savnet person i Våle
3. Venterock på Vonheim trakk fullt hus
4. Ulovlig hogst rundt Re sykehjem
5. Ungdomsskole-debatt i kommunestyret

ReAvisa april 2014

Mest lest så langt i år:
1. Tore Sagen på NRK: - Re ryker først
2. Mistenker at brannen på Ramnes skole er påsatt
3. Reservasjonsstrid - også i Re
4. Tobias Gran signerer for Rosenborg
5. Håper på folkefest med Re-mila

ReAvisa 
* 3.000 lesere på nett hver uke!

* Opplag 5.300 på papir

Annonse@ReAvisa.no

RE-DAMER MED MENINGER:
- Tverrpolitisk dugnad for bygda, for-
teller disse damene med meninger om 
hvordan Re skal formes for framtida.
På det store bildet fra venstre ser vi 
Inger Trolldalen (Krf), Anita Kris-
tiansen (H), Margareth Horn (Sp), 
Bente T. Brekke (Frp), Trude Viola 
Antonsen (Ap), Elin Berg Schmidt 
(V) og Elisabeth Sann (SV). Lørdag 
10. mai 2014 viser de seg fram 
og svarer på spørsmål i parken på 
Revetal i forbindelse med Trygg i Re-
arrangementet samme dag.

Foto: Synne Eggum Myrvang

Lokalopplæring
Ulf, mob. 90 58 75 74

mulighet til å være med på all 
verdens av dugnader disse fire åra, 
forteller Margareth Horn (Sp). Hun 
ble møtt med full forståelse. 
 – Også er det noe med det å ikke 
bare sitte i baksetet, men ta rattet 
innimellom. Jeg hadde ingen erfar-
ing med å være folkevalgt, men 
hadde vært medlem i Senterpartiet 
en del år, og vært med på noen 
gruppemøter, så jeg hadde fulgt 
med litt fra sidelinja. Det at det 
ikke var noen småbarnsmødre med 
i kommunestyret var en motivasjon 
for å bli med, og ikke minst – det 
er veldig bra å ha på CV-en, for-
teller Margareth. 
– Det er lite som er mer menings-

fylt enn å være med og styre bygda 
si, mener Elin Berg Schmidt (V).
Anita Kristiansen (H) var borte fra 
politikken en periode. – Det var 
akkurat som at det var et tomrom. 
Når man er med veit man om det 
meste som skjer i bygda si, så jeg 
følte plutselig at jeg gikk glipp av 
masse informasjon om det som 
skjer i Re.
Damene påpeker også at man i 
første omgang ikke behøver å 
takke ja til å stå på lista. 
– Bare det å være med på grup-
pemøtene i partiet du er medlem i 
går an. Jo flere man er der, jo bedre 
er det. Det er der partiet blir enige 
om sitt standpunkt i de ulike sak-

ene som skal opp i kommunestyret 
og de forskjellige utvalgene. 
 
Mange engasjerte damer i Re
- Av personlige egenskaper er det 
ikke så mye som kreves, men du 
må selvsagt være engasjert, og 
like å drøfte forskjellige saker! Nå 
håper vi bare at vi blir enda flere 
damer, og at du møter oss på stand 
på Revetal 10. mai om du skulle 
lure på noe som helst, avrunder 
damene. - Vi tror det sitter flere 
damer der ute som har lyst til å en-
gasjere seg i kommunepolitikken, 
og som helt sikkert kunne gjort en 
bra og viktig dugnad for bygda og 
innbyggerne i Re!

Kort om kvinnelige 
folkevalgte i Re:
* I januar i år sendte kommunal-  
   departementet ut et brev til alle  
   kommuner med mindre enn 30 
   prosent damer i kommune- 
   styret. Det var et tilbud om 
   hjelp til å sette rekruttering av 
   flere damer til lokalpolitikken 
   på dagsorden

* I Re er bare 5 av 25 kommune- 
   styrerepresanter damer

* Ett hoveutvalg er leda av en 
   kvinne. Varaordføreren er 
   kvinne

* 10. mai 2014 står førstedamene 
   på alle partilistene på stand i 
   parken på Revetal – der kan 
   du spørre om alt du lurer på om 
   det å være folkevalgt eller med 
   i lokalpolitikken

Kilde: 
Kommunal- og moderniserings-
departementet og Re kommune

Lysdesign, ideer og løsninger
- kom innom for et godt tilbud!

Lys og varme på uteplassen?

Ny belysning i bolig?
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Før var det vanlig å sende påskekort

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Påskekort – en glemt tradisjon?
Det var før mobiltelefoner og 
e-post at folk heller sendte brev 
om hva som hadde skjedd i livet 
siden sist, heller enn å ringe 
til hverandre. Vi har fått se på 
noen av påskekortene til en 
lokal samler som har tatt vare 
på gamle minner og har valgt 
ut noen av kortene som vi vil 
presentere her.

Engel bak rattet på en bil
De første kortene ble laget for 
over hundre år siden og var pro-
dusert i utlandet. Ganske snart 
startet det norsk produksjon av 
flere utgivere. Et av Kunstfor-
lagene var OPPI. Motivene var 
ofte kyllinger, høner og haner 
i ulike aktiviteter. Det eldste vi 
viser et landskap med vann-hjul 
og hane og høner med kyllinger. 
Det er utenlandsk og er brukt 
som påskehilsen i 1910. I 1914 

PÅSKE I RE: Hvor mange påskekort har du fått i år? Hvor mange har du 
sendt? Svaret for de fleste er nok ingen. Men for en del år siden var det vanlig at 
folk sendte hilsen til hverandre til påske slik som man gjør til jul. 

ble det sendt et kort med en 
engel kjørende i en bil formet 
som et egg med hjul og ratt og 
teksten Glædelig Påske. Det er 
mange biler og tog på kortene. 
På et signert kunstner kort fra  
1923 er det en gutt som rir på 
ei kjempehøne som trekker et 
egg etter seg. Kortet har teksten 
Glædelig Paaskefest og ”Vel 
mødt til Fest paa Påskehest”.  

Et kort fra 1946 skiller seg ut: 
En ring med bier, vil vi tro, 
som danser rundt et egg med 
påskriften “God Påske!”, mens 
en smilende sol ser på og en 
blåklokke duver i den ene bilde-
kanten. Vi avslutter med tre 
postkort med biler kjørt av hane 
og kyllinger fra 1945, 1949 
1956. En tradisjon det hadde 
vært hyggelig å ta opp igjen?

ARTIG TRADISJON SOM HAR GÅTT I GLEMMEBOKA? 
“Alle” sendte påskekort i gamledager. Her har en samler i 
Bergsåsen lånt ut noen av påskekortene i sin samling til ReAvi-
sa. Det morsomste er kanskje engelen som sitter bak rattet i en 
bil, datert 1914 - akkurat 100 år gammelt. God påskefest - og 
vel møtt til fest på påskehest, ønskes det på kortet der en gutt 
rir på ei kjempehøne, datert 1923. De neste er fra 1945, 1946, 
1949, 1956 og det eldste er fra 1910, nederst til venstre.

Foto: Påskekort utlånt av en ReAvisa-leser

Tett påske-program i kirkene i Re
PÅSKE I RE: I kirkene i Re 
markeres påske med flere ar-
rangement: Palmesøndag 13. 
april blir det Barnas påskedag 
på Røråstoppen skole, fra klok-
ka 11. Skjærtorsdag 17. april 
blir det nattverdgudstjeneste 
på Re sykehjem klokka 11, og 
kveldsgudstjeneste i Våle kirke 
klokka 19. Langfredag spilles 
det musikk til ettertanke i Fon 
kirke fra klokka 10.30, før Pas-
jonsgudstjeneste klokka 11. Her 
skal Nadezha Sivertsen spille 

cello. På Krakken sykehjem 
blir det Nattverdsgudstjeneste 
fra klokka 16.30, og på Våle 
menighetshus er det Langfred-
agsmøte i regi av Våle misjons-
samband. Det blir klokka 19.
På selveste påskeaften blir det 
Bach-fest ved kantor Bjørn 
Vidar Ulvedalen på orgel, 
det er klokka 18 på kvelden 
i Våle kirke. På påskedagen 
blir det påskeotte i Vivestad 
kirke klokka 9 på morgenen, 
før påskefrokost på Sagatun. 

Her skal Jan Henrik Eriksen 
spille på trompet. Klokka 11 
blir det Høytidsgudstjeneste i 
Ramnes kirke, der alle møtes 
ute på kirkegården og synger 
“Påskemorgen slukker sor-
gen”. Tor Lid Wåle skal spille 
trompet. Det blir også natt-
verd. Samme klokkeslett er 
det også Høytidsgudstjeneste i 
Våle kirke. 2. påskedag blir det 
Høytidsgudstjeneste i Undrums-
dal kirke, klokka 11, med både 
nattverd og dåp.

Påske i Re:
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Sjekk prisene hos oss. Vi er spesialistene på landbruk.

Landbruksforsikring eies av landbrukssamvirket, og vi tilbyr derfor 
bonden skreddersydde produkter til gunstige priser.

 

og forsikrer den gjerne for deg!
  Tlf 33 06 00 01

Industriveien 4
      Revetal 

Spesialister 
på landbruk, 
men tilbyr 

forsikring til alle  

– bondens eget forsikringsselskap

Velkommen innom vårt forsikringskontor i Industriveien 4 på Revetal, 
samme bygg som Viken Skog holder til i! 

Kom innom forn en prat eller ring oss på tlf 33 06 00 01 for avtale.

Det kan være lønnsomt å kontakte oss!



AVIS-OPPSLAG FIKK 
FART PÅ SAKEN: Ram-
nes mobiliserer nå for å 
redde lokalet Elverhøy 
- men det er ikke like vik-
tig å redde et skakk-kjørt 
ungdomslag.  

Faksimile:
ReAvisa mars 2014
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Ramnes mobiliserer 
for å redde Elverhøy

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Torsdag 20. mars 2014 var det 
innkalt til "avviklingsmøte" 
på Elverhøy i Ramnes, for 
både ungdomslaget og ung-
domslokalet. Men det ble 
egentlig bare snakk om å sette 
strek over en av to. 

ReAvisa-saken fikk fart på 
sponsorer i næringslivet
Ungdomslaget kan kanskje 

hadde flere av dem flere hatter 
på hodet. To fra foreningen Fri-
lynt Vestfold var møtt opp for å 
tilby hjelp hvis noen vil starte 
opp kulturaktiviter på huset.
I tillegg kunne Trygve Bøhle, 
som ledet møtet i fravær 
av både initiativtaker og 
nåværende leder i ungdomslag-
et, fortelle at næringslivet i Re 
hadde reagert kjapt på saken i 

danne en paraplyorganisasjon 
der flere aktører som kan ha 
bruk for lokalet går sammen, 
for eksempel som en stiftelse. 
På møtet ble det satt ned ei ar-
beidsgruppe som vil ta kontakt 
med foreninger i fortrinnsvis 
Ramnes og så ellers i Re.
Det betyr mest sannsynlig at 
Ramnes ungdomslag legges 
ned, men bare for å redde ung-

RAMNES: Å beholde ungdomslaget i Ramnes er ikke så viktig, men å beholde 
et forsamlingslokale i bygda er viktig. Så viktig at bygda mobiliserer for å redde 
Elverhøy. Dermed ble “avviklingsmøtet” i mars heller et idemøte for framtida.

Nytt møte på 
Elverhøy 24. april 
RAMNES: Ei arbeidsgruppe 
bestående av Knut Harald 
Evensen, VåRa-koret, Hilde 
Cathrine Groland, daglig leder 
Ramnes ungdomslag ifølge 
www.brreg.no, Knut Høydal, 
Preben Nielsen, Frode Riis og 
Frank Wedde er godt i gang 
med å aktivt oppsøke lag og 
foreninger i Re som kan tenkes 
å ha bruk for et forsamlings-
lokale. Det er ønskelig å drive 
Elverhøy som en stiftelse, 
gjerne under navnet Kulturhuset 
Elverhøy. Det optimale vil være 
å samle 7 - 10 stiftere, som kan 
være lag, forening eller enkelt-
personer som går sammen om 
å opprette stiftelse etter kjent 
mønster, blant annet slik det er 
gjort i forbindelse med bevarin-
gen av Våle prestegård, Bakke 
Mølle, med mer. På et nytt møte 
på Elverhøy torsdag 24. april vil 
det informeres ytterligere om 
gruppas arbeid og det åpnes for 
ide-myldring om enda flere mu-
ligheter for bruk av Elverhøy.

Mobiliserte med 
Facebook-gruppe 
RAMNES: En Facebook-grup-
pe ble oppretta dagen før det 
planlagte avviklingsmøtet: Ak-
sjon Redd Ramnes ungdomslag. 
Frode Aleksander Rismyhr, 
generalsekretær i Frilynt Norge, 
står bak gruppen. Frilynt Norge, 
tidligere Norsk Frilynt Ung-
domsforbund, ble stifta i 1965. 
Det er en landsomfattende 
organisasjon med hovedvekt 
på kultur. Forbundet er blant 
Norges største på amatørteater 
og har mer enn 10.000 medlem-
mer i over 140 lokallag i 18 
fylker. Det beste eksemplet 
rundt Re er hva de har fått til 
i Andebu, for eksempel - med 
revy, barneteater med mye mer. 
- Det er litt ironisk at det i 
ReAvisa skrives om nedleggelse 
av Ramnes ungdomslag, mens 
det i samme utgave er sak om 
at et ungdomshus er sårt ønsket, 
sier Rismyhr til ReAvisa.
- Frilynt har god erfaring med å 
blåse liv i lag som sliter, det er 
flere eksempler på at det går an. 

Åpent hver 
dag 08 - 20 

hele året

Kr 575,-Fra pr. mnd.

Bispeveien 946, 3174 Revetal
Mobtlf: 93849712

Epost: maryonssystue@gmail.com

70.000 kroner står ubetalt. Strømmen blir kutta hvert øye-
blikk, hvis ikke regninger betales. Men hvis folk vil bruke 
huset, kan jeg garantere gammel gjeld blir sletta og nærings-
livet vil sponse faste utgifter i fem år framover”

Trygve Bøhle, Ramnes

legges ned, det er ikke der 
skoen trykker. Det er verre med 
lokalet Elverhøy. Bygda trenger 
et forsamlingslokale, så diskus-
jonen går på hvordan man kan 
holde liv i huset. 
- Da må vi ha noen som låser 
opp døra, noen som setter over 
kaffen, noen som svarer 
telefonen når folk ringer, sier 
Preben Mikael Nielsen, som 
tidligere har vært med i styre og 
stell i Ramnes ungdomslag.
De siste åra har ikke de gode 
ideene og initiativet i bygda 
blitt snappa opp, mener flere av 
de oppmøtte. Det har vært ulov-
lige årsmøter uten reglementerte 
innkallelser, et ikke-fungerende 
styre og ingen kontaktpersoner, 
med mer - påstås det. 
- Ingen har fått lov å slippe til! 
Derfor er huset blitt mindre 
brukt. Så enkelt er det, mener 
Nielsen. Han er også med i Re 
motorklubb og nevner det som 
en av flere aktører som kan 
tenkes å møtes på Elverhøy.
På møtet var også Re Røde 
Kors, Våra-koret med flere i 
kultur- og foreningslivet i Re 
representert. Av de 18 oppmøtte 

ReAvisa, der det ble kjent at la-
get skulle legges ned og lokalet 
solgt.
- ReAvisa-saken fikk fart på 
flere næringslivsaktører som 
gjerne vil sponse drifta av huset, 
bare ting er litt mer på stell. 
Men flere vil helst ikke sponse 
ungdomslaget, etter dårlige er-
faringer med laget de siste åra.

Fattig forening med stor gjeld
Bøhle holder opp en stor papir-
bunke. Han forteller at 70.000 
kroner står ubetalt. Strømmen 
blir kutta hvert øyeblikk, hvis 
ikke regninger betales - det ble 
gjort en liten brannslukning 
etter møtet i februar da Arnfinn 
Dahl fant en gammel konto etter 
en 5. dagsfest som dekka det 
mest nødvendige akkurat da.
- Men hvis folk vil bruke huset, 
kan jeg garantere at gammal 
moro ikke skal hefte nye bruk-
ere. Da vil gammel gjeld bli 
sletta og næringslivet vil dekke 
faste utgifter i fem år framover, 
sier Bøhle. I tillegg er det gode 
muligheter til å søke om midler, 
det kan Frilynt-folka bistå med.
Det går mest sannsynlig mot å 

domslokalet Elverhøy. Ideen 
er å kalle det kulturhus - for 
alle. Det må ikke nødvendigvis 
bety at Ramnes ungdomslag 
skal avvikles, det kan også 
bety at ungdomslaget blir en 
av flere brukere på huset.
- Det går ikke at en organ-
isasjon går inn og tar ansvaret 
alene. Vi trenger tilbakemeld-
ing fra flere sånn at flere kan 
gå sammen og sånn at huset 
blir brukt.
En arbeidsgruppe skal samle 
trådene i forhold til hvem som 
kan tenke seg å bruke huset, 
og se på de juridiske sidene 
ved at ungdomslaget legges 
ned eller eventuelt legges inn 
under en stiftelse sammen med 
flere lag og foreninger - som 
sammen eier og bruker huset.
- Alle snakker med alle som 
kan ha nytte av huset, kort 
oppsummert. På en måte føler 
jeg at vi ikke har kommet noen 
vei, men på en annen måte 
har vi kommet langt likevel, 
oppsummerer Bøhle.
Nytt møte blir torsdag 24. april 
2014, og da skal enda flere 
baller ha landa.

Foreningsliv i Re:
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BYGDA MOBILISERER FOR Å REDDE ELVERHØY:
Forsamlingslokalet gjennom 100 år skal reddes, men ung-

domslaget i Ramnes kan ryke, oppsummerer møteleder Trygve 
Bøhle - i fravær av både initiativtaker til møtet og dagens leder. 
70.000 kroner står ubetalt i form av en diger regningsbunke, så 

det er fortsatt utfordringer for drifta av bygget.

Foto: 
Stian Ormestad

499,-
pr mnd

– Ikke sitt på gjerdet og vent, gjør noe med
det nå! Skifter du fra oljekjel til luft-vann løsning
støtter Enova 20% av totalkostnaden,
inntil 25.000,-

Oppvarming med fossilt brennstoff
blir forbudt om 6 år!

Inntil 25.000kr i støtte!

på anlegg m/kuldeteknisk installasjon20% rabatt
Tilbudet gjelder ut april!

HØY VARMEEFFEKT
ENKEL LØSNING – SAMLET I 1 ENHET!
PERFEKT FOR REHABILITERING OG NYBYGG

Rentefri nedbetaling – Vi spanderer renta!

VARMELÅN KUN KR: KIRIGAMINE HARA 6,6

TESTVINNER

GRATIS HUS
til de 10 første som
benytter seg av dette!
(Verdi 2000kr, inkl. montering)

BYTTE UT OLJEFYREN?
– Vannbåren varme uten borekostnader!

Kontakt oss for befaring

913 74 236
oivind@revarmeteknikk.no
Industriveien 2a, 3174 Revetal • www.revarmeteknikk.no

Les mer på ReAvisa.no
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Sport i Re:

GODT SOSIALT SKIMILJØ (ØVERST): Her er de fleste i 
Team Nordre Vestfold samla til gruppebilde.

TO AV FLERE SKITALENTER FRA RE: Mette Liset og 
Karoline Kalager vant hvert sitt gull i kretscupen.  

EN AV FLERE PÅ TOPPEN AV PALLEN: Kretscup-pallen 
med Henriette Olsen Kaale på toppen.

POTETEN SOM KAN BRUKES TIL ALT: Jon Erik Knotten 
er sportslig leder i Ivrigs langrennsgruppe og sentral i Team 
Nordre Vestfold både som trener og smører.

Foto: Privat

BERGSÅSEN: Re FK tok i mot Åssiden til første offisielle kamp for sesongen fredag 21. mars 
2014. Begge lag er nyopprykka til 3. divisjon i år. På hjemmebane skulle Re-gutta kjempe om en 
plass i cupen, en plass de hadde fortjent - men den glapp helt på tampen av kampen, på overtid 
og med påfølgende straffekonk. Det ble tidenes råeste sesongstart: Re gikk direkte fra avspark 
til scoring, og det står 1-0 til Re allerede etter femten sekunder, scoring signert Daniel Hov. Pål 
Christensen scorer Res neste mål på straffe, og stillingen er 2-1. Gleden er kortvarig, for nå er det 
Åssiden som går rett fra avspark til scoring. Vi er like langt, det står 2-2. Men det skulle bli flere 
straffespark, da Harald Fredrik Heian ramler så lang han er og Åssiden blir først straffet med rødt 
kort og deretter klarer keeperen å krangle på seg et gult kort i tillegg.  Thomas Foss setter straffa 
i mål og kampen går mot slutten med en god og velfortjent 3-2-ledelse til Re, vi har en mann mer 
på banen, og sørger for flere flotte sjanser som fort kunne gitt både 4-2 og 5-2. Så skjer ett par 
ting som ikke skal skje: Re pådrar seg også et rødt kort, og det er ti mot ti mann på banen. Og 
enda verre: Åssiden utlikner på overtid og dommeren blåser av til 3-3 etter to omganger. Kampen 
blir først avgjort etter straffekonk. Skuffelsen er stor da Åssiden avgjør i siste straffespark, Re 
trenger ikke ta sin siste straffe - løpet er kjørt. Skuffelsen bør imidlertid ikke stikke så dypt, for 
dette var en fantastisk sesongstart der lista er lagt høyt for både spill og underholdning for resten 
av sesongen. Fotogalleri for 2014-sesongen finner du allerede på nettavisa ReAvisa.no.

Foto: Stian Ormestad

Re FK legger lista høyt for sesongen

BERGSÅSEN: Ramnes-jentene serverte en storseier  i siste kamp for denne sesongen. Ramnes 
tok i mot Falk og ga gjestene ingen sjanse. Til pause sto det 15 - 9 til Ramnes, ti minutter ut i 2. 
omgang var differansen ti mål, og derfra og ut raste hjemmelaget fra til en storseier 35 - 21.
Tone Hjelmtvedt ble kåret til beste Rammes-spiller. Fotogalleriet på nettavisa ReAvisa.no er opp-
datert med 123 bilder av små og store Ramnes-spillere som har vært i aktivitet denne sesongen.

Foto: Stian Ormestad

Sikker seier i finalen til Ramnes-jentene

Se flere bilder på ReAvisa.no

Se flere bilder på ReAvisa.no
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En ny Therese Johaug - fra Re?

BJUNE: Tiril Kristine Knotten (13) vant UngdomsBirken for andre år på rad. Med mange imponerende 
lokale resultater denne skiseongen, kan en ny Therese Johaug komme fra Re.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Opptellingen etter skisesongen 
er rett og slett imponerende, 
sett med Re-øyene: Fem gull 
og flere medaljer til IL Ivrig i 
cupen for Vestfold og Telemark 
krets, og Tiril Kristine Knot-
ten helt til topps i Ungdoms-
Birken for andre år på rad, i 
konkurranse med 250 andre i 
sin aldersklasse som er 13 år.

Liker skikkelig blodslit
- Å vinne to år på rad er veldig 
stort. Alle de beste fra hele 
landet er med, forteller Tiril til 
ReAvisa. Etter seier i fjor var 
nervene på plass foran årets 
renn, men all nervøsitet var 
glemt i det starten gikk. 
- Jeg tenker ikke så mye på det 
under løpet. Da er det bare gøy 
å gå fort på ski!
Langdistanse klassisk stil er 
favorittdisiplinen, der jentene i 
13-årsklassen går tre kilometer 
til vanlig. UngdomsBirken er 15 
kilometer. Et blodslit, akkurat 
som Tiril liker det. På treninger 
med eldre jenter har hun mye 
å strekke seg etter. IL Ivrig har 
flere jenter med i toppen, der 
Henriette Olsen Kaale ble best 

i Vestfold og Telemark krets i 
klassen for jenter 16 år, Karo-
line Kalager i klassen for jenter 
17 år, og Mette Liset i klassen 
for jenter 18 år - alle eldre enn 
Tiril som vant 13-årsklassen 
i cupen. - Det er stort å vinne 
cupen også, for det viser jo at 
man er best over tid, i flere renn 
gjennom hele sesongen, sier 
Tiril. At de er så mange raske 
jenter i samme klubb, gjør at 
alle sammen får en fordel 
- sammen. Hun trener fire - fem 
ganger per uke, hele tre - fire av 
dem er fellestreninger sammen 
med de andre jentene. - Vi reiser 
sammen på renn og treningssa-
mlinger og er blitt en veldig 
godt sammensveisa gjeng. Det 
er blitt en del kvelder med pizza 
og prat, sier Tiril og smiler. 

En ny Therese Johaug?
Uten det sosiale, hadde ikke 
resultatene blitt så bra, tror Tiril. 
Rett og slett fordi de har det så 
gøy sammen og klarer å presse 
hverandre det lille ekstra hver 
gang. - Også er det moro å se 
at trening gir resultater, sier 
Tiril. Så bra resultater, at det 

blant jentene kan finnes en ny 
Therese Johaug. - Alle har vel 
det litt i bakhodet, selvfølgelig 
drømmer vi om det, sier Tiril 
og mener at drømmen pusher 
dem enda litt ekstra. - Men vi 
gjør det mest fordi vi elsker å 
gå på ski. Tiril har hatt høye 
ambisjoner helt siden hun var 
liten. - Jeg skal være med i OL, 
svarte hun som 3. klassing da 
pressen ville vite hva det store 
målet var. I tillegg til ski har 
hun spilt fotball, gått på turn og 
hun sykler fortsatt, med flere 
konkurranser på sommeren.
I tillegg til fellestreningene er 
det lagt opp til en eller to egen-
treninger. Det vil si - for Tiril 
blir det sjelden trening alene. 
I tillegg til Tiril, går også tre 
søsken i huset på ski. Storebror 
Iver Knotten (15) tok også gull 
i cupen, lillestøster Elin (11) 
var raskest i sin aldersklasse, og 
lillebror Simen Bror (8) henger 
etter storesøskene som et slips.  
- Det også er en stor fordel, at 
hele familien er interessert i ski. 
Mamma var aktiv i sin tid, og 
pappa har jobba for landslaget 
som smører og er med som tren-

er i Team Nordre Vestfold nå, 
i tillegg til at han smører - han 
er egentlig litt potet - alt-mulig-
mann. 

Skyhøye forventninger
Nå er forventningene til det 
unge Re-talentet enda større 
foran neste sesong, men det tar 
13-åringen med stor ro. Tiril går 
siste året på Ramnes skole der 
hun er elevrådsformann, og hun 
følger godt med i fagene. Gym 
er selvfølgelig favorittfaget, 
men også matte og norsk er helt 
ok. Drømmen er å bli skistjerne, 
men et er ingen grunn til å 
droppe skolen av den grunn. 
Familien vil helst ta barna ut 
av skolen så lite som mulig, og 
lykkes med det samtidig som de 
satser på ski.
- Venninnene mine synes nok at 
jeg bruker mye tid på ski, men 
jeg synes ikke det sjøl. De men-
er at jeg trener mye, men  veldig 
mange på min alder trener enda 
mer enn det jeg gjør. 
Mot neste sesong satser Tiril på 
ungdommens Holmenkollrenn, 
ny kretscup og en tredje seier i 
UngdomsBirken.

Re-løpere ruler 
i finalerennet
GAUTEFALL/RE: Siste 
runde i cupen for Vestfold 
og Telemark krets gikk på 
Gautefall i mars, med en 
fantastisk innsats av Ivrig-
løperne. Fire fra Ivrig var i 
ledelse av hver sin alders-
klasse før finaleløpet, og 
alle fire forsvarte ledelsen 
og tok gull i cupen, pluss 
en til som vant finalelø-
pet og avanserte og vant i 
sammendraget. Gulljentene 
var Tiril Knotten (13), 
Henriette Olsen Kaale 
(16), Karoline Kalager 
(17), Mette Liset (18 år) 
og vi fikk en gullgutt: Iver 
Knotten (15). I tillegg tok 
Kristoffer Liset bronsje i 
16-årsklassen. Det vil si 
seks pallplasser til Ivrig, og 
Re-klubben ble beste klubb 
i hele cupen. Løperne fra 
15 år og oppover er med 
i satsingen Team Nor-
dre Vestfold, og 13- og 
14-åringene er rekrutter-
ing til teamet. Det er blitt 
jobba veldig godt i teamet, 
som favner klubber i hele 
Nordfylket. Ser vi på hele 
teamet under ett, tok teamet 
en av tre medaljer i cupen. 
I de yngre aldersklassene 
var det også mange impo-
nerende resultater, deriblant 
Elin Knotten som var rask-
est i 11-årsklassen.

Se flere bilder på ReAvisa.no

SKIFAMILIE: Hjemme 
på gården på Bjune er 
det mange synlige tegn 
på at ski står høyt i kurs 
i Knotten-familien. På 
uthuset henger flere av de 
gamle skiene til pappa Jon 
Erik Knotten på veggen. 
Tiril er en av fire søsken 
som står på ski.

Foto: 
Stian Ormestad

Klemmetsby-Firing RevetalTlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no REVETAL   7 - 22 (8 - 21)
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Prøv golf - helt gratis!
REINE: - Vi i Re Golfklubb vil gjerne prøve å «avmystifisere» 
myten om at golf er en vanskelig og dyr sport, forteller Re 
Golfklubb i en epost til ReAvisa, der det informeres om et nytt 
tilbud  der alle får en mulighet til å få prøve golf - gratis. - I 
perioden 1. -15. mai vil både treningsområder og bane være 
fritt tilgjengelig for alle interesserte, og dette helt kostnadsfritt 
for alle som møter opp. Du kan låne utstyr og til visse tider på 
dagen også få litt instruksjon og banespill.

Arkivfoto: 
Stian Ormestad

Sport i Re:

Fotballfest for de minste sist helg 
BERGSÅSEN: Full fart med godt over 500 fotballspillere 
fra 6 til 11 år i sving på Meny Arena, både lørdag og søndag 
sist helg. Christopher Knutsen Andersen (7) fra Linnestad 
briljerer på banen og scorer fire mål i en eneste kamp. 
Toppscoreren sjøl er ganske så sjenert, så pappa må svare og 
Christopher nikker på hodet. Særlig nikker han på spørsmål 
om fotball er moro. - Christopher spiller fotball hele tida. 
Fra han kommer hjem fra skolen til han legger seg, forteller 
pappa. - Det blir kanskje litt fotball på skolen også? 
- Ja, nikker en sjenert sjuåring som bare gleder seg til neste 
kamp.

Foto: 
Stian Ormestad

Allerede 130 påmeldte til Re-mila
HOLMESTRAND/REVETAL: Flere av de 1.700 deltakerne på Homestrand 
Maraton sist lørdag var reinger. Til høsten kommer et liknende løp til Re med 
historiens første Re-mila.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Se flere bilder på ReAvisa.no

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

På nettavisa ReAvisa.no kunne 
du i mars lese om Re-mila, et 
mosjonsløp Erling Schjetne 
fra Ramnes har dratt i gang, 
som for første gang arrangeres 
søndag 12. oktober 2014. 
- Her i Re har vi jo alt bortsett 
fra et mosjonsløp. Det er noe 
som passer for alle, og terskelen 
er veldig lav for å melde seg 
på. Til nå har jeg fått med meg 
både IL Ivrig og Ramnes IF på 
samarbeid, snakka med Petter 
Bjørang på Pepper sport, og 
skaffa noen sponsorer, forteller 
Schjetne. Mandag ettermiddag 
før denne avisa gikk i trykken 
hadde allerede 130 meldt seg 
på, men Schjetne håper på over 
500 til start. 
– Drømmen er 1.000 påmeldte, 
men det er nok å gape litt høyt 
det første året. Først og fremst 
håper jeg at dette får folk til å 
komme i gang med trening, og å 
ha et oppnåelig mål å trene mot. 
Om man ønsker å konkurrere 
eller å gjennomføre blir helt opp 
til hver enkelt! Også håper jeg 
at dette kan bli en folkefest på 
Revetal, forteller Schjetne.

FLERE FORSKJELLIGE LØYPER:
Re-mila vil bestå av en ti-kilometer, en fem-kilometer, og et 
barneløp - alle med start og mål på Revetal. Datoen er 12. ok-
tober 2014, og påmelding har vært i gang en ukes tid allerede.

Foto: Stian Ormestad
Faksimile: Google maps
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Idrettskalender i Re

Re FK - www.re�k.no IL Ivrig - www.ivrig.no Ramnes IF - www.ramnesif.no

Re Sykkelklubb - www.resykkelklubb.com

15. mai GiantCup ved Bergsåsen idrettspark. 
Terrengsykkelritt for 5-åringer og oppover. Første start 
kl 18:00. Forventet 100 til 150 ryttere på startstreken.
28. mai Re-tempon: Et lagtemporitt for juniorer og 
seniorer. 32 km med start og mål Comfort Revetal. 
15-25 lag.15-25 lag.

Orientering:
Oppstartsmøte/trening 24 April 2014
på Kirkevoll. Oppmøte kl 18:00 i skolegården.
Trening 8 Mai 2014 kl. 18:00. Se 
www.trollo.no for mer detaljer om oppmøtested.
Trening 15 Mai 2014 kl. 18:00. Se 
wwwww.trollo.no for mer detaljer om oppmøtested.
Trening 22 Mai 2014 kl. 18:00. Se 
www.trollo.no for mer detaljer om oppmøtested.
Trening 5 Juni 2014 kl. 18:00. Se 
www.trollo.no for mer detaljer om oppmøtested.
Trening 12 Juni 2014 kl. 18:00. Se 
www.trollo.no for mer detaljer om oppmøtested.
TTrening 19 Juni 2014 kl. 18:00. Se 
www.trollo.no for mer detaljer om oppmøtested.

KM Trollosprinten/O-løp på Revetal lørdag 
31. mai 2014. Sprint/O-løp på Revetal rundt 
og i sentrumsområdet.

Håndballgruppa:
Slottsfjellcup 25. - 27. april 2014 

For 23. gang har håndballgruppene i Sem IF, 
Teie IF og Ramnes IF gleden av å invitere til 
håndballcup for jenter og gutter i alderen 
9-16 år. Den tradisjonsrike turneringen arran-
geres 25. - 27. april 2014 igeres 25. - 27. april 2014 i Tønsberg-området.
 
Fjorårets arrangement var en sportslig og 
arrangementsmessig suksess, 254 lag deltok, 
hvorav 158 lag overnattet. 
Det ble spilt 578 kamper.

Det spilles både A- og B-sluttspill, slik at alle 
lag i klassene J/G 12-16 blir med i sluttspill.lag i klassene J/G 12-16 blir med i sluttspill.

Kampene spilles i 10 haller (14 baner) i 
Tønsberg-området: Semsbyhallen, Ramnes-
hallen, Eikhallen, Tønsberghallen, Slagen-
hallen, Flinthallen, Vearhallen, Nøtterøyhallen, 
Wilhelmsenhallen og Hårkollhallen.

INNLEVERING AV BRUKTE MOBILER KAN 
GJØRES I HALLEN UNDERGJØRES I HALLEN UNDER ALLE VÅRE 
ARRANGEMENT!

Mandagstrim for gutter og jenter, damer og 
herrer i alle aldre. Mandager kl 1930-2100 på 
Ramnes Skole. Kr 500 pr hele år. 
Møt opp, eller ta kontakt med Synnøve på  
telefon 333 96 812 eller 995 04 117 

Aerobictrening og styrketreningAerobictrening og styrketrening på tirsdager 
Ramnes skole kl 1930-2100. Prisen blir ca. kr 500 
pr halvår. Påmelding og informasjon til Laila Kjølås 
tlf. 333 97 866 eller 916 67 882 , eller møt opp 
og få en uforpliktende prøvetime.

Ramnes IF sin miniatyrskyttergruppe har 
skytetrening for voksne, barn og ungdom.
TTorsdager kl 1630 på Fon Barnehage i 
gymsalen. Innetrening fram til ca. 1. mai, 
deretter ute på Tønsberg Skytebane.
Møt opp eller kontakt Bjørn Sommerstad 
tlf 992 96 270 eller Jan Engen tlf 982 20 633.

Fotballgruppa:
Treningstidene til de aktuelle aldersgruppene 
ligger inne på Ivrig sine nettsider. 

Kontaktperson er Roar Gunnerød,
Sportslig leder IL Ivrig Fotball,
tlf 92 21 92 16 / roar.gunnerod@delk.no

VVolleyballgruppa har treningstid som følger:
Mandag 18-20 - Damelaget og guttelaget     
Mandag 20-22 - Herrelaget 
Tirsdag 18-20 - Guttelaget
Tirsdag 20-22 - Mosjonistene
Torsdag 20-22 - Herrelaget og damelaget

Turngruppa har treninger hver onsdag 
unntatt i ferier og helligdageunntatt i ferier og helligdager.
Klokka 17.30-18.30: Foreldre og barn 0-3 år.
Gymlek 4-5 år.
Klokka 18.30-19.30: Idrettens grunnstige 6-7 år
Idrettens grunnstige 8-9 år
Klokka 19.30-20.30: Salto 10-12 år
Klokka 20.30-21.30: Salto 13-18 år 

Re FK: Det er stor aktivitet i alle lagene,  
se vår nettside for mer informasjon!

A-laget serieåpner hjemme i Bergsåsen 
2. påskedag.

OL Trollo - www.trollo.no

Idrettskalenderen i Re er gratis å bruke for idrettslagene.
Ta kontakt på Stian@ReAvisa.no for mer informasjon.

Neste frist er 30. april 2014, kalenderen står på trykk i avisa
som kommer onsdag 14. april 2014.

Re Golfblubb -  www.regolf.no

Været har fremskyndet både baneåpning og aktivitet 
på Re Golfbane denne våren, nå er banen oppe 
så sant det ikke blir frost i bakken.

Torsdag 3. april: Klubbturnering med start kl. 17.30, 
påmelding ved fremmøte senest kl. 17.15
Lørdag 5. april: Dugnad fra kl. 10.00 med påfølgende Lørdag 5. april: Dugnad fra kl. 10.00 med påfølgende 
lunsj og turnering fra ca. kl. 13.00
Torsdag 10. april : Klubbturnering med start kl. 17.30, 
påmelding ved fremmøte senest kl. 17.15
Torsdag 24. april : Klubbturnering med start kl. 17.30, 
påmelding ved fremmøte senest kl. 17.15
Fredag 25 , lørdag 26 og søndag 27 april: Ny-
begynnerkurs over totalt 12 timebegynnerkurs over totalt 12 timer, se nettsiden 
www.regolf.no for mer informasjon og påmelding
Lørdag 26 april : Turnering med start fra kl. 10.00, 
påmelding på liste el i Golfbox innen torsdag 24. april.

Torsdag 1. mai – fredag 16. mai : Åpen bane der 
alle interesserte kan komme og prøve golf, både på 
treningsfelt og bane helt gratis. Helt nytt og uprøvd 
opplegg der målet er å få frem at golf er en idrett for opplegg der målet er å få frem at golf er en idrett for 
alle uansett alder og kjønn og ikke en dyr «snobbe-
sport». Instruktører tilstede hver dag til oppsatte tider, 
se nettsiden www.regolf.no og egne annonser for 
mer informasjon om dette opplegget.

Faste treninger med pro (som inngår i medlems-
kontingenten) starter opp uken etter påske, 
gruppene er spesifisert på klubbens nettside.gruppene er spesifisert på klubbens nettside.

Idrettskalenderen i Re sponses av:
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Re-bønder tester ut en lur ide
REVETAL/FOSSAN: Fra Rustan-gården på Revetal opp mot 
Fossan og helt opp til Bakke mølle skal møkk sendes i 
sekstomsrør. Lars Kristian Rustan og Knut Søyland står 
bak prosjektet. På veien skal møkka spres gjennom slanger 
fra flere koplinger rundt på jordene. På den måten slipper 
bøndene å kjøre med tunge maskiner for å spre møkk, og de 
slipper å kjøre att og fram til møkkakjelleren. - Du kjører 
fort i sunn et jorde med tung redskap, desverre. I tillegg blir 
vi mer fleksible i forhold til når vi kan spre, også etter vi har 
sådd. Begge deler vil mest sannsynlig i sum gi større og bedre 
avlinger. - Klarer vi å spare tid og penger på drifta i tillegg, er 
det bare en bonus, forteller Rustan og Søyland som har gått 
sammen om drifta av odelsgårdene. Regninga kommer på 
250.000 kroner. - Vi er optimister og regner med at dette blir 
bra, men en veit jo aldri. Vi vil ikke stå i avisa og skryte for 
mye enda. Ifølge beregningene skal møkkaspreder-anlegget 
kunne rekke over tusen mål med jorder.

Foto:
Stian Ormestad

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Landbruks- og matministeren 
brukte halve tirsdag 1. april 
2014 til å prate med Re-bønder 
på sitt Vestfold-besøk. Først hos 
Gårdsand, så til Fossan og til 
sist i møte med Vestfold bond-
elag på Revetal.

- Stikk fingeren i jorda!
- Hovedhensikten med rund-
turen er gårdsbesøk og samtaler 
med bøndene, heter det i skrivet 
fra departementet i forkant av 
besøket. Ordfører Thorvald 
Hillestad (Sp) tok i mot minis-
teren sammen med Lars Kris-
tian Rustan og Knut Søyland 
på sistnevntes gård på Fossan. I 
følget med ministeren var også 
stortingsrepresentant fra Re 
Morten Stordalen (Frp). 
- Velkommen til Norges 
spiskammers, sa ordføreren før 
en stor delegasjon fikk en om-
visning på gården, der Søyland 
driver med sau og kornproduk-
sjon, blant annet - sammen med 
Rustan som driver med gris.
Ordføreren kunne ikke motstå 
fristelsen å påpeke at vi har en 
Frp-statsråd for landbruk- og 
matspørsmål. Det skal man 
likevel ikke la seg skremme av, 
mener han. - Frp og Senterpar-
tiet? Jo, i Re har det funka fint, 
sier Senterparti-ordføreren, og 
viser til tida da Stordalen fra 
Frp var varaordfører i Re. 
- Det er egentlig bare å stikke 
fingeren i jorda og se hva vi 
kan finne fram til av vettuge 
løsninger. Den jobben ønsker 

jeg deg lykke til med! 
Videre fikk Listhaug høre om 
stordriftsfordeler av Rustan og 
Søyland, to odelsgutter som har 
slått seg sammen i selskapet 
Forum gårdsdrift for å drive 
familiegårdene videre på mer 
effektiv måte.
- Stordriftsfordeler er det nok 
av, og vi sparer noen kroner. 
Men den vinninga gikk fort 
opp i spinninga da vi kjøpte ny 
tresker, sier Søyland til latter fra 
følget. Det ble også fortalt om 
møkkasprederløsningen du kan 
lese mer om under.
- Vi hadde tenkt å kjøpe cham-
pagne, men rakk ikke siden vi 
har vært på jordet og jobba i 
hele dag.

Vil forenkle hverdagen
På Revetal fikk Listhaug møte 
Vestfold bondelag ved leder 
Hans Edvard Torp og nestleder 
Harald Lie - begge fra Re.
Sistnevnte var bekymra for 
Landbruksministerens snakk 
om heltidsbonden. Landbruket 
er naturlig nok sesongavhengig, 
poengterer Lie. - Men den tida 
som brukes på gården må lønne 
seg. Det er helt nødvendig å 
legge ned en innsats for å få et 
kvalitetsprodukt. Og vi kan ikke 
bare ha storgårder, hele Vestfold 
ser ikke ut som de flate jordene 
utenfor her, forteller Lie. Torp 
utfyller: - Jordene ligger spredt. 
Vi er bekymra for mindre 
produksjon med større gårder, 
som ganske sikkert vil velge 

bort å dyrke noen av de mindre 
arealene? Listhaug svarer at det 
motsatte skjer når det gjelder 
melkeproduksjon 
- færre melkebønder produserer 
mer melk. Kornproduksjonen 
skøyt rett i taket fram til 1991, 
deretter har den gått ned. 
- Det er 150 støtteordninger i 
dag. Det skal bli færre og en-
klere, vi vil forenkle hverdagen 
til bonden, forteller Listhaug. 
- Vi føler ikke at vi har for 
mange støtteordninger. Det 
er en sammensatt næring i et 
langstrakt land med mange 
kriker og kroker, så det trengs 
forskjellige ordninger for de 
forskjellige delene av landet og 
de forskjellige næringene. Men 
finnes det noen ordninger som 
bare kompliserer, så kjør på! 
Torp nevner ti punkt, deriblant 
førerkortbestemmelser for trak-
tor.

- Ikke mer nei, nei, nei
Ministeren etterlyste konkrete 
forslag fra Re-bøndene, og fikk 
noen. - Vi trenger ikke mer nei, 
nei, nei og skremselspropagan-
da, mener Listhaug. Bondelags-
lederen mener vi har svært 
offensive bønder, i ei næring i 
stadig endring med blant annet 
ny teknologi.
- Bønder er ikke i mot endring. 
Det er ikke mye nei, mest ja 
blant bønder flest! 
Listhaug svarer at det neppe er 
inntrykket “der ute - blant folk 
flest”.

MINISTEREN MØTTE BONDELAGET (STORT BILDE): 
Siste punkt på agendaen for Re-besøket var å snakke med 
Vestfold Bondelag, der både leder Hans Edvard Torp og 
nestleder Harald Lie er fra Re. 

MINISTEREN PÅ GÅRDSBESØK: Landbruksminister Sylvi 
Listhaug (Frp) kom for å høre på hva Re-bønder har å si. Ord-
fører og bonde Thorvald Hillestad (Sp) råder henne til å stikke 
fingeren i jorda. Les mer om det på nettavisa ReAvisa.no.

Landbruksministeren møtte Re-bønder
REVETAL/FOSSAN: Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug var i Re for å 
få konkrete innspill til hva bøndene ønsker for framtida. - Ikke bare nei, nei, nei 
og skremselspropaganda, etterlyste Listhaug.

Landbruket i Re:

Les mer på ReAvisa.no

Les mer på ReAvisa.no
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TRIVES PÅ SVINEVOLL: 
Harald Bore og hans stab i 
Fjøssystemer Sør AS feirer nye 
lokaler på Svinevoll.

Foto:
Stian Ormestad

www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Tolv ansatte har basen sin 
på Svinevoll, og nå skal det 
ansettes to til - totalt fjorten 
ansatte. Bygget på 510 kvadrat-
meter er tre ganger så stort som 
de forrige lokalene.
- Vi trodde egentlig at det ble 
for stort og ville leie ut deler 
av bygget, men ser nå at vi har 
bruk for alt sammen sjøl, for-
teller daglig leder Harald Bore.
Det nye bygget er bygd på 
grunnmuren til det gamle 
administrasjonsbygget til Hegg 

SVINEVOLL: Fjøssystemer Sør AS får større plass til å serve landbruket fra nye lokaler på Svinevoll.

bruk - hjørnesteinsbedriften på 
Svinevoll før i tida. 
- Det er rart det ikke har skjedd 
ulykker på Bispeveien forbi her, 
for folk er veldig nysgjerrig. 
Spesielt fra da vi starta å rive 
det gamle og det nye bygget 
reiste seg. 
Tilbakemeldingene er gode, 
- vi har fått mye positiv kred, 
forteller Bore. Det fikk han og 
staben hans også under den off-
isielle markeringen av at bygget 
er tatt i bruk siste onsdag i mars.

Det var bedt inn kunder, noen 
leverandører, pluss ordføreren i 
bygda - godt over femti interes-
serte hadde møtt opp til kake og 
kaffe og en god landbruksprat.
Fjøssystemer AS leverer smarte 
og innovative løsninger til 
landbruket. Den største sukses-
sen for tida er melkeroboter, 
- der har vi en markedsandel på 
50 prosent i vårt område som 
er hele det sentrale Østlandet, 
forteller Bore.

To flere ansatte og tre ganger så stor plass

Din totalleverandør av varmepumper og AC

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no

Bispeveien 1518, Våle (Gamle Hegg bruk) tlf 33 38 09 20
Åpningstider: Mandag - fredag 9 - 16
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Reveny feirer 30 år på Revetal
REVETAL: For 30 år siden starta Gro Aas opp i lokaler i det 
gamle Kyllingslakteriet på Revetal. Siden flyttet hun for-
retninger over veien til kommunehuset, ute på Re-torvet, der 
den ligger den dag i dag. 

Foto:
Håkon Westby

Sportsbutikken ferdig ombygd: - Snekkerne ut, varene inn!
REVETAL: Sportsbutikken på Revetal er ferdig forvandlet til en ny og enda mer moderne butikk. 
- Snekkerne ut, varene inn, sier ny eier Anders-Gustav Holt - som alltid har hatt en drøm om 
å drive sportsbutikk. Den drømmen gikk i oppfyllelse med overtakelse av gamle Persbu AS 1. 
januar i år. Den sportslige delen blir integrert i firma han allerede har bygd opp, Ditt Kontor, så 
det er allerede stor aktivitet i det Holt har kalt Ditt Klubbhus. Det har allerede vært flere klubb-
kvelder for flere idrettslag, dommersamlinger, med mer. - Lokalene skal brukes, dette blir hele 
Re og Vestfolds klubbhus, sier en ivrig Anders-Gustav Holt til ReAvisa, mens det kryr av folk i 
butikken. 1. april gikk startskuddet for sesongen med 30 dommere fra hele fotball-Vestfold, hvor 
dommerne ble kledd opp i ny dress sponset av Ditt Klubbhus. 

Foto: Stian Ormestad

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Onsdag 19. mars var det off-
isiell åpning av biobrenselan-
legget i Bergsåsen. Det forsyner 
Re videregående skole, Ramnes 
idrettshall og idrettsbygget med 
varme. 

Åpna med en trillebår med flis
Det var Vestfold fylkeskom-
mune, Re videregående skole 
og Re kommune som sto for 
markeringen med omkring 40 
til stede fra Vestfold fylkeskom-
mune, Re kommune, Ramnes 
IF, Re VGS og fra utbygger av 
anlegget med underentrepenør-
er. Rådgiver/prosjektleder 
Hanne Lund fra eiendomssek-
sjonen i Vestfold Fylkeskom-
mune ønsket velkommen 
utenfor anlegget og ga ordet til 
Re-ordfører Thorvald Hillestad 
og fylkesvaraordfører i Vestfold 
Hans Hilding Hønsvall som sto 
for den offisielle åpningen med 
snorklipping og tømming av 
en trillebår med flis i anlegget. 

Trilla i gang biobrenselanlegget i Bergsåsen
BERGSÅSEN: Med ei trillebår med flis ble biobrenselsanlegget i Bergsåsen 
høytidelig åpnet. Anlegget skal gi miljøvennlig varme til flere bygg i åsen.

Hillestad takket for fylkeskom-
munens innsats som i samarbeid 
med Re har gitt miljøvarme til 
skolen, idrettshallen og idretts-
bygget. Hillestad overrakte 
blomster til Hønsvall som takk 
for innsatsen og en blomst til 
Hans Harald Kirkevold som 
skal ha det daglige tilsynet med 
anlegget. Hønsvall poengterte 
fylkets satsing på miljøvennlig 
varme i fylkets bygninger. Han 
takket representanter for Miljø-
varme VSB AB og overrakte 
blomster før snora ble klippet 
og ei trillebår med flis ble tippet 
opp i flissiloen.

Minst 90 prosent bioandel
Anlegget har allerede vært i 
drift i over en måned og man er 
godt fornøyd med driften.  An-
legget har en silo som rommer 
200 kvadratmeter med flis – det 
vil si to trailerlass. Forbruket er 
forventa å være 14 trailere per 
år og cirka to trailere per måned 

i den kaldeste årstiden. I anleg-
get er det to biokjeler som fyres 
med flis og en gasskjele som 
går på propan. Målsettingen 
er minst 90 prosent bioandel 
i produksjonen. Miljøvarme 
VSBE AS har kontrakt på lever-
ing av varme i 40 år med opsjon 
på ti år til. 

Mange lokale firma
Disse har vært med på byg-
gingen: Trygve Rye-Johnson, 
graving, Atle Bjune, betong, 
Vidar Strømnes, bygg, Tangen 
Automasjon, biokjeler og silo-
utrustning, Gass og Energi-
teknikk, gasstank og  gasskjel, 
Øland Energi, fjernvarmeledn-
ing, Brekke Sanitær AS, rørleg-
ger, Bent Gunnerød, kjernebor-
ing og Arro Elektro, elektrisk 
opplegg. Etter markeringen ble 
det servert ”Re-lunsj” på per-
sonalrommet på Re VGS og det 
ble vist bilder fra arbeidets gang 
gjennom hele prosessen.

FYRER MED FLIS: Fylkesvaraordfører Hans Hilding Høns-
vall markerer åpningen med å tømme en trillebor flis ned i 
anlegget.

HØYTIDELIG ÅPNING: Rundt 40 overvar den offisielle 
åpningen av biobrenselanlegget i Bergsåsen.

Foto:
Håkon Westby

Næringsliv i Re:
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Litauere pågrepet 
på en adresse i Re
UNDRUMSDAL: Det var 
mandag forrige uke at poli-
tiet arresterte to rumenere, og 
tirsdag pågrep de ytterligere 
elleve rumenere på en adresse 
i Re, melder tb.no. De to første 
ble tatt etter at de stjal indrefi-
let fra en butikk i Sandefjord. 
Det var pågripelsen av disse 
som førte politiet til adressen i 
Re. Der fant politiet blant an-
net tjuvgods fra et innbrudd på 
Nøtterøy. Bilene til rumenerne 
ble scannet av en mobil scan-
ner på Tollvesenets lastebil ved 
Falcks lokaler i Undrumsdal 
sist fredag.

19-åring mista 
lappen på Revetal

REVETAL: Politiet i Vestfold 
fikk melding om en ut-
forkjøring på Revetal rett over 
klokka halv ett natt til lørdag 
29. mars 2014. 
- Ingen personskade. Fører, en 
mann på 19 år, fikk førerkortet 
sitt beslaglagt, melder politiet i 
Vestfold på Twitter.

Dyre merkeklær 
rappa på Revetal

REVETAL: - Fra forretningen 
Reveny på Revetal ble det stjå-
let dyre merkeklær for 8.000 - 
10.000 kroner, melder politiet i 
Vestfold på Twitter. - En mann 
av utenlandsk opprinnelse er 
mistenkt. Hendelsen er log-
gført rett over klokka halv tre 
fredag 21. mars 2014.

RAMNES/VÅLE: Frykta at flammene skulle 
spre seg til låven. 

To grassbranner på rappen i Re

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Politiet melder om grassbrann i Sørumveien i Våle klokka 
14.11 lørdag 29. mars 2014. Tre kvarter seinere var bran-
nvesen og politi ferdig på stedet, politisak opprettes. Like 
før brannen i Våle ble det meldt om grassbrann i Ramnes, 
ved Himbergveien melder www.tb.no. - Det er svært tørt, 
særlig fram til det blir grønt, skriver Vestfold Interkommu-
nale Brannvesen (VIB) på sin facebookside. - Vi henstiller 
innbyggerne om å tenke seg nøye om før de gjør opp ild i 
grass, lyng eller løv. Den som fyrer opp har ene og alene 
ansvaret, og skal ha forberedt slukkeutstyr. Brannvesenet 
har slukket to grassbranner i Re i dag. Begge steder gjorde 
de som brant gress god innsats med å slukke, etter at de 
mistet kontrollen over flammene. De varslet også bran-
nvesenet da de var usikre på utfallet av egen slukkeinnsats. 
- Det ene paret fryktet at ilden skulle spre seg til låven. De 
ble overrasket av at ilden gikk så fort over store områder, 
sier brannmester Pål Bjerke, etter å ha hatt på et par tusen 
liter vann i en skråning opp mot låven.

Foto:
Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB)

Ny folkefest med Trygg i Re
REVETAL: Sikkerhetsdagen "Trygg i Re" ble for første gang 
arrangert på vårparten for to år siden. Lørdag 10. mai 2014 
planlegges nok et Trygg i Re-arrangement for befolkningen i 
Re, fra klokka 12 til 14. Alle etater og foreninger som jobber 
med sikkerhet inviteres til å stille med stand, og demonstras-
joner innen sitt sikkerhetsfelt. Foreløpig har politiet, Statens 
veivesen, Vestfold interkommunale brannvesen, Sivilfors-
varet, Rødekors, NAF, Viking redningstjenes, krisesenteret, 
med flere takket ja til å komme og vise fram hvordan de 
jobber for et sikrere Re. Skolekorpsene skal spille, sykkel-
kubben arrangerer rebusløp for barn, skateklubben skal holde 
oppvisning, i tillegg kommer flere foreninger og lag for å 
vise seg fram denne dagen. Minnefondet etter Andreas Bull 
Gundersen har sitt årlige kultur- og stipend-arrangement 
på Restauranten samme kveld, etter å ha stått på stand på 
dagen med vaffel og kaffe. På kvelden skal Nina Andersen 
fra Ola-stiftelsen fortelle om hva stipendet de fikk i fjor gikk 
til. Årets vinner av 30.000 kroner kommer, det blir en liten 
kunstauksjon, Marit Teiste Østlie er konferansier, og det blir 
forskjellige kulturinnslag. Poltisk interesserte damer fra Re 
vil stå på stand og fortelle om hvordan det er å være folke-
valgt. Trygg i Re er en folkefest med fokus på trygghet og 
sikkerhet der hele Re er invitert til parken på Revetal. Flere 
hundretalls besøkende har dukka opp begge gangene Trygg i 
Re har vært arrangert.

Arkivfoto:
Stian Ormestad

Fra ReAvisa.no:

Stor leiteaksjon endte godt i Våle 
- ble funnet inne på sjukehjemmet

VÅLE: Det ble satt i gang et stort søk etter at en person ble meldt savnet fra Re sykehjem i Våle 
i 21-tida mandag 31. mars 2014. - Sist sett cirka klokka 19.30. Beskrivelse: 78 år, 170 centime-
ter, slank, går fremoverbøyd, iført mørk jakke, blå joggebukse, uten sko. Søk er iverksatt, melder 
politiet på Twitter. I tillegg til flere politipatruljer på stedet, deltok Røde kors, Sivilforsvaret, 
Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder i letinga. Politiet meldte at den savnede ble funnet 
klokka 22, en time etter at savnet-meldinga kom: - Savnede er funnet inne på sykehjemmet i god 
behold.

Foto: Stian Ormestad

Lastebil sperra veien på Brår
BRÅR: Rett etter brua fra Revetal ble det bom stopp for en 
lastebil mandag formiddag. Det hopa seg opp med trafikk, og 
etter en times tid var det fortsatt trøbbel: - Helt kaos, her står 
det flere busser og lastebiler på kryss og tvers som prøver å 
snu, forteller flere på stedet. - En aksling er ødelagt på laste-
bilen, får ReAvisa opplyst fra politiet i Vestfold. Første meld-
ing fra en ReAvisa-tipser kom rett over klokka 12.30 mandag 
7. april 2014. Ett par timer senere var veien framkommelig.

Foto: Ingrid Ormestad
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- ditt kjøpesenter 
på veien!

Utvalg som i by’n 
–  service som på landet!

STOR GRATIS 
PARKERINGSPLASS

P

ÅPENT: 9-20 (18)
 MENY 8-21 (20)

WWW.RE-TORVET.NO

30 BUTIKKER 
PÅ TORVET

PARFYMERI & VESKEBUTIKK
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TEMA: GRENSELAND I RE

- Det vil alltid være ei grense, og noen vil alltid bo i utkanten. 
Men kommunegrensene må kunne tegnes opp på en mer for-
nuftig måte for framtida, enn de grensene vi har i dag. Det er 
noen logiske brister der, det ser vi jo.

Ordfører Thorvald Hillestad

Gamle ordninger med skolegang på tvers av grensene blir strøket med et pennestrøk. Søknader om å gå på nærskole i en nabo-
kommune avslås konsekvent, til stor fortvilelse for folk i grenseland i Re. 

Kommuneledelsen skjønner problemet, men sier at Re kommune ikke har råd til å kjøpe skole- og barnehageplass i andre kommuner.

Hvorfor er det så viktig å samarbeide på andre felt, men så vanskelig å samarbeide bedre på tvers av kommunegrensene når det 
gjelder noe som er mye mer viktig for så mange i hverdagen?

17 - 18 - 19 - 20 - 21
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Grorud gård ligger i grenseland 
mellom Re, Stokke og Andebu. 
De ligger rett innenfor kommu-
negrensa til Re, har postadresse 
Andebu, og ungene har i alle 
tider gått på skole i Stokke.

Årelange tradisjoner 
fjerna med et pennestrøk
Helt siden krigen har barna 
her gått på barnehage og skole 
henholdsvis tre og fem kilome-
ter fra Grorud gård - i Stokke 
kommune. Det var også det 
Hans-Petter Gamborg (34) og 
kona Annie Gamborg (31) fikk 
beskjed om da de sjekka det 
opp, før de flytta fra leilighet 
i Oslo til stor hestegård i Re 
for tre år siden. Eldstemann 
Ludvig går i Elverhøy barne-
hage i Stokke, mens tvillingene 
Vilde og Ronja på sju måneder 
må til barnehage i Re, fordi 
Re kommune ikke vil bla opp 
pengene det koster for barne-
hage og skole i Stokke. Dermed 
skulle de tre barna egentlig gå 
på barnehage i to forskjellige 
kommuner, fordi en årelang 
praksis er blitt fjerna med et 
pennestrøk, uten skikkelig info 
til familiene det gjelder.

Dårlig samarbeid 
mellom kommunene
- Vi søkte barnehageplass lenge 
før fristen, og sendte søknaden 
til Stokke slik vi hadde fått 
beskjed om. Så får vi beskjed 
om at vi ikke får plass i Stokke, 
fordi Re kommune ikke vil 
betale for plassen. Så da måtte 

vi starte på nytt i Re - etter at 
fristen hadde gått ut. Dermed 
står vi bakerst i køen i Re. I 
mellomtida er det blitt fullt i 
Stokke, så der er alt håpet ute 
må vi jo anta.
Det hele ender med at tvil-
lingene blir hjemme ett år til, 
forteller Hans-Petter og Annie. 
De kan ikke kjøre timesvis hver 
dag for å levere og hente. Det er 
frustrerende, for akkurat denne 
problemstillingen var de klar 
over og hadde sjekka grundig ut 
før de flytta til grenseland i Re.
- Vi visste jo ikke sjøl engang 
helt hvor vi skulle bo, om det 
var i Andebu, Stokke eller Re. 
Derfor valgte vi å stole på det 
naboene i gata her fortalte, og 
de er også ganske så forbanna 
på Re kommune. Totalt er det 
fem barn det dreier seg om på 
Re-sida på Grorud. Familien 
Gamborg håper problemet er 
løst i løpet av året tvillingene er 
hjemme fra barnehagen.

Skattepengene går til taxi
Den dagen Ludvig starter på 
skolen, er det varslet at han må 
til Ramnes skole. Det vil si over 
fem mil i taxi hver dag, der 
ruta går så å si forbi Vennerød 
skole i Stokke, Andebu skole 
og Høyjord skole i Andebu, før 
Ramnes skole er der etter 2,7 
kilometer en vei. Kjøres andre 
veien om Sem passeres Sem 
skole i Tønsberg.
- Taxi hver dag, så langt? Det 
må koste flesk! Uansett hvordan 
man forklarer det med forskjel-

GRODUD GÅRD: Kommunegrensene i Vestfold henger ikke på greip, mener 
Hans-Petter Gamborg. - Gjør om Vestfold fylke til en eneste stor kommune!

lige budsjetter, går det av de 
samme skattekronene vi i fel-
lesskap betaler inn til styre og 
stell, tordner Hans-Petter. 

Ikke en unik historie
Historien er ikke unik: 
Vivestad-elever, som i gen-
erasjoner har gått på det folk i 
Vivestad regner som nærskolen 
i Høyjord - men på andre sida 
av kommunegrensa til Andebu 
- får ikke lenger gå der. Avtalen 
ble sagt opp etter mye rabalder, 
med søknad fra Vivestad om å 
gå ut av Re og inn i Andebu. 
Søknaden ble avslått. Vivestad-
elevene busses forbi nærskolen 
og til Ramnes skole fra og med 
skoleåret 2017/2018.

- Gå for Vestfold kommune! 
Den langsiktige løsningen når 
det gjelder kommunestruktur i 
Vestfold er Gamborg klar på:
 - Vestfold kommune! Helt ærlig 
- hvorfor har vi så mange små 
kommuner? Det burde være 
minst 50.000 innbyggere per 
kommune. Maks to kommuner 
i Vestfold, gjerne bare en eneste 
der fylket gjøres om til en stor 
kommune.
- Kommunegrenser har lite med 
lokalpatriotisme å gjøre, sjekk 
Oslo der jeg kommer fra. Der 
har vi lokalpatriotisme til tross 
for at det er en stor kommune, 
med forskjellige bydeler folk 
føler tilhørighet til. Kommu-
nekartet i Vestfold henger ikke 
på greip slik det ser ut i dag, 
mener Hans-Petter.

Barna på Grorud skal skysses over fem mil i taxi hver dag 
- på veien kjører de forbi tre barneskoler i to nabokommuner

Grenseland i Re:

Hvorfor er det så viktig å sam-
arbeide på andre felt, men så 
vanskelig å samarbeide bedre 
på tvers av kommunegrensene 
når det kommer til skole?
Leder av Stian Ormestad - Stian@ReAvisa.no

Det er merkelig at det skal være så mange fordeler ved å 
samarbeide om skatteinnkreving, landbrukskontor, tekniske 
tjenester, med mye mer - sett i lys av hvor vanskelig det 
tydeligvis er å samarbeide på tvers av kommunegrensene 
når det kommer til noe som er så mye mer viktig for folk 
flest i hverdagen: Skole og barnehage. 

Vi har 3K og vi har 6K og vi har 12K, der tallet foran K-en 
forteller hvor mange kommuner som er med i samarbeidet. 
Interkommunalt samarbeid er såpass i vinden at det er 
med et uttalt mål om å en dag bli en større enhet ved sam-
menslåing. Det vil bli en sammenslåing på et konfliktfyllt 
grunnlag mellom stort sett alle kommunene, hvert fall hvis 
vi ser på erfaringene fra skole og barnehage. 

Konflikten mellom Re og Andebu var til tider bitter i 
Vivestad-saken. Re og Stokke stryker en årelang tradisjon 
ved å sende barn på Grorud til nærskole og -barnehage i 
Stokke. Heller ikke andre ønsker om å bruke nærskoler 
og -barnehager i nabokommunene blir innvilget - så lenge 
vi har ledig kapasitet i egen kommune. Da kan det bety at 
en familie i Undrumsdal må kjøre til Vivestad, og vi får 
avstander som kunne vært noen få kilometer til nærmeste 
barnehage i en nabokommune til å bli milevis til barneha-
gen som blir tilbudt i egen kommune.

Hvis vi en dag skal slå oss sammen, bør vi ikke være i 
stand til å samarbeide til innbyggernes beste allerede i dag? 
Det burde vel vært enkelt å tegne opp skolekretser på et 
fornuftig vis, uten å ta hensyn til kommunegrensene? Eller 
i det minste beholde gamle fornuftige ordninger som har 
eksistert i generasjoner? Men så koster det penger. Det er 
dyrere å kjøpe plass hos en nabokommune enn å sende 
dem til en skole i egen kommune, der det er ledig kapasitet. 
Mesteparten av taxiregninga betaler fylkeskommunen, så 
sjøl om totalregnskapet blir dyrere for våre skattepenger, 
betaler kommunen mindre.

Sånne regnestykker er vanskelig for folk flest å fatte og be-
gripe, og det er minst like vrient å skjønne hvorfor det skal 
være så vanskelig å bli enig om en fornuftig pris per elev på 
skole i en nabokommune? Statlige ordninger er blitt dårlig-
ere i så måte, og stikker kjepper i hjulene for samarbeidsvil-
lige lokalpolitikere og kommuneansatte som gjerne ville gitt 
innbyggerne i grenseland en hyggeligere tilbakemelding på 
søknader om å gå på barnehage og skole i nabokommunen..

Det som skjer i dag er at det blir mindre interkommunalt 
samarbeid på skole og barnehage 
- paradoksalt nok. Mens samarbeid på tvers av kommu-
negrensene er i vinden på alle andre felt, gjør mangel på 
samarbeid når det kommer til de minste hverdagen trøblete 
for mange innbyggere i grenseland i Re.

GRODUD GÅRD: Familien på 
Grorud gård klager på avslag 
på søknad om barnehage-
plass til Stokke kommune, og 
skriver blant annet følgende 
i et brev: “Viser til avslag på 
barnehageplass på tross av at 
søknaden ble levert før fristen, 
samt at vi søkte barnehage i 
Stokke kommune, som jo er 
den kretsen barna i vårt område 
tradisjonelt har soknet til og 
som kommunene i området selv 
har oppfordret oss til å søke 
til”. Det fortelles at familien ble 
en kasteball mellom kommu-
nene da de flytta til gården, “da 
det fremsto litt uklart hvilken 
skolekrets vi soknet til. Etter
telefonsamtaler med Re, 

Andebu og Stokke kommune 
kom vi frem til at vi skulle søke 
Ludvig inn i Stokke-barnehage 
og valget falt på Elverhøy 
da den ligger ca 4 km fra vår 
hjemstedsadresse. Da våre tvil-
lingjenter Vilde og Ronja ble 
født i august 2013 søkte vi i god 
tro barnehageplass i Stokke, 
og igjen Elverhøy barnehage. 
Vi leverte søknaden i januar 
2014 i god tid før fristen for 
søknad om barnehageplass. Den 
6.1.2014 får jeg bekreftelses-
brev pr. epost om at søknaden 
er mottatt, videre mottar jeg en 
henvendelse fra Stokke kom-
mune datert 31.01.2014 med en 
oppfordring om å logge inn og 
bekrefte barnehagesøknaden for 

begge jentene. Ikke på noe
tidspunkt får jeg beskjed om 
at kommunen nå har endret 
sin norm til å ikke ta inn barn 
fra vårt område til Stokke 
barnehagekrets”, skriver 
Hans-Petter Gamborg i bre-
vet. Blant argumentene for 
å få barnehageplass i Stokke 
er at barna i Grorudveien har 
soknet til Stokke barnehage- 
/skolekrets siden 1940-
tallet, barnas nærmiljø er et i 
Stokke, venner og nærmeste 
naboer sokner til Stokke 
skolekrets, og forskjellen 
i kilometer og mil mellom 
barnehagen rett ned i gata og 
barnehage og skole i Re flere 
mil unna.

Har sendt en klage til Stokke kommune

- Minst 15 - 20.000 innbyggere
OSLO: Kommunal- og moderniseringsdepartementet satte 
i januar ned et ekspertutvalg som skal foreslå kriterier som 
har betydning for oppgaveløsningen i kommunene. Konk-
lusjonene var klare forrige uke og skapte mange reaksjoner. 
Blant annet bør det være minst 15 - 20.00 innbyggere per 
kommune. I Re er vi rett over 9.000. Rektor ved Høgsku-
len for landbruk og bygdeutvikling (HLB), professor Dag 
Jørund Lønning, sier i ei pressemelding:- Jeg må vedgå at 
jeg først trudde tallet var ein spøk. Da jeg så på kalenderen 
at det var en hel dag igjen til 1. april.



19ReAvisa april 2014

Barna på Grorud skal skysses over fem mil i taxi hver dag 
- på veien kjører de forbi tre barneskoler i to nabokommuner

MERKELIGE KRIKER OG KROKER PÅ KOMMUNE-
KARTET: Skole- og barnehage-surr på tvers av kommune-
grensa gjør hverdagen vanskelig for familien Gamborg på 
Grorud gård. Det hele ender med at tvillingene blir hjemme ett 
år til, forteller ekteparet Hans-Petter og Annie Gamborg.

Faksimile: Google maps

TILHØRIGHET I TRE KOMMUNER: 
Hans-Petter Gamborg bor på Grorud gård som har postadresse 
Andebu, tradisjon for skolegang i Stokke, men ligger i Re på 
kartet. 

Foto: Stian Ormestad

VANSKELIG HVERDAG: 
Familien mener det blir unød-
vendig vanskelig å få kabalen 
til å gå opp i hverdagen med 
barnehage og kommende 
skolegang i Re, og ikke Stok-
ke som i generasjoner tidlig-
ere. Hans-Petter Gamborg 
(34) og kona Annie Gamborg 
(31) flytta til stor hestegård 
i Re for tre år siden. Eldste-
mann Ludvig går i Elverhøy 
barnehage i Stokke, mens 
tvillingene Vilde og Ronja på 
sju måneder må til barnehage 
i Re, fordi Re kommune ikke 
lenger vil bla opp pengene 
det koster for barnehage og 
skole i Stokke.

Foto: 
Stian Ormestad. 

“Taxi hver dag, så langt? Det må koste flesk! 
Uansett hvordan man forklarer det med forskjellige budsjetter, 
går det av de samme skattekronene vi i fellesskap betaler inn til styre og stell”.

Hans-Petter Gamborg, trebarnsfar 
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Grenseland i Re:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Linda Bjørnsen (23) flytta i fjor 
inn i ny leilighet i Rødsåsen i 
Undrumsdal sammen med man-
nen Herman Dingstad (22) og 
lille Emilia Bjørnsen Dingstad 
(8 måneder). Linda lot seg im-
ponere mot alle odds, og kjøpte 
mannens argumenter: Landlig, 
men sentralt.

- Ingen bor vel i Undrumsdal 
av egen fri vilje?
- Jeg hadde aldri i verden sett 
for meg at jeg skulle havne i 
Undrumsdal! Det er vel ingen 
som bor der av egen fri vilje, 
tenkte jeg - men det var før jeg 
så bygda sjøl, og ser hvordan 
det blir her nå. Linda er opp-
rinnelig fra Horten og trodde 
Undrumsdal - og Re - var langt 
uti gokk. Men mannen er fra 
gård i Østfold og ville ha det 
landlig rundt seg, og var veldig 
ivrig på å overbevise Linda om 
at Re og da helst Undrumsdal 
var tingen.
- Det er ti minutter til det meste, 
flere byer, jobb, E18 er rett 
borti gata og derfra er det kort 
vei til alt. Men fra gammelt 
av husker jeg bare gamle By 
the way og E18 her.  - Men se 
hvordan det blir nå! Her er det 
barnevennlig, solfylt og det blir 
et stort og flott byggefelt, hele 
Rødsåsen. Sammen med resten 
av Undrumsdal er jo dette et 

vekstområde, sier den ferske 
patrioten. Og den store veksten 
er paradoksalt nok den lille 
familiens største problem. 

Søker barnehage i Horten
Med så mange nye undrums-
døler er det fullt på Solerød 
barnehage, og Re kommune 
kan bare tilby plass lenger inn 
i landet, i deler av Re de bare 
har hørt om. - Vivestad, for 
eksempel? Veit jeg ikke hvor 
er en gang. Vi håper på plass 
i Horten, da kan vi levere og 
hente på vei til jobb. Så vi har 
søkt om det. Men vi har hørt at 
det kan bli vrient så lenge det 
er ledig plass i andre barne-
hager i Re. Det blir tungvint 
for oss.
Seinere kommer skolegang, 
der den lille familien er glad 
for at grendeskolen er redda. 
De har ikke fulgt så mye med 
på den kampen, som har vært 
en gjenganger der den fjerde 
runden også endte med å be-
holde skolen i fjor.

- Samarbeid om 
skole og barnehage!
Et ønske har familien i grense-
land - i vekst: - Hadde det gått 
an å være litt mer smidig på 
barnehageplasser på tvers av 
kommunegrensa, hadde vi blitt 
veldig happy!

RØDSÅSEN: Sjøl om Undrumsdal er en utkant på 
Re-kartet og de som bor der har sine utfordringer 
ovenfor Re kommune, mener de som etablerer seg 
der at bygda den mest sentrale delen av Re.

Får ikke plass på Solerød:
- Vi søker barnehageplass i Horten

“Vrien sak” for en samarbeidsvillig ordfører

REVETAL: Reinger i grenseland har mange spørsmål. Svarene er til dels komp-
liserte og vanskelig å skjønne logikken i - også for ordføreren sjøl. - Synd at det 
ikke lar seg gjøre å samarbeide bedre på dette området. Men sånn er det bare.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Samfunnsøkonomisk sett har 
det ikke vært noe framskritt 
med nye ordninger de siste 
åra. Det var greiere før med 
øremerkede midler, da statlige 
kroner fulgte eleven uansett 
hvilken kommune han eller hun 
gikk på skole i, mener ordfører 
Thorvald Hillestad. ReAvisa 
spurte ordføreren og konstituert 
rådmann Unni Bu en god del 
spørsmål i denne saken sist 
fredag, og svarene er til dels 
kompliserte og vanskelig å 
skjønne logikken i - også for 
ordfører og rådmann sjøl.

Blankt avslag på søknader
- De økonomiske rammene og 
regelverket får kommunene 
tildelt fra sentralt hold. Vær så 
god, sånn er det! Vi har ingen 
anledning til å justere på det, 
sier ordfører Hillestad. I praksis 
blir Re kommune den tapende 
part under de forutsetninger 
som er satt, forklarer konstituert 
rådmann Unni Bu: - Vi har etter 
det jeg vet ingen som per i dag 
vil gå på skole i Re, som kom-
mer fra nabokommunene. Mens 
andre veien er det mange, vi har 
Vivestad som vil til Andebu, 
Mulvika som vil til Holme-
strand, med flere områder i 
grenseland i Re. - Et samarbeid 
som alle vinner på, det er jo bra, 
mener Hillestad. Sånn er det 
ikke når det kommer til skole 
og barnehage. - For oss betyr et 
samarbeid på skole og barne-
hage at Re gir og de andre får. 
Det har vi rett og slett ikke råd 
til, sier Hillestad og innrømmer: 
- Det er klart det er frustrerende 
for en som betrakter seg som en 

samarbeidets mann, dette her.
For tallenes tale er klar: Re 
kommune må betale flere 
hundretusener, kanskje million-
beløp, til nabokommunene hvis 
alle søknader fra grenselandet i 
Re skulle bli innvilget. Samtidig 
er det ikke sånn at disse pen-
gene kan hentes ut fra skolene 
ungene går på i dag, i Re 
kommune. Pengene følger ikke 
eleven lenger, men gis i et mer 
generelt rammetilskudd. Det be-
tyr at kommunene må gjøre alt 
de kan for å få flest mulig elever 
å dele utgiftene på. Er det ledig 
plass i egen kommune, er det 
rein sløsing å betale for en plass 
i en annen kommune, forteller 
Bu. - Egentlig kan vi si at en 
elev mer i en klasse eller barne-
hage der det er ledig kapasitet 
her ikke koster en eneste krone, 
mot å betale for eksempel 
Stokke kommune 185.000 kro-
ner for en barnehageplass der. 
Derfor er konklusjonen klar: Re 
kommune kommer ikke til å 
innvilge søknader om barne-
hage- og skoleplass i nabokom-
muner så lenge det er ledige 
plasser i egen kommune.

Lite logiske grenser i dag
- Vi har et nærskole-prinsipp 
der elever har rett til å gå på 
nærskolen sin. Men det gjelder 
innenfor kommunegrensene, 
så det vil si nærskolen i egen 
kommune, sier Unni Bu. Her 
lager krokete kommunegrenser 
mye trøbbel for folk, er ordfør-
eren enig i - og tenker litt høyt 
rundt framtidas kommunestruk-
tur. - Nå må vi først gjøre unna 
grovarbeidet og se hvem som 

blir med på leken. Så tenker jeg 
at vi i neste omgang syr skred-
dersømmen langs grensene i 
den nye storkommunen, der det 
kan være mer logiske løsninger 
enn det er i dag. Det vil alltid 
være en grense, og noen vil bo 
i utkanten, men det må kunne 
gjøres på en mer fornuftig måte 
for framtida enn de grensene vi 
har nå, som stort sett ble satt i 
1837. Det er noen logiske bris-
ter der, det ser vi jo.

Tilhørighet til Re
Når det gjelder utgifter til 
skoleskyss, dekker Fylkeskom-
munen dette mot en fast 
egenandel fra kommunene 
- uansett hvor langt ungene skal 
kjøres, betaler kommunen en 
fast, liten andel per elev. 
- Ja, som sagt er det ikke spe-
sielt lurt, samfunnsøkonomisk 
sett, gjentar ordførereren og ris-
ter på hodet. I “Vestfold-avtal-
en”, en avtale mellom kommu-
nene om skolegang på tvers av 
kommunegrensene, heter det at 
man skal være restriktiv med å 
innvilge søknader. 
- Fra Mulvika har vi fått 
søknader i årevis, senest for 
dette skoleåret. De er blitt av-
slått, og noen har anket helt opp 
til Fylkesmannen og fått avslag 
også der, forteller Bu. Hun 
bekrefter også at det er fullt 
i Solerød barnehage, men at 
ungene tilbys plass på Revetal 
barnehage. Det gjør også barna 
på Grorud gård. - Det har også 
noe med tilhørighet til din egen 
kommune å gjøre også, den 
kommunen du faktisk bor i, 
mener Bu.

MÅ SI NEI: Re kommune har ikke råd til å kjøpe plass hos andre kommuner så lenge det er ledig 
kapasitet i egen kommune, forteller konstituert rådmann Unni Bu og ordfører Thorvald Hillestad.

Foto: Stian Ormestad

FÅR ET NEI: Linda Bjørnsen forventer et nei fra Re kommune 
på søknaden om barnehageplass i Horten.

Foto: Stian Ormestad
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Av Stian Ormestad 
Stian@ReAvisa.no

- Jeg kan se skolen i Holme-
strand herfra. Det er 450 meter 
til kommunegrensa. Likevel 
måtte vi sitte to timer på buss 
hver dag for å gå på skole i 
Re, sier Silje Grimnes Hansen 
(24) fra Mulvika. Hun angrer 
forsåvidt ikke på det nå. Med 
gode venner både i Re og Hol-
mestrand har hun inntrykk av at 
skolene i Re har et bedre miljø, 
på mindre skoler med mindre 
mobbing. - Heldigvis gjorde 
blide bussjåfører og morsomme 
venner fra Mulvika bussturen 
hyggelig, men det var litt rart 
for oss å skjønne at vi ikke 
kunne gå på skolen rett borti 
gata, forteller Silje. 

Søkte flere ganger om å få 
gå på skole i Holmestrand
Flere foreldre i Mulvika 
søkte flere ganger. Re kom-
mune svarte nei til alle og 
enhver, hver gang. Først gikk 
Silje i barnehage på Sørby, så 
barneskole på Kirkevoll, og der-
etter på Revetal ungdomsskole.
Det var ei fin tid på barnehage 
og skole i Re, der hun fortsatt 
har de fleste nære barndoms-
vennene fra. Men på fritida var 
det Holmestrand som gjaldt. Da 
ungdomstida kom med fest på 
Fjellborg stilte Silje seg godt ut 
på sidelinja hver gang det ble 
krig mellom Re- og 
Holmestrand-folk.
- Jeg svarer alltid "Holme-
strand" når folk spør meg om 
hvor jeg er fra. Men hvis folk 
er litt mer kjent her, svarer 

jeg Mulvika. Det er ikke helt 
naturlig å si Re, egentlig.
Revetal bruker hun sjelden. 
- Det er Holmestrand som er 
byen min. Men de gangene jeg 
er på Revetal, lar jeg meg im-
ponere over det som skjer der, 
skryter Silje. - Det virker som 
om ting funker på Revetal!
- Det er litt motsatt av det som 
skjer her i Holmestrand. Her et-
terlyser folk ting og tang, og så 
åpnes det butikker, spisesteder, 
utesteder - men så bruker vi 
dem ikke. Her åpnes og legges 
ned butikker om hverandre, 
hele tida. Silje bruker byen så 
mye hun kan når hun er hjemme 
fra studier, og vi møter henne 
på den koselige kafeen Lille 
Holmestrand. Her kan hun møte 
venninner for en kakao og litt 
sladder, også de fra Re.

Oppvokst på 
“Costa del Mulvika”
Kommunestruktur i Vestfold 
er ikke av de mest diskuterte 
temaene, forteller Silje og ler. 
Men, som oppvokst i Mulvika 
- eller Costa del Mulvika som 
hun kaller det - er hun fortsatt 
overraska over hvor vrient 
det skal være å samarbeide på 
tvers av kommunegrensene når 
det kommer til skole. Det er 
kanskje ekstra rart nå som kom-
munesamarbeid er så i vinden, 
med 3K der Re, Hof og Holm-
estrand samarbeider om felles 
skattekontor, landbrukskontor, 
med mer. Hvis det er så mange 
fordeler med å samarbeide på 

MULVIKA: Hvis noen spør hvor Silje er fra, svarer hun Holmestrand - sjøl om 
Mulvika ligger i Re. Og til tross for tilhørighet til begge kommuner, er hun ikke 
en tilhenger av en kommunesammeslåing.

HOLMESTRAND-JENTE FRA RE: 
- Holmestrand er byen min, forteller Silje Grimnes Hansen 
(24) som er født og oppvokst i Mulvika - i Re. ReAvisa 
møtte henne på Lille Holmestrand cafe og hit kommer også 
mange av hennes barndomsvenninner fra Re når de skal 
møtes. På det lille bildet ser vi Silje på toppen av byen.
- Holmestrand lever om sommeren, da er det flott her!

Foto: 
Stian Ormestad / privat

- Det var litt rart for oss å skjønne at vi 
ikke kunne gå på skolen rett borti gata

andre områder, hvorfor sitter 
det så langt inne å finne gode 
løsninger på tvers av kom-
munegrensene på et område 
som er veldig viktig for folk 
- som skole og barnehage? 

- Jeg er ikke tilhenger av
kommunesammenslåing
Praktiske utfordringer møter 
folk i Mulvika nå og da. De 
har postadresse Holmestrand, 
men sokner til Re. Da Silje 
var ferdig med militærtjen-
este skulle hun søke om 
dimiteringspenger.
- Jeg fylte ut skjemaer og 
leverte i Holmestrand som 
jeg fikk beskjed om, siden 
postadresse er Holmestrand. 
Men jeg hørte ingenting og 
etterlyste svar. Da fikk jeg 
beskjed om å søke til Re. Da 
var det bare å starte helt på 
nytt. 
- Det er egentlig aldri helt 
enkelt å forstå seg på sånne 
ting, sier Silje og trekker på 
skuldrene. Sjøl om hun har 
vokst opp i grenseland mel-
lom Re og Holmestrand, med 
mer tilhørighet til nabokom-
munen enn sin egen, er hun 
ikke helt sikker på at en 
kommunesammenslåing er 
så lurt.
- På sikt kanskje? Jeg har 
ikke tenkt så mye over det. 
Det viktige er å få til et godt 
samarbeid. Re må gjerne 
være Re i framtida også, men 
det bør være mulig å bruke 
sunn fornuft.
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Stor interesse 
for Revetal-utbygging

Av Stian Ormestad 
Stian@ReAvisa.no

Torvparken 2-prosjektet skal 
legge lokk på parkeringsplassen 
bak bank-bygget og bygge fem 
etasjer i høyden. ReAvisa skrev 
for første gang om det i fjor 
sommer, og du kan lese enda 
mer om prosjektet på nettavisa 
ReAvisa.no.

Seks mill for toppleiligheten?
Onsdag 2. april var det infomøte 
om planene på Restauranten. 
Sjøl om ideen for hva tomta skal 
brukes til har vært kjent lenge, 
er planene blitt spikra først i 
den siste tida. Cirka 30 interes-
serte var frammøtt. Det største 
spørsmålet var naturlig nok 
prisene på leilighetene. 
- Prisene er ikke helt klare enda, 
svarer Svein Olsen på vegne av 
utbygger. Han forteller at det 
er en prisstigning på 15 prosent 
siden Torvparken 1 ble bygd, 
så det blir på samme prisnivå 
som der pluss prisstigningen på 
15 prosent. Det kommer mye 
av nye forskrifter, - det er dyrt 
å bygge, forteller Olsen som 
anslår en kvadratmeterpris på 
rundt 40.000. 
- Betyr det seks millioner kroner 
for største toppleiligheten, ble 
det spurt fra salen. 
- Det blir nok under seks mil-
lioner, sier Olsen og legger til: 
- Byr du seks millioner nå, er 
den din! Representanter fra ho-
vedentreprenør Veidekke mener 
det ikke er så dyr prislapp.
- Du får mye bedre leiligheter 
nå enn før, så det er verd penga. 

Energisparing, blant annet - 
det merkes på innsparinger 
på oppvarming, for eksempel. 
Alle leilighetene er tilpassa 
og tilrettelagt, for rullestoler 
for eksempel, forklares det. 
Veidekke har fra før av stått for 
flere prosjekt på Revetal, blant 
annet p-hus og omsorgsbygg.

Fem etasjer i høyden
Politikere og administrasjon 
i Re kommune har ved flere 
anledninger uttalt at det er et 
ønske om fortetting i sentrum - 
og at man skal bygge i høyden 
med parkering i kjelleren. Tross 
det, står det fortsatt fire etasjer i 
reguleringsplan for dette områ-
det av Revetal.
- Det er noen forandringer i
forhold til første infomøtet i fjor 
sommer, forteller Svein Olsen 
på vegne av utbygger Revetal 
park. I tillegg til større nærings-
areal, vil samtlige leiligheter 
bli gjennomgående leiligheter, 
det er invilga dispensasjon for å 
bygge i fem etasjer, med mer.
Det vil helt sikkert glede mange 
i jordbrukskommunen Re at 
dette prosjektet ikke legger be-
slag på dyrka mark, men gam-
mel asfaltjungel som i mange 
år har trengt en oppgradering. 
Dette er den siste delen av det 
gamle sentrum som blir en del 
av en ny helhet på Revetal.
- Interessen er stor, har Olsen 
merka det siste året. Mange 
har lenge vært veldig spent 
på hva som skjer med akkurat 

denne delen av Revetal. Bank-
bygget skal rives og det skal 
bygges nytt, integrert i nybyg-
get. Bare underetasjen med 
kjellerlokalene vil stå igjen av 
det gamle. Reint praktisk løses 
dette ved at man bygger det 
nye bygget så å si ferdig før det 
gamle rives, så de som driver 
der i dag har mulighet til å drive 
videre under bygginga og even-
tuelt flytte inn i nybygget.
Svein Olsen forteller at hele 
næringsarealet blir kjøpt av 
Revetal Invest som allerede eier 
Re-torvet. 

Innflyttingsklart til jul 2015?
I etasjene over vil det bli leil-
igheter, 36 i tallet. Under blir 
det parkeringskjeller på samme 
nivå som det er parkeringsplass 
i dag. På bakkeplan blir det vei 
over fra parkeringshuset og til 
Revetalgata, så å si tvers gjen-
nom lokalene der banken holder 
til. Torvparken 2 vil bygges 
sammen med parkeringshuset 
og det vil bli lagt lokk bort til 
Torvparken 1 for parkering, 
gang- og sykkelvei og bilvei. 
Sentrum av Revetal blir bundet 
sammen til en helhet, med et 
stort kjøpesenter som utvides 
med nærmere 1.300 kvadrat-
meter i tillegg til dagens 14.500 
kvadratmeter, pluss leiligheter i 
etasjene over.  Byggestart vil bli 
i løpet av høsten avhengig av 
hvor raskt det går med salget av 
leilighetene. Ferdigstillelse kan 
bli før jul i 2015.

REVETAL: Infomøte om stor Revetal-utbygging onsdag forrige uke, 
med spørsmål om pris, størrelse på leilighetene og ferdigstillelse. 

INNFLYTTINGSKLART TIL JUL: Mange av leilighetene 
er allerede i bruk, og de aller siste er innflyttingsklare til 
jul. Deretter blir det å doble dagens prosjekt på 20 leil-
igheter til totalt 40 i solhellinga i toppen av Rødsåsen i 
Undrumsdal.

Foto: 
Stian Ormestad

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Utifra tall oversendt fra Thor Fredrik Hanssen Sol-
berg ved DNB Eiendom Revetal kan vi se at prisen 
per kvadratmeter bolig er høyest på postnummer 3174 
Revetal med 21.670 kroner. Der tar det i snitt  over to 
måneder å selge en bolig. På andre enden av skalaen 
ligger postnummer 3178 Våle med en gjennomsnittelig 
kvadratmeterpris på 16.787 kroner - nesten 5.000 kroner 
lavere per kvadratmeter. Våle ligger på andre enden av 
skalaen også når det gjelder omsetningshastighet, det tar 
under halvparten av tida i snitt å få solgt bolig i Våle. 
- Det er stort sett en god bevegelse i boligmarkedet i Re 
i 2013, kommenterer Hanssen Solberg statistikken. 
- Som mange andre steder var det litt roligere i siste 
kvartal enn i de tre første. Året sett under ett selges det 
betydelig fler eiendommer i sommerhalvåret i Re enn i 
vinterhalvåret, 80 mot 42 i 2013. Vi registrerer også en 
god prisendring fra 2012 til 2013. Antall salg varierer 
mye når man sammenlikner postnummer med hveran-
dre, men det som er interessant er at 3178 Våle med 
lavest kvadratmeterpris har kortest omsetningshastighet, 
mens 3174 Revetal har høyest kvadratmeterpris og 
lengst omsetningshastighet.

RE: Statstikken over boligmarkedet for i fjor 
viser at det fortsatt at det er billigst i Våle, og 
der går salget kjapt og greit. På Revetal er 
det dyrere, og der tar det lenger tid å selge.

Boligstatistikk for fjoråret: Kjapt 
og billig i Våle, dyrest på Revetal

Vår lokalkunnskap - din fordel!
Ta kontakt med Truls Bøhle eller Thor Fredrik Hanssen 
Solberg i banken på Revetal eller på telefon 47 67 55 00

Eiendom Re/Andebu

Ny meny!
Man - lør 11 - 19, søn 15 - 19

Boligbygging i Re:

Les mer på ReAvisa.no
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Av Stian Ormestad 
Stian@ReAvisa.no

- I ei tid da andre kanskje 
opplever at det stopper opp eller 
til og med en nedgang, opplever 
vi bare enda større pågang, 
forteller Rolf Auen som står bak 
Solrik eiendom i Rødsåsen.

Dobler prosjektet
- I den "vanskelige tida" har 
vi solgt veldig mye. Av 20 
leiligheter er det bare to som 
ikke er solgt i skrivende stund, 
oppsummerer Auen stolt. De 
siste blir innflyttingsklare til jul.
Tidligere har Auen stått for 
tilsvarende prosjekt i Hof, der 
bygget blir lagt i skråterreng 
slik at begge etasjer har utgang 
på bakkeplan. 
- Jeg brenner for å bygge på 
denne måten med livsløpsstan-
dard. I tillegg er det brannsik-
kert, det er mer praktisk og 
enkelt - du får rett og slett mye 
for penga.
I første omgang er det snakk om 
å doble prosjektet, det vil si 20 

Dobler Solrike-prosjektet

leiligheter til - totalt 40. Av dem 
som allerede har flytta inn, er 
det en god miks i alder forteller 
Auen. - Vi har solgt en del leil-
igheter til undom fra Re, men 
det er også godt voksne kjøpere, 
og kjøpere som kommer fra 
andre sida av kommunegrensa. 
- Det er en stor fordel for nabo-
laget at det er en miks, mener 
Auen - som får skryt av dem 
som har valgt å handle av ham. 

Personlig oppfølging
- Han er på byggeplassen her 
sjøl og vi har fått en personlig 
oppfølging hele veien, forteller 
Linda Bjørnsen som flytta inn i 
september 2013 med mann og 
barn. - Vi har fått lov å komme 
og gå for å følge med på byg-
ginga. Rolf har vært tilgjenglig 
hele tida, og er det noe sier vi 
bare i fra så blir det fiksa. Det 
kan jo skje ting med nye bygg, 
så det er en stor trygghet. Vi er 
veldig fornøyd!

RØDSÅSEN: Solrik eiendom AS ved Rolf Auen har 
allerede bygd 20 leiligheter i solhellinga i Rødsåsen. 
Nå varsler han 20 til. 

Skaane Import Bilverksted AS
Sørbyveien 603, 3178 Våle

Reparasjoner - Eu-kontroll - Klima-
service - 4-hjulskontroll - Service

Vi har avdeling i Våle og på Nykirke 
- felles tlf 330 70 700

Roger i Våle - tlf 930 80 075
Vidar på Nykirke - tlf 920 90 098

Alt i glassmesterarbeid: Speil, rekkverk, 
trappeglass, aluminium, gitter, vindusglass, 

energi spareglass, sikkerhetsglass, 
interiør, bad, dusj med mer

Interiørglass
Glass på bad og dusj 
Glass på kjøkken
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Kultur i Re:

Fytti katta så trivelig 
med revy på Fjellborg
FJELLBORG: Revygruppa Sceneskrekk 
spilte Ræts på Fjellborg siste helga i mars 
2014. 19 revyglade rotter og katter og 
musikere var på scenen, med et alderss-
penn fra 16 - 60 år. Cirka 60 løste billett på 
lørdag og cirka 90 på søndag. 
- Runde og snille tall, forteller revygjen-
gen som mener tallet kunne ha vært høy-
ere, - men det ble en del arrangementskrasj 
i helga, forteller de til ReAvisas oppmøtte. 
Stykket ble satt opp for ti år siden, skrevet 
av instruktør Pål-Arild Simonsen, med 
noen nye innslag. Kari Huseby Simonsen 
har vært revymamma og sjefssminkør 
i alle år, men fikk for første gang prøve 
seg på scenen forrige helg. Hun og Kåre 
Holtung utgjorde rottemor og rottefar. 
Kåre i akkurat samme rolle som for ti år 
siden, men med litt lysere pels, mener han 
sjøl. Det var en katt-astrofe da katta klarte 
å ta rotta på rottene - midlertidig! Det blir 
litt av et rotterace - bokstavelig talt. Et 
rottenavn er Pava-rotte-ti, som synger i 
Rotten Albert hall. I stykket var det også 
en duett med rotteti og rotteta. Vel blåst og 
trivelig for både små og store med revy på 
Fjellborg igjen - en årlig tradisjon, lover 
revygjengen. På det store bildet ser vi hele 
revygjengen i avslutningsnummeret. Ellers 
ser vi Katta Klore og Katta Kløne i Hugo 
Randsby og På-Arild Simonsens skikkels-
er. I billettluka satt Katta Kløne. Og til og 
med i kiosken sto det aktører bak disken, 
kanskje Mattilsynet hadde hatt sitt å si om 
rotter i kiosken?

Foto: Stian Ormestad

EIENDOMSMEGLING

GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN

ADVOKAT

TELEFON 33 39 53 97 

H A N S E N
B Y G G  OG  A N L E G G
THOMAS HANSEN
TLF 950 53 216

Gran VVS Revetal Bispeveien 1045, 3174 Revetal
Tlf 40 00 33 20
Epost revetal@comfort.as 
Nett www.granvvs.no 

Man-fre 07.30-16.00
Lør 10.00-14.00
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Se flere bilder på ReAvisa.no
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Flere enn ventet på Venterock
VONHEIM: I flere måneder har det vært klart at Fon ung-
domslag skulle dra i gang Venterock på Vonheim siste lørdag 
i mars 2014. Ungdomslaget hang det hele på Revårock-knag-
gen, og en liten smakebit ble det, med Revåjammer først ut på 
scenen. Sats var band nummer to. 
Allerede klokka halv elleve måtte Gaute Eia Holtung stoppe 
folk i døra på lokalet. Da var det rett over 200 stykker inne.
- Beklager altså, men det er helt fullt. Vi må tenke litt på bran-
ninstruksen her på huset.
Den gode Fons-ånden og ungdomslaget lever med andre 
ord i beste velgående. Snorre Langeland, festivalsjefen på 
Revårock og gitarist i Revåjammer er godt i gang med plan-
legginga av sommerens festival på kubeitet: 
- Jeg har flere band på vent, men det er i hvert fall helt klart at 
The Dix skal spille, forteller han i pausen, før han skal opp på 
scenen igjen.
Revårocken i år faller på lørdag 26. juli 2014.

Foto:
Synne Eggum Myrvang

Ramnes Historielag

Alle er velkommen til møte på 
Bakke mølle onsdag 23. april kl. 18.00

Øivind Skjeggerød forteller om det store arbeidet som er 
gjort siden vi var her sist, og planene framover.

Tor Bjørvik tar for seg den store virksomheten med kverner 
og sager i bekker og elver i Re før elektrisiteten kom.

Hjertelig velkommen!

BRÅR: Tirsdag 4. mars 2014 
ble den månedlige internas-
jonale møteplass arrangert 
på Brårsenteret. Folk fra fire 
forskjellige land lyttet til 
kveldens tema som var: ”Til 
Galdhøpiggens topp med folk 
fra mange land”. Jarl Teig fra 
Nøtterøy Røde Kors fortalte 
og viste film fra fjorårets tur 
til Galdhøpiggen. ”Til topps” 
er et integreringsprogram der 
Norges Røde Kors samar-
beider med integrerings-og 
mangfoldsdirektoratet(IMDI), 
samt KS og DNT. ”Til Topps” 
er så mye mer enn bare en tur 
til Galdhøpiggen. Det gir folk 
fra andre land innblikk i norsk 
kultur og hjelp til å forstå den. 
Vår norske turtradisjon er 
ganske enestående. De fleste er 
annerledes enn oss ! Eksempel-
vis snakker vi mye om været, 
det gjør de ikke i Australia. Vi 
snakker om våre sykdommer, 
det er privat i de fleste kulturer. 
I juni 2013 dro en hel buss 
med innvandrere fra Vestfold 
,bl.a en familie bosatt i Re til 
Galdhøpiggen. Av 37 deltak-
ere kom hele 35 til toppen av 
Galdhøpiggen. Før turen ble det 
arrangert forberedende gåturer 
på Nøtterøy og Fossnes. Slik 
ble turdeltakerene litt kjent på 
forhånd. Vestfold Røde Kors 

hadde samlet inn en del turklær 
og sko til turdeltakerene.
Filmen viste en gjeng med glade 
og ivrige tindebestigere som 
til tross for litt dårlig vær og 
selvsagt bratt oppstigning var 
stolte og smilende da de endelig 
nådde toppen. Noe av ideen bak 
”Til topps” er at det skal bidra 
til økt inkludering og forbedret 
folkehelse og at vennskap som 
etableres under turen kan leve 
videre etter at turen er gjennom-
ført. Etter hjemkomsten kan det 
også gi inspirasjon til å komme 

Integrering
på Galdhøpiggen

seg ut og bevege seg. I år går 
den flerkulturelle turen til 
Galdhøpiggen av stabelen 5-7 
juni og planen er at en eller 
kanskje to busser skal dra fra 
Vestfold i år. Jarl Teig var en 
entusiastisk og kunnskapsrik 
ambassadør for turarrange-
mentet, og ble takket hjertelig 
både av en av fjorårets del-
takere , Heidi fra Tsjetsjenia, 
nå Revetal og Inger-Johanne 
Sveen som overrakte en bok 
om godt drikke utgitt av Vest-
fold Bygdekvinnelag.

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Skolene i Re:

Stort utvalg av griller!

KLAR TIL 
GRILLSESONGEN?

Mange gode tilbud

Konkurranser og demo

Vafler og kaffe

        robotklipper
Repr. fra leverandør kommer fredag for demo.

BEST I TEST!

Tysse

Vi har også det du trenger for 
vårrengjøringen - stort utvalg 
i høyttrykk til 
gode priser!

Norges beste utemaling?
Kom og prøvemal
på leverandørens 
stand begge dager!

Kjøp flaske, 

få med gass på kjøpet!

Fylling 10/11 kg 

kun 199,-



27ReAvisa april 2014

Stort utvalg 
scootere

fra kun 9.990,-

STREETZONE

* Gjelder ved kjøp fredag og lørdag

Nye Senda SM Xtreme Limited edition

Denne er grommere enn noen gang! Introtilbud kun 26.990,-! Begrenset antall

* Gratis klargjøring og registrering ved kjøp av to-hjuling!

Kom og prøv en nyhet fra Peugeot! 

ELEKTRISK TRÅSYKKEL
Repr. fra lev.kommer fredag.Endelig er våren her!
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MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

Bjunevn. 478, 3174 Revetal - Tlf. 913 49 533/ 918 50 371

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa..no

Det kokte over for foreldre-
representant Petter Solheim 
og han truet med å ta med 
maskingeværet hvis ikke feil og 
mangler var utbedra over som-
merferien 2012. Ungdomsskole-
debatten den gangen hjalp i 
beste fall bare midlertidig: 
- Fortsatt et massivt vedlike-
holdsetterslep, beskriver 
konstituert rådmann Unni Bu 
situasjonen på Revetal ung-
domsskole i sin orientering til 
kommunestyret tirsdag 25. mars 
2014. 

- Har bevilga for lite penger
De folkevalgte møter nyheten 
om at det fortsatt ramler murst-
ein fra veggene med stor un-
dring. - Men vi skal huske på en 
ting: Dette er vårt ansvar. Vi har 
behandla vedlikeholdsplaner, 
og vi har bevilga for lite penger, 
sier Frode Hestnes (Frp). Han 
sammenlikner det med hvor løst 
pengene kan sitte i andre sam-
menhenger: 
- Vi bevilga 150.000 kroner for 
å bygge om personaltoalettene 
på kommunehuset. Det tok oss 
ikke lang tid. Toalettene på 
ungdomsskolen har vi hørt om i 
lange tider. 
- Skal vi nå vedta en plan? 
Dette blir for flaut. Vi må gjøre 
noe nå, mener Hestnes. Heming 
Olaussen (SV) takker for å få 
sannheten rett i fleisen. - Men 
det kan vel ikke komme som 
noen overraskelse? Hver gang 
vi har hatt mulighet til å gjøre 
noe med dette, har flertallet 
stemt i mot. 

Kommunelegen vil stenge
"Nyheten" om den fortsatt 
sørgelige tilstanden på ung-
domsskolen ble kjent da NRK 
fortalte om kommuneoverlegen 
i Re sin konklusjon: - Kom-
muneoverlegen i Re varsler 
at godkjenningen av Revetal 
ungdomsskole kan bli trukket 
tilbake, fortalte NRK Vestfold 
dagen før kommunestyremøtet.
- Rådmannen vil beklage at 

LOKALPOLITIKK I RE: Ram-
nes og Røråstoppen skolekorps, 
Våle skolekorps, Blågjengen og 
Glagjengen spilte opp en times 
tid før kommunestyremøtet 25. 
mars 2014.- Nå er foreldrene 
ganske slitne, forteller Ellen 
Sørby i Åpen post, en mulighet 
for alle og enhver til å ta ordet 
på kommunestyrets talerstol før 
møtet settes. I Våle skolekorps 
sitter styret fortsatt, dog uten 
leder. I Ramnes og Røråstop-
pen skolekorps er det et helt 
nytt styre, forteller Sørby. - Vi 
er veldig glad for å ha foreldre 
som tør å ta en utfordring!
For utfordringer venter på rad 
og rekke. I Våle skolekorps blir 
det fortalt at de sliter med et 

- Et massivt vedlikeholds-
etterslep på Revetal ungdomsskole

denne rapporten først ble kjent 
gjennom NRK Vestfold. Min 
plan var å få full oversikt for 
så redegjøre for den på kom-
munestyremøtet, sier Unni Bu 
fra talerstolen. Kommunelegen 
påpeker i sin rapport at det ikke 
foreligger noen planer om å 
rehabilitere eller bygge nytt. 
- Hvis det kommer en god plan 
på plass, kan det være lettere å 
gi midlertidige godkjenninger 
fram til en løsning er på plass, 
redegjør Bu. Behandling av 
forprosjekt for ungdomssko-
len kom opp senere i samme 
kommunestyremøte. Det ble en 
lang debatt om hvem som skulle 
mene noe om ny ungdomsskole 
- hvordan styringsgruppa for 
forprosjektet skal settes sam-
men og hvem som skal lede 
den. 

Forprosjekt for ny skole
- Vi må få lov til å tenke skole. 
Vi må få lov til å ha store planer 
for hva som blir den beste løs-
ningen, både i innhold og bygg. 
Vi må tenke stort, mener Einar 
Borgmann (Ap). 
Skal vi først starte med hva 
innholdet i bygget skal være, 
eller skal vi gå rett på hvordan 
skolebygget skal se ut? Etter 
en lang debatt ble det klart at 
Hovedutvalg for helse, oppvekst 
og velferd (HOV) blir det 
politiske forankringspunktet.
Derimot klarte de folkevalgte 
ikke å velge en leder. Forslag 
fra felleslista Høyre og Krf og 
Frp om å velge Anette Røren 
Hem (Frp) falt med bare 11 
stemmer mot flertallets 14. 
Dermed må det velges leder av 
styringsgruppa senere. - Det er 
et stort engasjement og det er 
tydelig at vi vil ha det samme - 
en ny ungdomsskole. Det er bra, 
oppsummerer Svein Holmøy 
(Sp). Fram til en løsning er på 
plass for framtida, understreker 
Bu at alle de helt nødvendige 
utbedringene som må til for å 
sikre liv og helse skal gjøres på 
Revetal ungdomsskole.

LOKALPOLITIKK I RE: Snart to år etter det 
berømte maskingevær-sitatet fra kommunestyrets 
talerstol, ramler fortsatt murstein fra veggene på 
ungdomsskolen. 

underskudd på 50.000 kroner, - 
penger vi hadde trengt til instru-
menter, instruktører, uniformer 
og utenlandsturer. 
Hva kan kommunen bidra 
med? Leie av lokaler er en stor 
utgiftspost: 15.000 kroner per 
år. - Det er kanskje noe dere 
rår over? - 17. mai er bare en 
eneste dag. Vi har mange flere 
morsomme korpsdager i løpet 
av året. Det dreier seg om å 
gjøre noe sammen, der alle er 
like viktig - det finnes ingen 
reservebenk i korps!
Korpsene vil sende et felles 
infobrev om deres utfordringer. 
Mange er av helt praktisk art 
der kommunen kan legge bedre 
til rette for korpsene og ta 

seg mindre betalt for leie, for 
eksempel. Det dreier seg altså 
ikke bare om kroner og øre, 
men det blir understreket flere 
ganger at økonomien er trang i 
skolekorpsene.
- Vi er ikke her først og fremst 
for å be om penger, men heller 
å vise oss fram - så kanskje dere 
husker oss ved neste budsjett?
Ordfører Thorvald Hillestad 
(Sp) takker av innlegget:
- Vi har mange hensyn å ta i 
denne salen, men jeg håper 
at vi ikke stiller oss sånn at 
vi må importere korps til 17. 
mai - med referanse til det som 
skjedde i Andebu i fjor. Der ble 
et svenskt korps leid inn til 
17. mai-feiringa.

Korpsene i Re spilte opp til kommunestyremøte

KLAR TALE: - Dette er flaut, sier Frode Hestnes (Frp) om situasjonen på Revetal ungdomsskole. 
I bakgrunn ser vi konstituert rådmann Unni Bu. 

Foto: Stian Ormestad.

Lokalpolitikk i Re:

Les mer på ReAvisa.no

Les mer på ReAvisa.no
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www.ReAvisa.no 
- siste nytt fra Re

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Siste onsdag i mars ble en 
avtale mellom Re kommune 
ved ordfører Thorvald Hillestad 
og Høgskolen i Buskerud og 
Vestfold ved rektor Petter Aasen 
undertegnet på kommunehuset 
på Revetal.  
- Jeg fikk tips om at dette kunne 
være noe for Re, så skjønte jeg 
etter hvert at det er helt riktig - 
og veldig viktig, sier ordfører 
Thorvald Hillestad om avtalen 
som Re er en av tre kommuner 
som får inngå. 
- Dette er snakk om å være mer 
enn en A4-kommune som bare 
gjør akkurat det en må, men 
heller være litt framoverlent 
og innovativ. Det kan sette litt 
mer farger på arbeidshverdagen 
og gjøre Re til en mer attraktiv 
kommune å jobbe i.
- Og ny teknologi og bedre 
kunnskap kan gjøre at vi gjør 
ting på en smartere måte, og 
dermed også sparer tid og 
penger, legger konstituert råd-
mann Unni Bu til.

Tester ut ny teknologi på 
sjukehjemmet i Våle
Rammeavtalen inneholder 
allerede noen prosjekter, og 

- Dette er en enestestående mulighet for Re kommune

kan være et springbrett for 
nye, forteller Høgskole-rektor 
Petter Aasen. Av prosjekter kan 
nevnes forskning på demens, 
der det på Vestjordet i Våle 
testes ut ny teknologi for første 
gang i Norge.
- Det er mynta på demente som 
vil hjem, og som prøver å kom-
me seg ut. Det skaper mye uro, 
og derfor testes ut et system der 
en sensor i gangen starter en 
film på utgangsdøra, forteller 
Torill Lønningsdal, seniorråd-
giver hos høgskoledirektøren. 
- Det kan være et hav med 
bølgesus der den demente vil 
snu for å unngå bølgen som 
kommer i mot, eller en ball som 
sparkes der spesielt menn snur 
seg for å hente ballen. Det kan 
også være et akvarium med 
flotte farger. Det kan egentlig 
være hva som helst som bryter 
tanken om å ville hjem. Da blir 
det lettere for personalet å få 
vedkommende tilbake i boligen 
på en rolig måte, forklarer Løn-
ningsdal.

Vil samarbeide med 
landbruksnæringa i Re
Andre områder Re kommune 

REVETAL: En stolt ordfører kunne skrive under på en avtale med Høgskolen i 
Buskerud og Vestfold, som kan bety et stort løft for landbruket, næringslivet og 
offentlige tjenester.  

kan dra nytte av kompetansen 
på Høgskolen er på landbruk 
og matproduksjon, barnehage 
og skole, stedsutvikling og 
nærings- og tjenesteutvikling.
- Når det gjelder landbruk og 
matproduksjon vil vi gjerne 
jobbe mot produksjonsleddet i 
primærnæringa, og her i Re er 
vi midt i blinken for det, sier en 
fornøyd rektor Aasen.
- Det her er snakk om å gi 
begge veier. For Høgskolen 
sin del er Re en god samarbe-
idspartner for å høste erfaringer 
i virkeligheten - for å teste ut 
ideer forskning, produkter og 
tjenester i praksis.

- Omsorgsbygget er en spen-
nende arena for forskning
Ordfører og rektor ser mot 
omsorgsbygget - det er et 
attraktivt bygg også for Høg-
skolen i Buskerud og Vestfold. 
- Det ligger et bygg utpå jordet 
her som kommer til å bli helt 
perfekt for moderne forskning, 
er begge enig om. - Vi må kjapt 
fylle rammeavtalen med flere 
konkrete prosjekt, sier en sulten 
Høgskole-rektor. Ordføreren er 
helt enig, - dette blir spennende!

Bibbi Tvinde Øberg
Gullsmed

Tlf: +47 928 53 849

bibbi@gullsmeddesign.no
www.gullsmeddesign.no

www.facebook.com/BibbiDesign
Bibbi Design

Designer det  du ønsker deg

SAMARBEIDSAVTALEN UNDERSKRIVES:
Høgskolerektor Petter Aasen og ordfører Thorvald Hillestad.

Foto: Stian Ormestad
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SKJEGGESTADÅSEN
Flotte tomter uten byggeklausul på Tomtefelt B11 og
B12!

Kontakte megler for mer informasjon om tomtene.

Ring gjerne for å avtale en omvisning i Skjeggestadåsen!

Kontakt:
DNB Eiendom / Vestfold Nybygg
Megler: Anne Handegaard tlf. 90 28 97 50
Megler: Trond Holsvik tlf. 91 88 51 95

dnbeiendom.no

TOMTEFELT
B11
B12

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- En million kroner på gavekon-
to, men de ansatte må betale fra 
egen lomme, sto det på forsida 
av ReAvisa november 2012. 

- Ser lite til gavepengene
Det ble lovet en opprydning, 
og den er godt i gang. Pengene 
er gitt av brukere og pårørende 
som takk for god hjelp i vanske-
lige tider. Mange spurte om mer 
åpenhet rundt disse kontoene 
som Re kommune råder over. 
- Vi snakker med pårørende som 
lurer på om vi har fått kosa oss 
for penger som er gitt, men det 
er veldig vanskelig å svare på. 
Vi ser lite til gavepengene, sa 
Anne Lise Lauritzen, omsorg-
sarbeider i Re, til ReAvisa i 
november 2012. De ansatte på 
Vestjordet ville feire 10 år og 
fikk 6.800 kroner på deling. Det 
ble en feiring på sparebluss: 
Undeholdninga ble avlyst, de 
hadde med egenbakt kake til 
dessert, og mye av gildet måtte 
de betale sjøl.

Som svar på ReAvisas fokus 
på saken, la rådmannen opp til 
en årlig rapportering med full 
innsikt. Pårørende og ansatte 
skal være med på å bestemme 
hva pengene skal brukes på, het 
det i et brev fra rådmannen.
I april 2013 ble saken behan-
dlet i Hovedutvalg for helse, 
oppvekst og velferd (HOV). 
I saken ble det foreslått dette 
som retningslinjer for adminis-
trering av gavekontoene: "Det 
opprettes et rådgivende utvalg 
bestående av fire representanter, 
to fra de pårørende og to fra de 
ansatte. Utvalget møtes mini-
mum en gang per kvartal og gir 
råd og forslag til virksomhets-
leder om aktuelle tiltak for bruk 
av gavepenger. Søknader som 
innkommer til virksomhetsleder 
utenom utvalget, sendes først 
utvalget for vurdering, kom-
mentar og prioritering".

De ansatte får 
være med på å bestemme

På senhøsten 2013 var represen-
tanter til det rådgivende utvalget 
klart: En pårørenderepresentant 
fra Krakken og en fra Vestjor-
det, pluss en ansatterepresentant 
fra hjemmesykepleien og en 
fra sykehjemmet. Hvert år skal 
en meldingssak legges fram 
for politisk behandling. Både 
Eldrerådet og Hovedutvalg 
for helse, oppvekst og velferd 
(HOV) fikk meldingssaken på 
bordet denne våren. Meldingen 
forteller at det i 2013 ble brukt 
gavepenger til følgende tiltak:
Hjemmesykepleien, 49.000 
kroner til begeistringsdag, jule-
lunsj for alle, juleavslutninger 
og tur for ansatte. På Krakken 
er det blitt brukt 15.250 kroner 
til julelunsj for alle ansatte og 
juleavslutning. På Våletoppen 
er det blitt brukt 23.677 kroner 
til julelunsj og aktiviteter for 
ansatte, 96.855 kroner til utstyr 
og trivselstiltak for pasienter og 
beboere. Rådmannens vur-
deringer er at tallene viser at det 

er brukt gavepenger i forhold 
til ansatte. "Det var viktig for 
ansatte å holde på en mangeårig 
tradisjon med julelunsj, og det 
ble satt stor pris på. Det ble 
samtidig en markering av at 
virksomheten nå skulle deles 
og siste jul før majoriteten av 
ansatte skal over i nytt om-
sorgsbygg".

Vil bruke mer på beboere
"Det har dessverre blitt brukt 
lite av gavepengene til trivsel-
stiltak for beboerne. Det er et 
mål at det nå når det rådgivende 
utvalg er på plass, at det er et 
engasjement fra utvalget om 
forslag om målrettet bruk av 
gavepengene i forhold til givers 
intensjon". Både Eldrerådet 
og hovedutvalget tok enstem-
mig meldingen til orienter-
ing, eldrerådet med et tillegg: 
"Eldrerådet ønsker at det blir 
brukt penger på trivselstiltak 
i det nye omsorgsbygget både 
for pasienter og de ansatte".

REVETAL / FON / VÅLE: Etter ReAvisa-skriverier ble det lovet rydding i rutiner og full åpenhet. Det er på 
plass, det eneste ønsket nå er at mer gavepenger kan brukes på trivselstiltak for beboerne.

RE KOMMUNE HAR RYDDA:  
Mette Halvorsen, virksomhetsleder  i Re komune, innrømte at det 
trengtes en opprydning i rutinene  rundt gavekontoene for halva-
nnet år siden. Nå er jobben gjort,  og den åpenheten som ble lovet
er på plass.

Faksimile:
ReAvisa november 2012

Endelig er det orden på gavekontoene i Re kommune

Lokalpolitikk i Re:

Les mer på ReAvisa.no
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REVETAL SENTRUM -
NYTT BOLIGPROSJEKT!
Selveierleiligheter midt i sentrum av Revetal!

Torvparken Trinn 2 - 36 leiligheter kommer for salg !

Kontakt megler for å bli registrert som interessent i prosjektet:
DNB Eiendom / Vestfold Nybygg
Megler: Anne Handegaard tlf. 90 28 97 50
Megler: Trond Holsvik tlf. 91 88 51 95

BO I 
SENTRUM

Leserinnlegg: En 
stor takk til eldre-
omsorgen i Re
Vi har som pårørende til 
vår nylig avdøde mor sett 
eldreomsorgen i Re på nært 
hold over en relativt lang 
periode. Fra hjemmehjelp i 
enebolig, hjemmehjelp og 
hjemmesykepleie i kom-
munal leilighet på Krakken, 
omsorgsleilighet på Våletun 
og nå til slutt på Vestjordet 
bofelleskap. Med den nega-
tive fokus som eldreomsor-
gen, muligens berettiget,  av 
og til får i media, synes vi at 
det er på sin plass også å si 
ifra når vi er såre fornøyd. Vi 
har opplevd at mors behov 
har blitt dekket etter hvert 
som det har økt, og overgang 
fra et ”servicenivå” til et 
annet har blitt tilbudt uten 
veldig lang ventetid. 
Vi har opplevd kommunens 
ansatte som profesjonelle 
omsorgspersoner. Dere har til 
dels krevende oppgaver, men 
gir av dere sjøl og skaper 
latter, glede og trygghet. Vi 
mener at dere lever opp til 
Re kommunes motto ”ny og 
varm” og skylder dere en stor 
takk!

På vegne av de pårørende
Kåre Holtung

RE KOMMUNE HAR RYDDA:  
Mette Halvorsen, virksomhetsleder  i Re komune, innrømte at det 
trengtes en opprydning i rutinene  rundt gavekontoene for halva-
nnet år siden. Nå er jobben gjort,  og den åpenheten som ble lovet
er på plass.

Faksimile:
ReAvisa november 2012

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Saken om fastlegers rett til å 
reservere seg mot å henvise 
kvinner til abort, og kommu-
nenes mulighet til å uttalse seg 
om en høring angående dette 
spørsmålet, har kokt litt over 
i ReAvisas spalter tidligere. 
Ordfører Thorvald Hillestad 
(Sp) var en av få ordførere som 
mente dette var en god ide, 
og sa i en VG-undersøkelse ja 
til reservasjonsrett. Det fikk 
varaordfører Trude Viola Anton-
sen (Ap) til å se rødt, og hun er 
fortsatt forbanna: 

- Burde ikke vært en sak
- Dette er i grunnen en håpløs 
høring i utgangspunktet. Jeg 
vil takke administrasjonen for 
et godt svar, sier Antonsen og 
viser til rådmannens forslag 
til høringsuttalelse der Re 
kommune høflig takker nei til 
reservasjonsrett for fastleger. 
Og Antonsen får støtte fra Mar-
gareth Horn (Sp) - partikollega 
med ordfører Hillestad, men 
av en helt annen oppfatning 

Varaordføreren er fortsatt forbanna, 
og fikk flertallet med seg mot reservasjonsrett

i dette spørsmålet:  - Jeg er i 
mot reservesasjonsretten. Hva 
blir det neste? Lærere som vil 
reservere seg mot undervisning 
i religion, spør Horn. - Kanskje 
flåsete sagt av meg, men det 
understreker min mening om at 
dette er en sak som ikke burde 
vært en sak. Dette er et angrep 
på kvinner i en svak posisjon og 
når jeg i tillegg leser i hørings-
dokumentet at dette også dreier 
seg om å reservere seg mot alle 
spørsmål, som for eksempel hva 
samfunnet kan tilby av bistand, 
informasjon om inngrepet og 
opplysninger om hvor mange 
uker kvinnen er på vei, da blir 
jeg enda sikrere på at det er in-
gen menneskerett å bli fastlege 
og jeg klarer ikke å forstå at det 
går ann å gjøre det så omfat-
tende. 

- Tar hensyn til kvinnen
Heming Olaussen (SV) var 
den eneste på talerstolen som 
er positiv til at saken havner 
hos kommunene, de andre er 

kritiske til det. Olaussen for-
teller at det så langt han har fått 
på det rene er det per idag ingen 
fastleger i Re som ønsker å re-
servere seg, - men det er likevel 
en prinsipielt viktig diskusjon. 
- Det koker ned til om vi skal 
ta hensyn til legen eller kvin-
nen. Der er det vel ingen tvil 
om hvor SV står, sier Olaussen 
retorisk og lar svaret henge 
i løse lufta: Kvinnen. Kåre 
Solberg (Krf) taler kvinnene 
på talerstolen - og Olaussen - 
midt i mot og sier et klart ja til 
reservasjonsretten. Solberg får 
sju stemmer på sin side, mot et 
flertall på 18. Re kommune sier 
nei til reservasjonsretten. Reint 
formelt heter det i konklus-
jonen i høringsuttalelsen: "Re 
kommune ønsker ikke å stille 
seg bak foreslåtte endringer i 
helse- og omsorgstjenesteloven 
og i pasient- og brukerrettighet-
sloven (hjemmel til å gi for-
skrift om reservasjonsmulighet 
for fastleger og rett til å skifte 
fastlege ved reservasjon)".

LOKALPOLITIKK I RE: Re kommune sier nei til reservasjonsrett for 
fastleger, med et flertall på 18 mot 7 stemmer.
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BERGSÅSEN: Åtte medlemmer møtte opp på i Bergsåsen Velforenings 
årsmøte siste torsdag i mars i Idrettsbygget. Regnskap og budsjett ble enstem-
mig godkjent. Alle tok gjenvalg og styret har denne sammensetningen: Cath-
rine Sonnleitner, leder, Anne Marte Berntsen, sekretær, Kristine Myrstad Gul-
brandsen, kasserer og Jon Arne Lian og Janne Wetterstad, styremedlemmer. Av 
planer framover er fortsatt opprusting av leikeplassene og inntektsbringende 
aktiviteter og aktiviteter for beboerne i Bergsåsen. En måneskinnstur i oktober 
og en leke- og grilldag i vår blant annet. Det vil fortsatt bli satset på snegle-
dugnader og en ryddedag i Bergsåsen ut på våren. Styret var fornøyd med den 
økende oppslutningen om velforeningen – noe som gjør at de har råd til nye 
lekeapparater. Alle var opptatt av standarden på veiene i åsen etter vinterens 
påkjenning på veiene. Det er ikke bare snø som er brøytet bort i vinter. Flere 
steder er også asfalten skrellet av i store stykker. Plenkanter og veikanter er 
høvlet vekk og noen steder har plenene store skader etter vinterens brøyting. - 
Årmøtet håper virkelig på en opprusting i sommer og at sykkelveiene får fast 
dekke igjen der asfalten er skrellet vekk. På bildet ser vi fra venstre: Cathrin 
Sonnleitner, leder, Kristine Myrstad Gulbrandsen, kasserer, Jon Arne Lian, 
styremedlem og Anne Marte Berntsen, sekretær.  

Foto: Håkon Westby

Velforeningen: - Elendige veier i Bergsåsen

VÅLE: Det Re kommune bruker som argument for å felle gamle trær, mener fag-
folk er et argument for å la trærne stå. Trefellinga på Re sykehjem ble en snakkis: 
I slutten av februar ble mange store, flotte trær felt rundt sjukehjemmet - trær som 
tidligere var skjermet fra hogst gjennom flere byggetrinn helt siden 1970-tallet.
Alle mener noe om det, alt fra "er det noe vi har nok av her i Re, så er det trær!" 
til bekymringer for hvordan det kan se ut som Re kommune turer fram, tilsynela-
tende uten fagkunnskapen som trengs. Svarbrevet fra Re kommune lar fagfolka 
seg ikke imponere over, les hele brevet på nettavisa ReAvisa.no. Re kommune 
peker blant annet på at det er så mange gamle eietrær i området, at å felle ett ikke 
har stort å si. Nettopp fordi det er mangel på samlinger av gamle eiketrær er det 
viktig å ta vare på de vi har, spesielt i Re som er en kommune med mye eik. Flere 
utrydningstrua arter er avhengig av flere eiketrær i en samling for å overleve. Det 
poengterer Magne Flåten, også opprinnelig fra Re, i kommentarfeltet på 
ReAvisa.no. Flåten er kartleggingskoordinator hos Samarbeidsrådet for biologisk 
mangfold (SABIMA). - Gunnerød får min honnør for å reagere, og Holtungs og 
andres fagkunnskap bør brukes, lykke til med mer ansvarlig fremferd på våre 
barnebarns vegne, skriver Flåten. - Ingen av punktene endrer det faktum at felling 
er i strid med Naturmangfoldloven og forskrift om utvalgte naturtyper, kommen-
terer Hallvard Holtung, biolog fra Fon, svaret fra Re kommune. - Dette eiketreet 
ville blitt til en "biotopbombe" i løpet av et tiår - med riktig beskjæring, peker 
Bernt Georg Gunnerød på, aborist opp-rinnelig fra Våle. - Man kan sammenligne 
det med hus: Skulle man rive dem hver gang de skulle males? I Oslo får bare 
sertifiserte arborister utføre arbeid på trær, og det har sine grunner. Kanskje om 
noen tiår har man samme regelen over hele fjøla? Re kommune er nok ikke den 
eneste kommunen som synder når det kommer til trær, antar Gunnerød. Fagfolka 
er enig om at det er bra at kommunen har snudd på spørsmålet om å la veden fra 
eika ligge igjen i terrenget. - Jeg håper og tror kommunen har tatt mer lærdom av 
saken enn svaret gir inntrykk av, oppsummerer Holtung. Fylkesmannens miljø- 
og sikkerhetsavdeling etterlyste forklaring fra Re kommune etter at ReAvisa tok 
kontakt i sakens anledning. Hva Fylkesmannen mener om svarbrevet som er sendt 
Fylkesmannens miljø- og sikkerhetsavdeling med kopi til ReAvisa vites ikke i 
skrivende stund. På bildet ser vi at bare et varselskilt står igjen der bjørka har stått 
- det første engasjerte reinger reagerte på i slutten av februar.

Arkivfoto:Stian Ormestad

Tresaken ruller videre: Fagfolka er ikke 
imponert over svaret fra Re kommune

Les mer på ReAvisa.no

Natur i Re:

Lørdag 10. mai Kl 12.00 - 14.00 inviterer Re kommune
alle barn, unge og voksne til sikkerhetsdag på Revetal!

Trygg i Re 2014!

Mange stands og demonstrasjoner av ulike redningsetater, kommunale virksomheter, 
frivillige lag og foreninger, blant annet skateoppvisning av den lokal skateklubben.
Tarkus kommer for å hilse på alle barna og deler ut Tarkus gaver til alle som er fylt tre år.

Korps, kaffe og kaker,
leker og konkurranse for

barna - ta med sykkel!
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Natur i Re:

NATUR I RE: I Norge finnes 
det to salamanderarter, småsala-
mander og storsalamander rett 
og slett. De er relativt sjeldne, 
men begge artene finnes i Re. 
Småsalamander er den vanligste 
av de to, og kan finnes i svært 
små dammer og pytter, gjerne 
med svært stor tetthet. I Re 
kjenner vi til storsalamander 
i hvert fall i fire ulike tjern og 
dammer på hver sine kanter 
av kommunen. Småsalaman-
der finnes mange steder. Den 
enkleste tiden å se salamander 
på land er når de voksne trekker 
til dammene på våren, særlig på 
kvelden eller natta med ei lom-
melykt. Salamandere må ikke 
forveksles med firfisler, som 
er små lynkjappe reptiler som 
ofte finnes i skauen i vedstabler, 
stubber og lignende. Firfisla er 
i motsetning til salamanderne 
dekket med skjell, og lever 
ikke i vann. En gang fant jeg 
cirka 120 småsalamandere i en 

gammel fontene som målte 2 
x 2 meter. Storsalamander er 
en mye sjeldnere art, og setter 
høyere krav til leveområdet. 
Storsalamander velger dammer 
og tjern i både skog og kultur-
landskap, men de må helst 
være fisketomme. Fisk spiser 
salamander-larver med stor 
effektivitet, og utsetting av fisk 
i hagedammer har knekt mange 
salamanderbestander, særlig av 
storsalamander. Før var gårds-
dammer vanligere, men mindre 
behov for vanningsdammer og 
en streng brønnlov, førte til at 
mange dammer ble gjenfylt 
opp gjennom forrige århun-
dre. I skauen har drenering 
ført til tap av mindre dammer 
og pytter. Tap av leveområder 
er den viktigste årsaken til at 
norske arter er utrydningstruet, 
storsalamanderen anses i dag 
for å være sårbar (VU) mens 
småsalamanderen er oppført 
som nær truet (NT) på norsk 

NATUR I RE
Salamanderen er en sjelden krabat
“I Re kjenner vi til storsalamander i hvert fall i fire ulike 
tjern og dammer på hver sine kanter av kommunen”

Hallvard Holtung, biolog

rødliste over truede arter. Sala-
mandere overvintrer på frostfrie 
steder på land, og ankommer 
yngledammene kort tid et-
ter at isen har gått. Parring og 
egglegging foregår i dammen 
fra april til ut juni, på sommeren 
trekker de voksne salamanderne 
på land, og lever skjult under 
steiner eller i trestammer der de 
jakter på insekter og småkryp. 
Samtidig utvikles rumpetrollene 
(larvene) i dammen. På høsten 
er årets salamandere ferdig 
utviklede, og krabber på land i 
håp om å finne et egnet over-
vintringssted i en frostfri sprekk 
eller hulrom. Enkelte steder 
har Statens vegvesen og andre 
bygg-herrer laget enkle skjul 
og overvintringsplasser, såkalte 
salamanderhoteller, som et tiltak 
der byggeprosjekter har grepet 
inn i salamanderlokaliteter. På 
bildet ser vi en storsalamander-
hann. 

Foto: Magne Flåten

Kort om Hallvard Holtung: 
Biolog bosatt i Fon, og jobber til daglig med kartlegging 
av arter og naturtyper. Han skriver om arter eller natur-
typer som er aktuelle for vår kommune og den årstida vi er 
i akkurat nå. Innspill? E-post: hholtung@gmail.com.
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Smått og stort fra Re:

Døpte:

Vivestad kirke:
16.03 Ina Kristine 
Bruun-Borchgrevink
16.03 Eija Emilie 
Bruun-Borchgrevink

Døde:

Ramnes kirke:
19.03 Olav Kjell 
Holtan

Undrumsdal kirke:
14.03 Gunnar Johansen

Vivestad kirke:
21.03 Sigmund Teien

Våle kirke:
18.03 Berna Synnøve 
Blixhavn Halvorsen

Kilde: 
Re kommune, 
kirkekontoret

Slekters gang:

Plutselig fant doktor Ugland en ku mot aids

Bunadskurs 
på Sverretun
LINNESTAD/SEM: Også i 
vinter har Tunsberg Leikar-
ring arrangert bunadkurs. Det 
er Vestfold-bunadene som Borg-
hild Tranum Røer rekonstruerte 
på 1950-tallet etter gamle drak-
tdeler som det har vært rettleiet 
i. Den ene har fløyelsliv og sort 
stakk, og kommer fra Kjose ved 
Larvik. Den andre har brokade-
liv, og kommer fra Sandar 
ved Sandefjord. Fru Borghild 
Tranum Røer fant to forskjel-
lige stakker i dette området, så 
her kan man velge rød eller sort 
stakk. Det er Kristin Norman 
Bakke som har vært kurslærer, 
og hun forteller at nye kurs 
starter i slutten av august, og 
påmeldingene er allerede i 
gang. Kveldskursene holdes på 
Sem skole, mens formiddag-
skursene holdes på Tunsberg 
Leikarrings eget lokale på Sver-
retun, Linnestad i Re. Påmeld-
ing og informasjon finnes på 
leikarringens hjemmeside www.
tunsberg-leikarring.no. På bildet 
til venstre ser vi fra venstre; 
Kristin Bakke, kursleder, Inger 
Anne Gjermundrød, Mary Ann 
Waggestad Gjermundrød, Lis-
bet Borge, Caroline Bore, Aud 
Stenersen, Gunn Strand Elias-
sen, Elin Knapstad, Marianne 
Faret Gjelsås.  May Lisbeth 
Jørgensen var ikke tilstede.

BRÅR: Valgene gikk fort unna 
på Ramnes Historielags årsmøte 
på Bygdetunet Brår onsdag 
12.mars 2014: Alle som var på 
valg ble gjenvalgt og årsberet-
ning og regnskap ble enstemmig 
godkjent. Redaktøren i ReAvisa, 
Stian Ormestad, orienterte om 
hvordan det var å drive ei lita 
lokalavis i Re. Helga Bjerkø 
ønsket de mange fremmøtte 
velkommen og sa først noen 
minneord om Kaare Frøland 
som har betydd mye for Ramnes 
Historielag og Brår Bygdetun. 
Årsberetning og regnskap ble 
enstemmig godkjent.  Laget har 
161 medlemmer og har hatt fem 
medlemsmøter og to bussturer 
langs den gamle Eidsfossbanen.  

Vil du være med på 
å spre godhet i Re?
REVETAL: I dagene fra 5. 
til 7.juni arrangerer Revetal 
menighet Godhetsdager i Re. 
Dette er en aksjon som både 
hjelper en selv til å tenke mer 
på hvordan man kan vise godhet 
for andre og et tilbud til folk 
som kunne trenge hjelp av prak-
tisk art. De aller fleste ønsker å 
være gode medmennesker. De 
fleste hjelper gjerne andre når 
anledningen byr seg. En slik 
holdning kommer likevel ikke 
alltid av seg selv, men den kan 
øves opp. Revetal menighet øn-
sker å sette godhet på dagsorden 
slik at verdier som medmen-
neskelighet, hjelpsomhet og 
omsorg både kan bevares og 
gis utviklingspotensiale. Derfor 
setter vi av en torsdag ettermid-
dag og en lørdag hvor vi tilbyr 
praktisk hjelp til de som måtte 
trenge det – helt gratis.
Vi ønsker at folk melder inn 
behov slik at vi kan planlegge 
aksjonen best mulig. Eksempler 
på ting vi kan hjelpe til med er: 
Hagearbeid, enkelt malearbeid, 
rydding av garasje, loft, tilby 
datahjelp, hårstell, med mer. 
I tillegg blir det på lørdagen 
gratis vafler på Revetal og gratis 
bilvask i den ene vaskehallen. 
Aksjonen er også et samarbeid 
med de andre menighetene i 
Re. Vil du være med i aksjonen, 
enten med å hjelpe eller bli 
hjulpet? Ta kontakt med prest 
Nadine Vaagen på telefon 
467 90 422 eller epost
nadine.vaagen@re.kirken.no.

Nytt styre i 
Vivestad Bygderåd
VIVESTAD: Vivestad 
Bygderåd har vært samlet til 
årsmøte, blant annet for å velge 
nytt styre. Disse ble valgt:
Vidar Vallumrød, leder, Anne 
Kathrine Munkejord, Thordis 
K. Skallist Hovet, Gunnar 
Eikeberg og Roger Evju, 
styremedlemmer, varamedlem-
mer: Sverre Langeland og Anne 
Lene S. Haakonrud. Nyvalgt 
leder Vidar Vallumrød sier 
bygdefolk er velkomne til å ta 
kontakt dersom det er ting de 
ønsker å ta opp.

Helga Bjerkø ble gjenvalgt som 
leder og har disse med seg i 
styret: Kåre Holtung, nestleder, 
Åse Burås, sekretær og kasserer 
og styremedlemmer: Aage N. 
Nilsen, Trygve Gran og Torunn 
Frøland. Stian Ormestad fortalte 
om ReAvisa og hva han la vekt 
på. Etter foredraget fikk han 
tips om saker som burde skrives 
om – noe som har blitt oppslag 
i ReAvisa. På bildet under ser 
vi Ormestad fra ReAvisa, som 
fikk blomster av gjenvalgt leder 
i Ramnes Historielag Helga 
Bjerkø som takk for foredraget.

Helga Bjerkø gjenvalgt 
som leder i Ramnes Historielag

TAKK FOR FOREDRAGET:
Gjenvalgt historielagsleder 
Helga Bjerkø og ReAvisas 
Stian Ormestad.

Foto: 
Håkon Westby

BUNADSKURS PÅ GANG:
Det blir flere bunadskurs i regi 
av Tunsberg Leikaring, med 
lokaler på Linnestad, 
Sverretun. Formiddagskursene 
holdes der, forteller forenin-
gen i en epost til ReAvisa.

Foto: Privat
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FORSAMLINGSLOKALER FOR UTLEIE I RE OG OMEGN

Fjellborg ungdomslokale
- møterom/festsal/konsertlokale, kjøkken
Kontakt Våle Ungdomslag for utleie 
v/vaktmester, tlf: 330 60 718

Idrettsbygget Bergsåsen idrettspark
- møterom/festsal m/stort kjøkken, kjølerom
Kontakt Ramnes IF for utleie:Kontakt Ramnes IF for utleie: Alfred Ringdal, 
tlf 913 49 531, epost alf-rin@online.no

Underetasjen i Ramneshallen
- møterom/festsal, (nylig pusset opp), kjøkken
Kontakt Ramnes IF for utleie: Alfred Ringdal, 
tlf 913 49 531, epost alf-rin@online.no

Grendehuset i Kleiva
- møterom/festsal/konsertlokale, kjøkken- møterom/festsal/konsertlokale, kjøkken
Kontakt Kleven Velforening på tlf 95 94 61 92

Hjerpetjønn Vel
Hyggelige lokaler, stort uteareal og p-plass
Stor- og liten sal, kjølerom, kjøkken, garderobe
Tlf 41 50 31 73 / utleie@hjerpetjonnvel.no

Vonheim i Fon
- møterom, selskaps- og festlokale- møterom, selskaps- og festlokale
Scene, storesal, lillesal og kjøkken
Ring Irene for avtale på tlf 41 00 07 64

Bygdehuset Sagatun i Vivestad
Storsal med scene, møterom, kjelleretasje, 
kjøkken, stort uteareal og p-plass.
Tlf 333 97 781

Sverretun på LinnestadSverretun på Linnestad
Møterom/festsal m/kjøkken. Kontakt Tunsberg 
Leikaring ved Arvid Bråten tlf 913 77 894

FRA ARKIVET: Det er forventa 
at Blågjengen spiller i barneto-
gene på 17. mai og de ønsker seg 
forsterkninger til dette, melder 
ReAvisa i april 2009. - Grun-
nen til at Blågjengen ble starta 
i sin tid, var at det var litt tynt 
i skolekorpset i forhold til det 
lange 17. mai toget. Vi håper 
derfor at vi kan fortsette slik at vi 
ikke får et tog uten musikk, sier 
sekretær i Blågjengen Øyvind
Kirkevold. Historien har vist at 
Blågjengen har overlevd, med 
20-årsjubileum tidligere i år. 
Men historien har også vist at 
det fortsatt er korps-krise i Re og 
landet ellers, som også skrevet 
om i denne ReAvisa.

Faksimile: 
ReAvisa, mars 2009

Korps-krise
for fem år siden

Neste ReAvisa kommer onsdag 14. mai
- annonsefrist er onsdag 7. mai.

Annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444
ReAvisa.no / facebook.com/ReAvisa

ReAvisa er en uavhengig nyhetsformidler for Re og omegn på papir og nett. Den aller første ReAvisa ble gitt ut i 2008.
I løpet av seks spennende år har det meste doblet seg: Antall sider, gode saker, lokale og nyttige annonser, med mer.

Tips oss!
Tips@ReAvisa.no
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Din lokale partner leverer alt på Revetal!

Revetalgata, 3174 Revetal - 33 30 67 67 - post@dittklubbhus.no
www.dittkontor.no / www.dittgrafisk.no

N Y L A N S E R I N G

-30% på alle 
nyheter/varer!
9-12. April

Velkommen til nye Sport 1 Revetal/
Ditt Klubbhus med ekspertise og service!

GULLKORT

Åpningstider: 09-20 (18)
www.dittklubbhus.no

OLA NORDMANN, NORGE IL

Kjøp ditt sportsutstyr før påske og få

Sykkelverkstedet er klare til å ta imot din sykkel! 
Vi har serviceteknikere i hele åpningstiden.

09-20 (18)

Kule nyheter fra:

   itt kontor
- vår ekspertise og service


