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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! 16 - 17

Skiglede gjennom 
generasjoner i 
Farbakk

28 - 29

TRAFIKKSKOLE
Tlf 413 87 372

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

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

lastesikringskurs, med mer.

En tidobling av både
ansatte og areal på 20 år

Disse to karene fra Re driver god butikk i Høyjord; Geir Frydenberg fra Ramnes var med på å starte Modul, 
og Kjetil Stensholt fra Revetal er daglig leder for den nye eieren Optimera Byggsystemer.

Siden etableringen i 1994 med to eiere og en ansatt på 400 kvadratmeter har utviklingen vært enorm: Godt over 
en tidobling av både areal og ansatte. I år er de 60 ansatte på 5.500 kvadratmeter, med et budsjett på 100 millioner.

Denne våren feirer bedriften som produserer storelementer til proffmarkedet 20 år, pluss ett. 
- Vi skulle egentlig feira 20-årsjubileum i fjor, men vi har så mye å gjøre at det blir feiring først våren etter.

Stipend til ung-
domsskolen

2 - 3

Meny Revetal vil ha 
stolte ansatte

8 - 9
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Skolene i Re:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Andreas Bull-Gundersens 
minnefonds stipend på 30.000 
kroner går i år til Revetal ung-
domsskole. Pengene er ment 
som et tillegg til det opplegget 
som allerede er i gang for å få 
ned mobbetallene ved skolen.

Lærer å løse konflikter 
på en konstruktiv måte
- Vi ser at det jobbes godt 
her, og håper at bidraget kan 
stimulere til det ekstra man ikke 
får til innafor de økonomiske 
rammene, forteller Elisabeth 
Sann, leder i minnefondet etter 
hennes sønn Andreas Bull-
Gundersen. Elevrådet skal 
være med på å bestemme hva 
pengene skal gå til, og under 
utdelingen lørdag 25. april 2015 
skal de legge fram sin plan. 
Det er et åpent arrangment som 
starter klokka 18.30 på Restau-
ranten på Revetal. Der skal også 
fjorårets stipendmottaker for-
telle om det de har utretta siden 
sist: Gatemeklerne hos Røde 
Kors Tønsberg fikk stipendet i 
fjor. - Det går jo ut på mye av 

det samme: Løse konflikter på 
en konstruktiv måte, ungdom i 
mellom, forteller Sann.
Revetal ungdomsskole har høye 
mobbetall. 
- Tallene lyver nok ikke, men 
det er ikke så lett å se mobbin-
gen, forteller elevrådsrepresen-
tantene Tiril Kristine Knotten 
fra 8. trinn og Sean Schuett 
Riverud fra 9. trinn. Mobbing 
er godt skjult, og det er ofte 
på nett. Både de som mobber 
og de som blir mobba har ikke 
lyst å få det fram i lyset. Mange 
holder det for seg sjøl, tror de. 
Derfor jobbes det systematisk 
med problemet.

Mange ideer fra elevrådet
- Vi ser at mobbetallene går 
ned, men vi er langt fra fornøyd. 
Det positive er at det ser ut 
til at de fortsetter på vei ned, 
forteller rektor Mona Elisabeth 
Larsen. Ungdomsskolen er 
med på et læringsmiljøprosjekt 
der antimobbing står i fokus. 
Administrasjon, lærere og 
foreldre kurses i hvordan mob-

bing kan oppdages, og hva som 
skal gjøres når man først har 
oppdaga det. Elevene har også 
vært med på opplegget. Det 
store målet er å bygge et fore-
byggende miljø på skolen.
Elevrådet ved Tiril og Sean 
har flere planer for fornuftig 
bruk av stipendet. De tror det å 
fortsette kulturkvelden på ung-
domsskolen kan være en god 
ide, og nå har de noen kroner til 
å investere i kostymer, kamera, 
eller annet utstyr. De ønsker 
også å få flere forelesere til sko-
len, og kunne bruke skoletimer 
til å diskutere det som blir sagt.

Mer enn bare et tall
- Disse pengene disponerer 
skolen fritt til å få maks ut av 
det opplegget de allerede har på 
gang. Det dreier seg om bevisst-
gjøring av elever og lærere, og 
det nytter ikke bare med et stunt 
nå og da - dette er et tema som 
må holdes oppe på agendaen 
hele veien, mener Elisabeth 
Sann. Reint konkret har ung-
domsskolen fått verktøy og mer 

kompetanse til å gå bak tallene - 
en mer kvalitativ undersøkelse. 
- Det er ikke nok å vite at så og 
så mange blir mobba, men vi 
må gå bak tallene og få greie på 
hvem som blir mobba, og hva vi 
kan gjøre for å få stopp på det, 
forteller rektor Larsen.

Både jenter og gutter bitcher
Tiril tror ungdommer er blitt 
mer og mer redde for å skille 
seg ut fra mengden. Det er lett å 
føle seg mobba ved å være an-
nerledes, å stå utenfor. - Spesielt 
på jentesida, der vil alle være 
lik den “alle” ser opp til, mener 
hun. Men også på guttesida blir 
det mer og mer sånn. - Gutter 
blir mer og mer som jenter, tror 
Sean - og rektor er enig: 
- Gutter bitcher de også.
Elisabeth Sann forteller om 
Andreas, som sa sjøl da han gitt 
på ungdomsskolen: 
- Du er heldig du mamma som 
er sønn. Det er helt greit for oss 
gutta, mens det er intriger og 
masse drama blant jentene.
Elisabeth Sann undersetreker at 

REVETAL: - Vi jobber målretta for å få ned høye mobbetall, og vi er godt på vei - men langt fra i mål, for-
teller rektor og elevråd ved Revetal ungdomsskole. Nå får de et ekstra bidrag for å fortsette den gode jobben.

“ Det er ikke nok å vite at så og så mange       blir 
mobba. Vi må gå bak tallene og få greie på      hvem   
det er, og hva vi kan gjøre for å få stopp på      det.”
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Nettavisa ReAvisa.no - 8.392 lesere sist måned!
Mest lest sist måned:
1. Haugan grendelag protesterer
2. Dette er Ramnes-jenta ingen klarer å stoppe
3. Front mot front på Svinevoll
4. To biler og et vogntog kolliderte
5. To menn til sjukehus etter ulykke

ReAvisa april 2015

Mest lest så langt i år:
1. Haugan grendelag protesterer
2. Se bilder fra Revårockefeller
3. Hvem blir Ridder av Re 2015?
4. Hoppa over rundkjøringa på Revetal
5. Gled dere til å se Livet i Re-vy!

Torvparken – Revetal

Tlf 40 00 33 20
revetal@comfort.as
www.granvvs.no

Man - fre 07.30 - 16.00
Tor 07.30 - 19.00
Lør 10.00 - 14.00

Kort om 
Andreas Bull-Gundersens minnefond
* Andreas fra Re døde i København i mai 2009 etter at han fikk 
kastet et ølglass i hodet på et utested. Vennegjengen i Danmark 
oppsøkte sjukehus siden Andreas var bløder. Der ble de mis-
forstått og avvist. Han døde hjemme i husbåten sin.

* Andreas var i ferd med å avslutte utdanningen ved Sosial-
høyskolen i København, og skulle reise hjem til Norge for å ta 
fatt på yrkeslivet som utdannet sosionom.

* Andreas var en gutt som var opptatt av rettferdighet og av å 
bistå de som hadde det vanskelig i livet. Han var en livsglad 
ung mann som elsket fotball og å reise og oppleve land og ulike 
kulturer. Han var dessuten opptatt av musikk, humor og av å 
dyrke vennskap.

* Siden han døde har det blitt delt ut et stipend i hans navn til 
tiltak for å motvirke vold. Det er for å hedre minnet om Andreas 
og det han sto for – at dette ikke skal bli glemt – at minnefondet 
er oppretta i hans navn.

* Dette er det femte året stipendet blir delt ut, og i år som tidlig-
ere blir det et arrangement på Restauranten i forbindelse med 
utdelingen.

* Fondet har kontonummer 1202.92.46570, 
og kan kontaktes på epost hemingo@online.no.

* Andreas Bull-Gundersen ble 25 år. Han døde 12. mai 2009.

mobbing er vel så ille som fy-
sisk vold. - Her snakker vi om 
psykisk vold. Det er like ille.
Andreas Bull-Gundersens 
minnefonds formål er å skaffe 
penger slik at personer eller 
organisasjoner i Vestfold som 
gjør en spesiell innsats mot 
vold blant eller mot barn og 
unge skal få en oppmuntring 
i sitt viktige arbeid. En gang 
per år vil fondets styre dele 
ut et stipend eller en støtte 
til noen som styret finner 
fortjener det. Fondet drives av 
et styre som består av Elisa-
beth Sann, Inger Svendsrud, 
Henning Johannesen, Marit 
Theiste Østlie, Inga Marte 
Thorkildsen, Anne Bull-Gun-
dersen og Julie Simonsen.

FÅR STIPEND: Elevrådet 
på Revetal ungdomsskole 
ved Sean Schuett Riverud 
og Tiril Kristine Knotten, 
Andreas Bull-Gundersens 
minnefond ved Elisabeth 
Sann og Mona Elisabeth 
Larsen, rektor ved Revetal 
ungdomsskole.

Foto:
Stian Ormestad

Katwe-dag på 
ungdomsskolen 

REVETAL: Tirsdag 21. 
april 2015 skal 320 elever 
fra Revetal ungdomsskole 
ut å jobbe i solidaritet med 
vennskapskommunen til 
Re, Katwe i Uganda. 320 
elever samler inn penger 
til viktige prosjekter som 
gir muligheter, håp og en 
framtid for barn og unge 
i Katwe. - Men aller vik-
tigst, vi gjør verden min-
dre, tryggere og bedre ved 
å bli kjent med hverandre. 
Ta godt i mot de flotte 
ungdommene som skal ut 
å gjøre en innsats som gjør 
en forskjell -  og ta gjerne 
kontakt om du har en 
jobb å tilby, sier Monica 
Ormestad på Revetal 
ungdomsskole, som treffes 
på monica.ormestad@
re.kommune.no.

“ Det er ikke nok å vite at så og så mange       blir 
mobba. Vi må gå bak tallene og få greie på      hvem   
det er, og hva vi kan gjøre for å få stopp på      det.”

Glassblåser Anne Ka Munkejord selger 
sekundaglass, div. prøver og rariteter fra 
sitt verksted Glasshytta i Vivestad, salget 
varer til 9.mai. Åpningstider:  
lørdag 10-15, tirsdag-fredag 10-16 
(stengt søndag og mandag)  
www.akglass.no og på facebook 

Ryddesalg lørdag 25.april 

En million til å styrke 
småskolen i Re
LOKALPOLITIKK I RE: Morten 
Stordalen (FrP) er stolt av hva den 
blå-blå regjeringa får til, men da 
den rød-grønne regjeringa gjorde 
noe av det samme var han "svært 
lite imponert". Da den rød-grønne 
regjeringa i 2013 bevilga penger 
til nye lærerstillinger til de skolene 
som scora dårligst, var Revetal 
ungdomsskole blant de skolene som 
fikk penger. - Det er helt riktig at 
jeg sa noe sånt som det den gangen, 
og jeg mener fortsatt at det ikke er 
noe å skryte av at Re gjør det dårlig 
og derfor får ekstra penger - nok en 
gang. Re kommune får rett og slett 
ikke disse pengene fordi vi er flinke, 
men fordi vi ikke gjør det spesielt 
bra. Men målet må jo være å komme 
ut av bånnlista, gjennom å levere 
bedre læring fra flere lærere. Derfor 
er det bra at regjeringa tar i et tak. 
Og regjeringa vil følge tett hva som 
skjer med disse pengene, forteller 
Stordalen til ReAvisa - les også mer 
på nettavisa ReAvisa.no.
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Elbiler er ikke et storbyfenomen 
lenger. Resultatene fra elbilun-
dersøkelsen NAF arrangerte 
i fjor høst viser at 42 prosent 
av befolkningen bosatt i byer 
er positive til å anskaffe elbil, 
mens 37 prosent i distriktene 
sier det samme. Elbilen er i ferd 
med å etablere seg som et reelt 
alternativ til den konvensjonelle 
bilen for svært mange - også 
i Re. Flest assosierer elbilen 
med å være miljøvennlig. Det 
å slippe bomavgiften sees som 
den største fordelen ved å kjøre 
elbil. Som en del av klimafor-
liket ble det opprinnelig lovet at 

BRÅR: Re bibliotek får besøk av Norsk elbilforen-
ings generalsekretær Christina Bu, oppvokst i Re. 

kjøpsfordelene for elbiler skulle 
ligge urørt frem til 2017 eller 
når den elektriske bilparken 
nådde 50.000 biler. Snart ruller 
det 50.000 elbiler på norske 
veier og norsk elbilpolitikk 
skaper overskrifter i utlandet. 
Norsk elbilforenings gener-
alsekretær Christina Bu kom-
mer til Re bibliotek torsdag 16. 
april klokka 18 for å fortelle om 
hvordan dette har gått til, hvor-
dan salgsutviklingen har vært 
og hvorfor flere burde velge 
elbil, informerer Rita Cicconi, 
biblioteksjef - Re bibliotek, til 
ReAvisa.

- Hvorfor bør 
flere velge elbil?

Ingen buss til Oslo

LOKALPOLITIKK I RE: 
Timeekspressen la om ruta fra 
Revetal fra og med nyttår, til 
store protester fra Re og omegn. 
Dermed mista vi ekspressbus-
sen direkte til Oslo, et tilbud 
som har eksistert helt siden 
Re kommune ble til i 2002. 
Men busstilbudet til hovedsta-
den ble ikke helt borte: Som 
en erstatning ble det satt opp 
en shuttlebuss fra Revetal til 
Kronlia, der passasjerene kunne 
hoppe på Grenlandsekspressen 
videre til Oslo. Med to avganger 
på morgen og to på ettermid-
dagen skulle det være en god 
løsning for pendlerne fra Re og 
omegn. Det viser det seg at det 
ikke er, for tilbudet blir så å si 
ikke brukt. Erfaringen så langt 
er at det er fire passasjerer per 
avgang. Re kommune og Vest-
fold fylkeskommune spleiser på 
tilbudet. De ser nå ingen grunn 
til å fortsette ordningen.
- Rådmannen anbefaler at kom-
munen går inn for å avvikle ord-
ningen. For Re er det viktig å 
arbeide videre for å få til en per-
manent bussforbindelse langs 
Bispeveien til Oslo, skriver 
rådmannen i sin innstilling.
Et enstemmig formannskap 
gikk siste torsdag i mars 2015 
inn for rådmannens innstilling.

Kurs i magedans!
Underetasjen i Ramneshallen kl 19.00  
fra 8. april 2015. 8 uker, kursavgift 
kr 1.400,- 

Ring Iman på 45 80 12 80 
for å melde deg på! 

Født i Egypt, har holdt Født i Egypt, har holdt 
magedanskurs i Norge 
i 10 år - ekte vare ;)

Dette skjer på Holt Gård:

Hver søndag: Åpen gård og cafe fra 13.00 til 16.00

17/4 kl 19.00: Foredrag Sannheten på bordet. 
Niels Chr.Geelmyden. 

30/4 kl 19.00: Pizzapub og Neil Yong 
med Eli Helland og Erlend Wagle. 

Søndag 19/4 kl 16.00: Andelslandbruk på Holt Gård, 
informasjon

HÅNDBALLSKOLE I JUNI 
 

Ramnes IF v/håndballgruppa arrangerer 
håndballskole i Ramneshallen. 

Onsdag 23.juni – fredag 26.juni. Håndballskolen er åpen for 
gutter og jenter mellom 6 og 13 år. 

 

Åpningstid hver dag mellom kl. 07.30 – og 16.30.  

Det vil være organisert trening mellom kl. 09.00 – 16.30. 

 

Håndballskolen har: 

- Gode og erfarne instruktører/trenere 
- Gode treningsforhold 
- T-skjorte i teknisk kvalitet 
- Frukt og drikke hver dag 
- Avslutning med grilling og premiering siste dag 

 

For mer informasjon og påmelding, gå inn på vår hjemmeside: 

www.ramnesif.no/håndball 
 Vi har 60 plasser. «Førstemann til mølla» 
 

 

FOTBALLSKOLE I JUNI 
 

Ramnes IF v/fotballgruppa arrangerer 
fotballskole i Bergsåsen Idrettspark. 

Mandag 22.juni – fredag 26.juni. Fotballskolen er åpen for 
gutter og jenter mellom 6 og 14 år. 

 

Åpningstid hver dag mellom kl. 07.30 – og 16.30.  

Det vil være organisert trening mellom kl. 09.00 – 16.30. 

 

Fotballskolen har: 

- Gode og erfarne instruktører/trenere 
- Gode treningsforhold 
- Utstyrspakke fra Hummel 
- Frukt og drikke hver dag 
- Avslutning med grilling og premiering siste dag 

 

For mer informasjon og påmelding, gå inn på vår hjemmeside: 

www.ramnesif.no/fotball 
Begrenset antall plasser i de ulike årsklasser! «Førstemann til 
mølla»  
 

Bil og kollektivtrafikk i Re:

GENERALSEKRETÆR FRA VÅLE: Norsk elbilforenings 
generalsekretær Christina Bu fra Våle kommer torsdag 16. april 
2015 til Re bibliotek for å fortelle om foreningen og hvordan 
utviklingen har vært for elbilen her til lands - i ei tid da mange av 
privilegiene til elbilene står i fare for å forsvinne.

Foto: 
Pressemelding
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* Trafikkalt grunnkurs
* Personbil
* Personbil m/ automat
* Personbil m/ henger
* Moped
* Lett MC
** Tung MC

SPAR PENGER 
BYTT TIL LED!
Regnestykket er enkelt. Ved å skifte ut dine 50W halogenspotter 
til 7W LED-spotter, sparer du kr. 95,- pr. spot pr. år. Basert på et 
lysforbruk på 6 timer om dagen. Forventet levetid er 50.000 timer.
LED belysning reduserer brannfare i hjemmet.

LED SPAREPAKKE 1:

Rehab spot passer i samme hull som de fleste halogen spotter. 

Komplett for kr.  790,- ink. mva.
Prisen forutsetter at eksisterende hull kan brukes.

LED SPAREPAKKE 2

Den eksklusive Gyro Junistar fra SG med 30o tilt alle veier. 
Leveres i matt hvit og børstet stål.

Komplett for kr.  990,- ink. mva.
Prisen forutsetter at eksisterende hull kan brukes.

-30% 
PÅ MATERIELL 

OG UTSTYR
Gjelder ved bestilling 

av installasjon 
i februar 2015

Telefon: 33 06 10 20
E-post: post@altinstallasjon.no
Skaugveien 2, 3178 Våle

www.altinstallasjon.no

KONTAKT OSS FOR NÆRMERE INFORMASJON

I FEBRUAR HAR VI TILBUD PÅ KONTAKTER OG ANNET UTSTYR 
VED BESTILLING AV INSTALLASJON.

 

I KAMPANJEPERIODEN HAR VI TILBUD PÅ KONTAKTER OG 
ANNET UTSTYR VED BESTILLING AV INSTALLASJON

- 30%
PÅ MATERIELL

OG UTSTYR

Gjelder ved bestilling av installasjon 
innen 15. mai 2015 - vis til 

denne annonsen!

Våronna er i gang
BISPEVEIEN: Etter brukollaps-
en har trafikken mer enn dobla 
seg på Bispeveien gjennom 
Re. Samtidig nærmer det seg 
våronn og Vestfold Bondelag er 
bekymret for trafikksikkerheten 
når det blir stor trafikk med 
landbruksmaskiner i tillegg til 
den økte trafikken. - Etter god 
kontakt med politi og vegvesen 
er det bestemt at det skal settes 
opp nye fareskilt som skal gjøre 
bilistene ekstra oppmerksomme, 
skriver Grontfagsenter.no. Fire 
av disse skiltene skal settes opp 
på Bispeveien. Skiltene blir satt 
opp i løpet av denne uka.

Foto:
Pressemelding
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TOM ARILD HENRIKSEN
EIENDOMSMEGLER MNEF

AVD. TØNSBERG

TLF: 902 19 460

TANJATHERESEKRISTIANSEN
EIENDOMSMEGLER MNEF

AVD. TØNSBERG

TLF: 930 89 114

MORTENASKJEMOLAFSEN
MEGLER MNEF

AVD. TEIE

TLF: 482 50 943

JENSERIK WESENBERG
EIENDOMSMEGLER MNEF

AVD. TEIE

TLF: 902 30 110

NINA T.W. HANSSEN
EIENDOMSMEGLER MNEF

AVD. TØNSBERG

TLF: 959 43 059

BJØRNAR LEIRDAL
MEGLER MNEF

AVD. TEIE

TLF: 464 45 633

JEANETTE SØRVIK
EIENDOMSMEGLER MNEF

AVD. TØNSBERG

TLF: 902 39 540

ARNFINN H. SØRHAUG
EIENDOMSMEGLER MNEF

AVD. TØNSBERG

TLF: 905 93 481

ELISABETH V. EGELAND
EIENDOMSMEGLER MNEF

AVD. TØNSBERG

TLF: 481 49 602

LARS OLE WITTINGSRUD
EIENDOMSMEGLER MNEF

AVD. TEIE

TLF: 948 14 053

SIMON MELLINGEN
EIENDOMSMEGLERFULLMEKTIG

AVD. TØNSBERG

TLF: 901 49 597

RE-SKJEGGESTADÅSEN- TOPP MODERNE, ARKITEKTTEGNEDE ENEBOLIGER
Det planlegges oppført flotte eneboliger i Skjeggestadåsen. De fire første legges nå ut
forsalg. Boligene går over 2 plan og inneh.: Hus 1 og 2: Underetg.: vf, hall, 2 sov.,
bad, stue og bod. 1.etg.: bad, sov., bod, åpen stue/kjøkkenl. Hus 3 og 4: Underetg.: 2
boder, 2 sov., bad og stue. 1.etg.: entre, vasker./Wc, sov, åpen stue/kjøkkenl.
Sportsbod tilhørende hver enhet. Boligene kan leveres med mulighet for stor andel
egeninnsats eller helt ferdig innflyttingsklare. Avsatt plass til fremtidig garasje på egen
tomt. Meget usjenert og solrikt. Ansvarlig megler: Arnfinn H. Sørhaug tlf: 90 59 34 81

Adresse: Skjeggestadåsen Hus 1-4
BRA: 127,9-128,6 kvm
Byggeår: 2015
Tomt: Fra 471-556 kvm eiet tomt
Visning: Ta kontakt med megler
Prisant: Fra 3 450 000 - 3 640 000 + omk.

kun av tomteverdi

RE-SKJEGGESTADÅSEN-20 MODERNE OG ENERGIVENNLIGE LEILIGHETER- 1 SOLGT
Praktiske og moderne eierleiligheter i henholdsvis 1. og 2.etasje. Innhold.1. etg.:
entre, bad, bod, 2 soverom, åpen stue/kjøkkenløsning med utg. til uteplass/hage.
Innhold. leiligheter 2.etg.: entre, bad, bod, 2 soverom, åpenstue/kjøkkenløsning med
utgang til balkong.Tilhørende utebod til hver leilighet. Det er avsatt plass til fremtidige
garasjer. Her bor man usjenert og solrikt til, og det er kort avtsand til Revetal sentrum.
Gode bussforbindelser til Oslo, Tønsberg og øvrige Vestfoldbyer.
Ansvarlig megler: Arnfinn H. Sørhaug tlf: 90 59 34 81

Adresse: Skjeggestadåsen, Ramnes
P-rom/BRA: 63/66 kvm
Byggeår: 2014
Tomt: Fellestomt
Visning: Kontakt megler, tlf 90 59 34 81
Prisant: Fra 1 995 000,- + omk.

z-eiendom

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

den personlige eiendomsmegleren
Tønsberg: Nedre Langgate 37 | 3126 Tønsberg | Avdeling Teie: Torvet 5 | 3120 Nøtterøy

Tlf: 33 31 31 70 | Fax: 33 31 31 71 | www.z-eiendom.no
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RE-QUIZ
Hvor godt følger du med på det som skjer i kommune-
styret i Re? Her får du en mulighet til å vise dine kunn-
skaper. ALLE FÅR PREMIE – kontakt SV-standen utafor 
MENY Revetal eller kontaktadressen nederst på siden. 
Sett ring rundt riktig svar:

1. Hvilket parti foreslo at Revac-brannen skulle 
granskes? 
A. SV  
B. SP  
C. AP

2. Hvor mange millioner kroner mindre enn 
budsjett ble Re Helsehus bygget for?
A. Null kroner  
B. 14 mill.  
C. Bygget ble mye dyrere enn budsjettert

3. Hvilket parti er det eneste i kommunestyret som 
sier ja til at Re skal opprettholdes som egen 
kommune?  
A. Arbeiderpartiet  
B. Senterpartiet  
C. SV

4. Hvem er varaordfører i Re?   
A. Frode Hestnes   
B. Trude Viola Antonsen  
C. Kåre Solberg

5. Hvilket parti fikk gjennom i kommunestyret at 
beboerne med psykisk utviklingshemming som bor 
i Olgar Dahls vei ikke skal flyttes ut med tvang?
A. Høyre   
B. AP   
C. SV

6. Hvilket parti fikk inn følgende i flyktningeplanen 
for Re: «Alle flyktninger som kommer til Re skal føle 
seg velkommen, og snarest gjøres i stand til å klare 
seg sjøl på linje med andre innbyggere».  
A. FrP    
B. SV   
C. AP

7. Hvilket parti har tatt opp spørsmålet om sosial 
dumping i kommunestyret, og fått ordførerens 
støtte i at dette er et alvorlig samfunnsproblem som 
også Re må engasjere seg i?   
A. FrP   
B. SV  
C. AP

8. Hvem leder utredninga om ny ungdomsskole på 
Revetal?   
A. Elisabeth Sann
B. Margareth Horn   
C. Trude Viola Antonsen

9. Hvilke partier stemte for eiendomsskatt for å 
finansiere skole I Re?   
A. FrP/Høyre/Krf
B. SV/AP/SP + uavh.   
C. SP + FrP

10. Hvilket parti foreslo at det skulle være et bunn-
fradrag i eiendomsskatten på 200.000 kroner, men 
fikk nei av flertallet?  
A. AP     
B. SV     
C. Høyre

11. Hva heter SVs 1. kandidat i Re ved kommune-
valget til høsten? 
A. Heming Olaussen   
B. Anna Marie Frost    
C. Jord Johan Nylenna Herheim

Interessert i SV? Sjekk vår Facebook-
side eller kontakt Heming Olaussen, 
tlf 901 55 894 eller hemingo@online.no.

* Opplæring tilpasset hver enkelt elev
* Solid erfaring med foreldresamarbeid
* Faglig oppdaterte lærere og læringsmidler
* Lav strykprosent = billigere førerkort

  Kontakt oss på sandetra@online.no 
  sms 90865213 / telefon 33770010

Lokalopplæring - kontakt
Ulf på telefon 905 87 574

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Re Venstre har hatt en vrien 
periode i lokalpolitikken i Re. 
Ordførerkandidaten fra for-
rige valg har meldt seg ut og 
over i Miljøpartiet De Grønne 
i Re, og dermed mista også 
Re Venstre sin eneste kom-
munestyreprepresentant. Som 
siste parti i Re har de fått på 
plass sine kandidater og stiller 
liste i årets lokalvalg, med føl-
gende navn: 1. Anita Egenæs, 
2. Bent Sørsdal, 3. Kristin 
Hjelle, 4. Pål-Arild Simonsen, 
5. Elin Berg Schmidt, 6. Dag 
Enerhaugen, 7. Wenche Lie 
Jacobsen, 8. Ole Hans Lunde, 
9. Kari Linnea Henriksen, 10. 
Thore Werner Vang, 11. Grete 
Sørsdal og 12. Anette Wiksten 
Johansen.
- De tre første kandidatene 
representerer noe nytt og noe 
erfarent, og alle har et ønske 
om å bruke engasjementet sitt 
for kommunen i neste periode, 
forteller Elin Berg Schmidt, 
sekretær i Re Venstre og 5. 
kandidat til lokalvalget. 
- Vi er rimelig fornøyde med 
kjønnsfordelingen, forteller 
Schmidt på vegne av lokal-
laget.

Re Venstres liste er klar til kommunevalget

Re Senterparti
1. Thorvald Hillestad 
2. Lise B. Firing
3. Svein Holmøy
4. Heidi Myhre
5. Ragnar Kirkevold

Re Arbeiderparti
1. Trude Viola Antonsen 
2. Lars Jørgen Ormestad 
3. Tordis Skallist Hovet 
4. Daniel Gusfre Ims
5. Hawri Yousef

Re Høyre
1. Tove Øygarden 
2. Øyvind Jonassen
3. Kjartan Hansen
4. Anita Kristiansen 
5. Lars Solli

Re Fremskrittsparti
1. Frode Hestnes 
2. Bente Brekke
3. Annette Røren Hem
4. Trond Ekstrøm
5. Frode Mathisen

Re Sosialistisk Venstreparti
1. Heming Olaussen
2. Anna Marie Frost
3. Jord Herheim
4. Elisabeth Sann
5. Magnus Theiste Østlie

Re Kristlige Folkeparti
1. Odd Gjerpe
2. Benedichte Lyngås
3. Anna Solberg               
4. Johan A. Johansen                             
5. Randi Anne Skårdal   

Miljøpartiet De Grønne:
1. Ulf Lund Halvorsen 
2. Lene Bergan 
3. Kari Proos 
4. Michael Aa Hansen 
5. Tommy Heggen

Re Venstre
1. Anita Egenæs
2. Bent Sørsdal
3. Kristin Hjelle
4. Pål-Arild Simonsen
5. Elin Berg Schmidt

Kilde: 
Pressemeldinger fra partiene

Topp fem 
på listene foran høstens valg:

LOKALPOLITIKK I RE: Som siste parti av totalt åtte i årets lokalvalg i Re har 
Re Venstre sin liste klar, med Anita Egenæs som ordførerkandidat.

TOPP TRE I RE VENSTRE: Fra venstre ser vi 1. kandidat og kumulert Anita Egenæs. 2. kandi-
dat og kumulert Bent Sørsdal. 3. kandidat Kristin Hjelle.

Foto: Privat

Politikk i Re:
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REVETAL: Temamøte for 
arbeidsgivere på Re helsehus 
torsdag 19. mars 2015 samla 
over 20 interesserte, alt fra 
kommende grundere, Holt-
bonden som har noen gårds-
gutter og -jenter i jobb nå og da, 
og til Martin Gran med 
over hundre ansatte på Meny 
Revetal. Sistnevnte skulle 
fortelle om engasjement og 
motivasjon på jobben. Marit 
Sibbern fra Saga regnskap på 
Revetal åpner møtet: 
- Vi på regnskapskontoret rett 
borti rundkjøringa her har et 
motto: En trygg og kompetent 
arbeidsgiver er en god arbeids-
giver. Derfor satser vi på kom-
petanseheving blant arbeidsgi-
vere, og dette blir ett av flere 
møter i den anledning.
Emilie Bakke Sørvik, Sagas 
dame på feltet, snakker om hva 
som kan sikre arbeidsengasje-
ment og motivasjon - både 
økonomisk og menneskelig.
- Kompetanseløft, og det å 
oppleve mestring er viktig. Da 
yter man bedre, det fremmer 

- En trygg og kompetent arbeidsgiver 
er en god arbeidsgiver

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Martin Gran er fjerde gene-
rasjon i kjøpmannsslekta på 
Revetal, og han har vært daglig 
leder i 15 år nå. Hans oldefar 
Adolf Gran starta opp daglig-
varebutikk på Revetal i 1910. 
Arve Gran AS Meny Revetal 
har i dag cirka hundre ansatte. 
Martin ansetter cirka 25 nye 
hvert år, og han har sin helt 
egne vri på hvordan han gjør 
det.

-Viktig å få tak i de rette folka
- Jeg velger alltid den som 
er kvikk og rask. Spør jeg et 
spørsmål om fisk, så nei - du 
trenger ikke kunne alt om fisk. 
Det er viktigere å være blid og 
hyggelig. Fisk kan du lære mye 
om ved å lese bøker og gå på 
kurs, men du klarer ikke å lære 
deg å smile og være service-
minded hvis du ikke er en sånn 
type av natur, mener Martin. 
Meny sentralt anbefaler lange 
intervjuer, Martin bruker ett par 
minutter. Likevel bommer han 
bare med en av 25 ansettelser 
hvert år. - Så er det også viktig 
å vite at alle er ikke helt like. Vi 
trenger både de som løper raskt, 
men også de som tar seg tid til 
å se etter at alt alltid er gjort 
skikkelig. Vi er alle forskjellige, 
heldigvis. Men uansett er ser-
vice og hyggelige fjes det aller 
viktigste, forteller Martin til de 
rett over 20 arbeidsgiverne som 
hadde kommet for å høre på 
ham snakke på temamøte i regi 
av Saga regnskap på Revetal. 
Mens andre har fokus på å kutte 
og spare inn, har Martin fokus 
på å øke. - Vi nærmer oss snart 
200 millioner kroner i brutto 

omsetning. Det er fire - fem 
år siden vi ikke økte for første 
gang på hundre år. Vi merker 
også at det er et høyt lønnsnivå 
og alt blir dyrere - men jeg har 
lært av min far: Alt blir lettere 
hvis vi øker. Vi vil ikke kutte, vi 
må heller være enda mer foku-
sert på å få tak i de rette folka 
og være bra på på utvalg og 
service - det viktigste til sjuende 
og sist er de ansatte i butikken. 

Akkurat passe antall ansatte
Derfor er Martin veldig opptatt 
av de ansatte, og gjør alt for å 
prøve og beholde dem. 
- Snittet i Meny-kjeden er rett 
under ett år ansettelsestid, 
spesielt by-butikkene trekker 
snittet ned. Hos oss jobber flere 
og flere til til de blir 67 år og 
pensjonister. 
Hvorfor, lurer flere i salen 
på. - Kanskje fordi vi holder 
til på Revetal og vi er litt mer 
trauste her på landet. Vi ser at 
skoleelever og studenter som 
har jobba hos oss kommer 
tilbake i ferier og helger. Vi 
har nesten ikke sjukefravær, og 
nesten ikke svinn. På den andre 
sida er mange andre butikker 
inni en ond sirkel, der innspar-
inger gir mer arbeid på færre og 
folk blir sjuke, og de flinke slut-
ter. Vårt mål er å ha et akkurat 
passe antall ansatte, forteller 
Martin. Men Meny-butikken er 
ikke noe hvilehjem, det settes 
strenge krav til alle ansatte.

- Alle drar lasset sammen
- Vi gir våre ansatte ansvar 
og legger lista høyt, vi setter 
faktisk kjempehøye krav. Jeg 

REVETAL: Meny på Revetal går i mot strømmen på mye av det som er blitt 
normalt i dagligvarebransjen. Hvordan klarer kjøpmannslekta Gran å gå helt 
andre veier - med så stor suksess?

tror det er viktig å følge opp de 
samme krava sjøl. Jeg, som eier 
og sjef, er der tidlig om morran. 
Det er viktig at alle er med på 
å dra lasset sammen. Så er det 
viktig å dele av overskuddet, 
forteller Martin som viser til 
turer og sosiale happeninger. 
- Vi er rause med bonuser og 
skryt når ting går bra. Når ting 
ikke er like bra, vil ikke Martin 
finne fram pisken. -  Jeg starter 
alltid med noe som er bra. For 
det er alltid noe positivt, det 
er aldri noe som er bare ræva.  
Start med skryt, så kan du ta 
opp det som er negativt etterpå. 
Ingen tåler å bli bare klaga og 
masa på, det merker vi alle sjøl 
også.

- Ungdommen i dag er 
helt fantastiske og flinke
Martin vil ha stolte ansatte. 
Han vil at alle skal ha det moro 
på jobben. Da smitter det over 
på kollegaer og kunder. Da blir 
arbeidsdagen hyggelig - og da 
går arbeidsdagen fortere, og du 
gleder deg til å gå på jobb neste 
dag. De ansatte er viktigst, 
uansett hvordan man vrir og 
vender på det. Da gjelder det å 
ta dem i mot med respekt, og 
gi dem ansvar og noe å strekke 
seg etter, mener Martin. Også 
de unge skoleelevene som 
møter arbeidslivet for første 
gang. 
- Vi hører mye om ungdom 
i dag. At de er så late og 
ufordragelige stemmer hvert 
fall ikke. Ungdommen i dag 
er helt fantastiske og flinke. 
Det hadde ikke gått an å drive 
butikk uten flink ungdom!

TEMAMØTE FOR 
ARBEIDSGIVERE 

Feriepenger og feriefritid, arbeidsgivers styringsrett

Praktisk rundt sommervikarer og ferieavvikling. 
Kaffeprat og diskusjoner rundt arbeidsgiverspørsmål.
Ny arbeidsmiljølov; hovedinnholdet 
og når blir den evt. innført.

Mandag 04/05 kl. 19.00.
Påmelding: 30/04 innen kl. 1200 til tlf: 33 06 46 40.
Pris: GRATIS. 
Sted: Re Helsehus, inngang til høyre for hovedinngang.

prestasjoner. Også er det pre-
ventivt i forhold til det motsatte: 
Utbrenthet og sjukemeldinger.
Hvordan kan man klare det? 
Sette meningsfulle og motiver-
ende mål. Legge lista litt høyt, 
og heller ha delmål over en 
lengre tid. Det er bra å ha noe å 
strekke seg etter over flere år.
Emilie snakker også om yrkess-
tolthet. 
- Hvorfor skal akkurat jeg 
gjøre en skikkelig jobb? Det 
er bra å fokusere på bedriftens 
samfunnsnytte. Yrkesstolthet er 
alltid viktig!
Det er viktig med et godt ar-
beidsmiljø, der det er fokus på 
å yte, men også at det er lov å 
gjøre feil.
- Det må være trygt å si ifra 
for å rydde opp i det som går 
galt. Ellers blir det et anspent 
arbeidsmiljø. Godt arbeidsmiljø 
gir dessuten en bredere kompe-
tanseutveksling, sånn at man 
lærer mer av hverandre. Et godt 
arbeidsmiljø gir også en følelse 
av forpliktelse ovenfor hveran-
dre og bedriften.

- Vi vil ha stolte ansatte!

Næringsliv i Re:

ENGASJEMENT PÅ 
ARBEIDSPLASSEN: Martin 
Gran fortalte om hvordan han 
motiverer over hundre ansatte 
på Meny Revetal til å gjøre 
en god jobb. Marit Sibbern 
fra Saga regnskap på Revetal 
åpnet temamøtet på Revetal: 
- Vi på regnskapskontoret rett 
borti rundkjøringa her har et 
motto: En trygg og kompe-
tent arbeidsgiver er en god 
arbeidsgiver. Emilie Bakke 
Sørvik, Sagas dame på feltet, 
snakka om hva som kan 
sikre arbeidsengasjement og 
motivasjon - både økonomisk 
og menneskelig.

Foto: 
Stian Ormestad
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Re Varmeteknikk på Revetal feirer 10 år
REVETAL: I 2005 starta Øivind Tønnesen (58) opp sitt eget firma under motto 
“gjør det meste for de fleste”. - Jeg starta med åpne armer, og var klar for å stå på og 
jobbe med alt mulig: Maling, plenklipping, all slags forefallende arbeid og vaktmes-
tertjenester. Samme høst ble det mer og mer installasjon og service på parafinovner. 
Da jeg begynte å fokusere på varmepumper våren etter begynte ting virkelig å skje, 
forteller Øivind. Det var det han kaller “varmepumpas barndom” her til lands. Luft-
luft og luft-vann varmepumper er i dag mye mer tilpassa norsk klima. Han har vært 
med hele veien mens varmepumpa er blitt tilpassa norske forhold. 
- Jeg har lært mye og erfart mye. Den kompetansen vi sitter på i Re Varmeteknikk i 
dag er veldig omfattende og en stor trygghet for kunden, forteller Øivind. Enova gir 
tilskudd for å bytte ut gamle forurensende energikilder med fornybar energi, og Re 
Varmeteknikk AS henger med i tida og oppfyller sertifiseringskrav fra EU og norske 
myndigheter. - I 2010 gikk firma over til AS og vi var så heldige å få med Kim Hen-
riksen (26) på laget, forteller Øivind. Samme år ble Øivinds bedre halvdel Ingunn 
Dahl Karlsen med som kontormedarbeider og kundeoppfølger. - I perioden vi har 
eksistert så har det vært hard konkurranse. Vi vet derfor at ikke noe kommer av seg 
sjøl. Det er derfor ekstra at Re Varmeteknikk AS gikk med et overskudd før skatt på 
800.000 kroner i fjor, og året før 500.000 kroner. En god drift med en god vekst må 
feires, så i april reiste ansatte og styret på en velfortjent jubileumstur til Frankrike.
- Vi står på, alle sammen. Så det er moro å gi litt tilbake. Nå skal vi ned i varmen og 
kose oss skikkelig og feire, fortalte Øivind til ReAvisa før avreise. - Vår filosofi er å 
hjelpe til og yte god service, akkurat som da jeg starta opp for ti år siden. 

Foto: 
Stian Ormestad

Lizzie og Erling Sæbøs 
utdanningslegat
Re videregående skole

Legatet har midler til utdeling til evnerik ungdom i Re kommune til støtte for 
videre utdannelse på universitet, høyskole eller lignende. Legatet skal dele ut 
midler hvert år til inntil fire ungdommer som det året er ferdig med videregående 
skole. Utdelingen er basert på årlig avkastning. I 2014 ble det delt ut til sammen kr 
240.000,-.

Tildelingen av midlene skal fordeles over 3 år til de som mottar støtte fra 
legatet. Det skal ved utvelgelsen legges vekt på ungdommens skoleprestasjoner 
i videregående skole, samt god oppførsel, herunder ærlighet, ansvarsfølelse, 
høflighet, arbeidsomhet og gjerne også prestasjoner i idrett. Dersom flere 
ungdommer står likt, kan det også legges vekt på at midlene skal tilkomme den 
som har de vanskeligste økonomiske ressursene til videre utdannelse.  

Aktuelle søkere skal utforme en skriftlig søknad med begrunnelse og en skisse for 
videre utdanning. Legatstyret kan innhente opplysninger om søkere og eventuelt 
innkalle aktuelle søkere til intervju. 

Konvolutten med søknaden skal merkes “Legat” og sendes Re videregående skole 
v/rektor, 3175 Ramnes. 

Søknadsfrist 8. mai. 

Ytterligere informasjon om legatet kan fås ved henvendelse til skolen, 
telefon 33 30 66 30.

REVETAL: Siste torsdag i mars var det ny-åpning av Europris på Revetal etter om-
bygging og modernisering av butikken. Da inviterte butikksjef Anita Maria Strand 
og hennes åtte medarbeidere til kaffe og kake, og gode ny-åpningstilbud. Butikken 
har holdt stengt under ombyggingen.  - Butikken er bygd om etter et nytt konsept 
som har vist seg svært populært, forteller Strand. Europris på Revetal er en av femti 
butikker som bygges om. 2014 var kjedens beste år noensinne - både omsetning og 
resultat var høyere enn noen gang tidligere, informerer kjeden i en pressemelding i 
forbindelse med ny-åpningen.

Ny-åpning av Europris på Revetal

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444

“Vi hører mye om ungdom i dag. 
At de er så late og ufordragelige 

stemmer hvert fall ikke. Ungdom-
men i dag er helt fantastiske og 
flinke. Det hadde ikke gått an å 

drive butikk uten flink ungdom!”

Martin Gran, 
daglig leder Meny Revetal
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Det er penger å spare på å 
så planter sjøl, eller kjøpe 
småplanter man potter opp og 
dyrker fram i vinduskarmen 
hjemme, forteller gartner Rune 
Christoffer Holm på Blom-
stergården på Bjune. 

Gode råd til hobby-gartnere
Produksjonen av blomstene 
er allerede i full gang i gart-
neriene. Du kan også starte 
forberedelsene sjøl, hjemme: 
- Noen sorter kan du så, andre 
kan du kjøpe som småplanter. 
Småplanter som får ny jord og 
godt med plass fra midten av 
april kan få sine første blom-
ster til 17. mai, forteller den 

lokale gartneren til ReAvisa. 
Start med frø eller småplanter. 
Mange hagesentre selger frø i 
porsjonspakker med en veiled-
ing på baksiden. Les den nøye, 
er rådet. 

Vinduskarmen funker godt 
som et alternativ til veksthus
- En del av sommerblomstene 
krever en start i et veksthus. 
Ikke alle har det stående, men 
fortvil ikke. Så direkte i litt jord 
i en isboks eller noe annet du 
har liggende, og sett den i et 
vindu der det er mye lys. Det 
gjør samme nytten. Pass på at 
frøene ikke blir stående i vann, 
men at de er passe fuktige hele 

tida. En del frø setter stor pris 
på å ha over seg en tynn plast. 
Legg den over som et teppe 
mens de spirer. - Enten du sår 
frø eller kjøper småplanter må 
du potte om plantene. Fyll noen 
potter, eller hva det nå måtte 
være, med jord og sett ned en 
plante i hver potte. Denne pot-
tingen er en krise for planta. Gi 
den derfor straks litt vann, før 
du legger over en liten plast ig-
jen. Nok en gang er det fint om 
det ikke blir for tett, forteller 
Holm. 

Ferdig på tre - fire uker
For å få god vekst er det ideelle 
for de fleste plantene å ha 

Få en billigere hage 
med noen gjør-det-sjøl-triks
BJUNE: Hvert år bruker vi i snitt 439 kroner på blomster og planter bare i mai og juni, ifølge Statistisk 
Sentralbyrå (SSB). Ved å gjøre en liten innsats sjøl kan du ha det fint rundt deg og oppleve gleden ved å få til 
noe som vokser - og samtidig spare penger. 

mellom 18 og 20 grader gjen-
nom døgnet. Frost om natta er 
normalt ikke noe problem i et 
vindu, men det er også veldig 
viktig å sørge for at det ikke blir 
for varmt om dagen. 
- God vekst forutsetter også 
at du gir gjødselvann. Har du 
voksevillige småplanter kan 
de utvikle seg til ferdig planter 
på tre - fire uker etter potting.  
Slik opplever du gleden ved å 
se planter vokse og få mange 
blomster gjennom sommeren, 
samtidig som det ikke koster 
fullt så mye. Dersom du behan-
dler blomstene fint kan du helt 
sikkert få glede av dem til langt 
utpå høsten, forteller Holm.

GJØR DET SJØL OG SPAR 
PENGER: Gartner Rune 
Christoffer Holm på Blom-
stergården på Bjune har råd.

Foto: Privat

www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

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

RE/VESTFOLD: Foreløpige 
tall viser at 166 dekar matjord 
i Vestfold ble omdisponert til 
andre formål i 2014. Dette tallet 
er det laveste på flere tiår, in-
formerer Fylkesmannen i Vest-
fold. Fylket vårt har noen av 
landets beste landbruksområder, 
men vi har også behov for flere 
boliger, næringsområder, veier 
og jernbane. De siste tiårene 
har vi bygget ned store områder 
som kunne vært brukt til mat-
produksjon, men nå ser det ut til 
at trenden har snudd. Tallet for 
2014 er et rekordlavt tall. Tal-
lene er foreløpige, endelige tall 
vil foreligge i juni. Landbruks-
direktør Olav Sandlund ser med 
glede på utviklingen, og gir 
kommunene mye av æren.
- Det er kommunene som er 
ansvarlig for arealplanleggin-
gen, og dermed sitter de også på 
nøkkelen til jordvern. Det ser 
ut til at mange har fått en bedre 
forståelse av hvorfor matjorda 
må beskyttes, sier Sandlund. 
Vestfold er et lite fylke med en 
forholdsvis stor befolkning, og 
det ventes at befolkningen vil 
øke. Dermed øker behovet for 
bolig- og næringsområder, og 
for områder til samferdsel.
- Noe omdisponering av dyrka 
mark kan vi ikke unngå. Arealer 
til gang- og sykkelveier er et ek-
sempel på det. Men nærings- og 
boligområder kan ligge andre 
steder, og da må vi velge å gjøre 
det sånn. Dessuten må vi bygge 
tettere og gjerne høyere, mener 
Olav Sandlund. I Norge er bare 
tre prosent av arealet dyrket, 
og under halvparten egner seg 
til kornproduksjon. De beste 
matkornarealene er i Vestfold 
og på Østlandet.

Mindre matjord 
forsvinner i Vestfold

Vår i Re:
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www.skjeggestadaasen.no

Livskvalitet for alle
- hele året

SKJEGGESTADÅSEN - NÆR REVETAL SENTRUM 
Fortsatt ledige tomter i Skjeggestadåsen. Nå har vi lagt ut solrike 
tomter på felt B11 og B12, uten byggeklausul. 

Velkommen til Skjeggestadåsen i Re. Et nydelig vestvendt boligområde med flott utsikt 
over et rolig kulturlandskap. 

Her legges det stor vekt på å bevare nærheten til naturen med mange grønne lunger 
i boligområdet. Rett utenfor døren finner du et stort turterreng og gode skiløyper 
for mosjon og rekreasjon i en hektisk hverdag eller for en hyggelig søndagstur med 
familien. Det er kort vei til Revetal sentrum med skoler og sentrumsfunksjoner som 
kjøpesenter, vinmonopol, apotek, bank og post.

Her har du muligheten til fritt å velge husleverandør til tomten eller om du ønsker å 
engasjere arkitekt til drømmehuset.

Solrike tomter med flott utsikt!

FELLESVISNING

Søndag 19. april

kl. 13.00–14.00

Ta kontakt for 

privat visning.

For nærmere informasjon om tomteområdet kontakt: TRULS BØHLE
Telefon: 991 07 296 
E-post: truls.bohle@dnbeiendom.noTelefon: 991 07 296
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www.kjellfoss.no

Alle typer bore- og
sprengningsarbeider

Les mer på www.kjellfoss.no

Kileveien 77, 3175 Ramnes
Telefon: +47 33 39 62 66 | E-post: post@kjellfoss.no

SOLHAUG: Lokalrevyen i Andebu har en lang tradisjon, og ofte 
kikker de ut over kommunegrensa, også til Re - ei kommunegrense 
som i Andebu utvides med Stokke og Sandefjord. Spesielt Vivestad 
i Re har fått gjennomgå i Andeburevyen opptil flere ganger. Nå 
serverer revyfolket i Andebu løsningen for Høyjord og Vivestad: 
- En ny kommune der Høyjord slår seg sammen med Vivestad og 
Vassås. Den nye kommunen skal hete "Hivoghoys"! En annen Re-
referanse er at det stakes sluk som besatt i Andebu. - Vi er blitt så 
frøktli redd for at Våle septikkrens ska komma!

Foto:
Stian Ormestad

- Andebu går sammen med Stokke 
og Sandefjord, men Høyjord kan 
lage en ny kommune sammen med 
Vivestad og Vassås?

- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

Revetal tlf 976 02 220 
Nøtterøy tlf 918 27 730               www.beautyzone.info

Klart for ny revy på 
Fjellborg første helga i mai
VÅLE: Første helgea i mai er revygruppa 
Sceneskrekk klare på scenen igjen med 
årets lokalrevy «boREttslaget» på Fjellborg.
Revygjengen forteller at dette er en revy 
spekket med morsomme karakterer man nok 
kjenner fra hverdagen, og lover mange gode 
poenger og mye latter. Gruppa i år består av 
en god blanding nye og gamle revy-veteraner 
og årets revy er helt sjølskrevet. Husbandet 
Wrong Direction er også klare for scenen 
igjen. Instruktør er Pål-Arild Thuve Simon-
sen. - Vi har jobba med revyen siden sent i 
fjor høst og vært på skrivekurs og brukt mye 
tid på idemyldring og improvisasjon for å få 
nummerne på plass, dette har vært viktig å 
bruke tid på da vi er så mange nye i år, sier 
revysjef Anniken Thuve Simonsen. Hun øn-
sker gjerne flere nye velkommen til neste år: 
- Har du en liten revyspire i deg er det plass 
til å la den blomstre hos oss. Medlemmene 
i revygruppa er: Anniken Thuve Simonsen, 
Marthine Huseby Simonsen, Georg Enerhau-
gen, Frida Moland, Marit Prosvik Aarvåg, 
Ole Henrik Fjeld og Karoline Bertelsen. 
Revybandet består av Bengt Kenneth Ivars-
son, Fredrik Bertelsen, Ole Bendik Kviler og 
Vegard André Skaug.

Valgfagselever sto bak UKM på Våle samfunnshus
VÅLE: Lørdag 14. mars ble Ungdommens kulturmønstring (UKM) for Re, Andebu og Stokke holdt 
på Våle samfunnshus. Valgfagselevene fra sal og scene på ungdomsskolen rigga, sto i kiosk og planla 
arrangementet. På bildet ser vi Julie I. Stangeland, Frida Gran og Celine Skovlund fra faget. Totalt 17 
bidrag var med fra Re, i kategoriene scene, film og kunst, hvorav fire gikk videre til fylkesmønstrin-
gen: Ingrid Ormestad, T-M & The Drivers med Tor-Magnus Sandbekk i spissen, Miriam Holtan Buhl 
og Ernst Emil Eggum Myrvang. Blant utstillingene gikk Torje Ormestad Larsen, Kaja Schuett Rivrud, 
Marte Kvaal og Marte Mørken Bjune. Utviklingsstipend ble delt ut til Linn Margrethe Ellingsen og 
Ole Mathias Frellumstad.

Foto: Synne Eggum Myrvang

Åpen scene 
på Elverhøy
RAMNES: Søndag 19. 
april blir det Åpen scene 
og cafe på kulturhuset El-
verhøy, med start klokka 
17 på kvelden. 
- Vi presenterer flere av 
de flotte artistene fra El-
verhøystallen vår. Det blir 
sang og musikk og moro. 
Denne dagen vil også 
elevene fra teaterskolen 
presentere noe av det de 
har jobbet med. Det blir 
flere fine utdrag fra mu-
sicalen "Annie", forteller 
Rikka Rivrud på vegne 
av Kulturhuset Elverhøy i 
Ramnes.
Dette er et sosialt ar-
rangement i en cafesetting 
med åpen kiosk. Ta med 
deg venner og kjente og 
kom og opplev den fine 
atmosfæren på Kulturhu-
set Elverhøy sammen med 
oss, oppfordrer hun 

Gjenvalg i 
historielaget
BRÅR: Det var fullt i 
stuene på Brår da Ram-
nes historielag hadde 
årsmøte onsdag 11. 
mars. Anne Arveschoug 
fra Vestfoldmuseet 
fortalte om Tønsberg i 
Middelalderen. Helga 
Bjerkø ble gjenvalgt til 
leder og det samme ble 
resten av styret som var 
på valg. Årsberetningen 
vitnet om et aktivt år 
med godt besøkte møter 
og arrangementer både 
på Brår og rundt om i 
bygda. Helga Bjerkø har 
med seg i styret: Kåre 
Holtung, Aage Nilsen, 
Torunn Frøland, og 
Trygve Gran. Åse Burås 
ble takket for lang og 
stor innsats for historie-
laget på mange områder.

Kultur i Re:
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- ditt kjøpesenter 
på veien!

P

Gaven som passer for alle! 
Kortet kan benyttes i 25 butikker  
på Re-torvet og fås kjøpt på Posten på 
Revetal. Du bestemmer selv hvilken verdi 
du ønsker å fylle kortet med.

ELEKTRONISK GAVEKORT
- SMART OG ENKELT!

STOR GRATIS 
PARKERINGSPLASS

ÅPENT: 9�20 �18�
 MENY 7�21 �20�

WWW.RE-TORVET.NO

CMYK: 88�0�29�0
PMS: 7466 

CMYK: 48�0�94�0
PMS: 375

GRADIENT FRA 90%
SORT TIL 70% 
I 90 GRADER 

CMYK: 98�10�84�18
PMS: 3415

DAME-HERRE
MOTE

30 BUTIKKER 
PÅ TORVET
• Vinmonopolet 23 97 38 10 
• Mester Grønn 32 22 96 87  
• I vinden 90 71 85 00 
• Revetal Libris 33 06 38 33 
• Mr Mister herreklær 40 09 16 75
• Kappahl 41 57 69 22 
• Life Revetal  33 06 21 30 
• Expert Revetal 33 06 26 55   
• Restauranten   33 06 37 77
• Revený Dame-Herre mote   33 06 26 39
• Synsam  33 05 07 00 
• Gullfunn  33 05 07 00 
• Meny Arve Gran AS 33 06 11 10 
• Mix  33 06 28 09
• Nille 95 80 86 33
• Posten  04004 
• B-Young  33 06 38 50 
• Chic Frisør  33 06 26 33 
• Helt Perfekt barneklær 95 09 14 35  
• Princess Interiør   33 06 38 10 
• Skoringen  21 07 90 75
• Wivis parfymeri  33 06 35 90 
    og veskebutikk    
• Boots Apotek  33 06 10 50
• Sport 1 Revetal   33 06 26 00
• Hovs Marked 33 06 27 11
 
ELLERS FINNER DU:
• Statoil Revetal  33 06 26 74
• Haslestad gummiservice  33 06 28 90
• Jernia Revetal  33 06 28 70
• Ditt kontor  33 30 67 67
• Revetal glasservice  33 06 25 96
• Gran vvs  40 00 33 20
• Dyreriket   40 14 60 10
• DnB 03000
• DnB Eiendom 47 67 55 00 
• Montér  41 67 30 00
• HengeRe  33 06 33 00
• Revetal Tannlegesenter  33 06 59 50
• Ros Økonomi  33 06 46 40
• Re Hårstudio 33 06 00 15
• Beauty Zone 97 60 22 20
• Garnbunten Idé & Design  33 06 33 31
• AIGOS Eiendomsmegling 
   og AIGOS Forsikring  33 06 20 50
• Re Varmeteknikk 33 39 50 13
• Atenti 33 09 71 71
• Revetal gamle stasjon 33 06 31 00
• Europris 90 27 62 73
• Ditt Grafiske 33 30 67 67
• Nål og tråd 92 05 34 21



RevetalTlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det er fem år siden ReAvisa 
skrev om Skjeggestadåsen aller 
første gang. Nyheten om at det 
skulle komme hundrevis av 
boliger i skaukanten rett sør for 
Revetal ble en av de mest leste 
sakene på nettavisa det året.
Våren for to år siden besøkte 
vi den første familien som 
kjøpte tomt i feltet, familien 
Lian. Da hadde de og åtte andre 
familier flytta inn så langt. I 
løpet av 2013 var de første tjue 
familiene på plass. Snart er 
halvparten av de tjue delfeltene 
solgt. Skjeggestadåsen vokser 
fortsatt, og dermed vokser også 
Re - og nå teller vi rundt 9.300 
reinger.

- Pynter opp denne våren
Denne våren brukes mye tid på 
å pynte opp i åsen: Grøftekanter 
og skråninger renses og det leg-
ges på matjord. Jobben er godt 
i gang. Delfeltene som er ferdig 
solgt og bygd ut får asfalt og 
flere deler av Skjeggestadåsen 
er ferdigstilt i løpet av året. En 
ny riggplass skal erstatte dagens 
riggplass, som ligger i bunn av 
åsen ved innkjøringa til feltet. 
Den nye blir lagt helt øst i feltet, 
på toppen. - Dermed får vi pyn-
ta opp så det blir litt penere ved 
innkjøringen til åsen, forteller 
Svein Olsen i ReÅsen AS.
Delfeltene som er ferdig solgt er 
B6 - B7 - B8 - B9 - B10 - B16 
søndre del, B17 - minus en 
tomt - det vil si sju delfelt der 
så å si alle tomtene er solgt. Så 
kommer det tre nye nå: B11 og  
B12 med 22 tomter, de fleste 
byggeklare. B11 er spesielt at-

traktivt, som ligger i en blindvei 
skjermet for trafikk til resten av 
feltet, forteller Olsen.
- Det har gått for seint med 
byggesaksbehandling i Re 
kommune tidligere, men nå har 
det løsna, så nå går det kjapt 
unna igjen på den fronten. Han 
forteller at ti tomter er allerede 
solgt i de nye delfeltene. B15 
kommer også for salg, der det er  
sju tomter totalt, av dem er tre 
forhåndssolgt. 
- Der starter vi på veien over 
påske. Tomtene er byggeklare 
seinest i august.
Totalt er det tjue delfelt, og ti er 
solgt ut. Men det er flere store 
delfelt igjen. 

Lokal megler tar over salget
Da markedsføringen av Skjeg-
gestadåsen starta i 2010 hadde 
ikke DnB et lokalt eiendoms-
megler-kontor her i Re, og 
jobben gikk til Tønsberg. 
- Siden den gang har DnB 
etablert et lokalkontor på Re-
vetal, og det er naturlig at de tar 
jobben videre, forteller Olsen. 
Lokalmegleren er Truls Bøhle 
fra Ramnes, som forteller at 
han aleine har en markedsandel 
på cirka halvparten av brukte 
boliger i Re. Å komme tilbake 
og bli lokalmegler hjemme i Re 
har vært en drøm helt siden han 
starta på studiene.
- Da jeg fikk valget mellom å 
fortsette i Horten eller starte 
opp her på Revetal sammen 
med Thor Fredrik Hansen Sol-
berg var ikke det et vanskelig 
valg, forteller Truls Bøhle. Han 
og kompanjongen hadde prata 

med ledelsen flere ganger om et 
lokalt eiendomsmegler-kontor 
på Revetal. 
- Banken på Revetal er såpass 
stor at det ble naturlig å satse på 
eiendom også på Revetal. Det 
er en trend at man ser, at det er 
viktig å satse lokalt. Den lokale 
tilknytninga er viktig, under-
streker Bøhle. Det har også 
praktiske fordeler å holde til på 
Revetal og selge tomter i Skjeg-
gestadåsen to minutter unna:
- Nå må ikke megleren dra fra 
Tønsberg, vi er rett i nærheten. 
Dette er ikke en 9 til 4-jobb, vi 
er egentlig på jobb 24 timer i 
døgnet. Nå kan kunden komme 
til åsen, og vi svipper opp for 
privat visning på sparket. 
Han er født og oppvokst i 
Re, og han har tatt over fami-
liegården ved Ramnes kirke. 
- Du kan faktisk se gården min 
fra Skjeggestadåsen. Som lokal-
kjent kan jeg peke og forklare 
potensielle kjøpere som nyter 
utsikten. I tillegg kjenner jeg 
til skoler, idretts- og kulturtil-
bud, butikker, avstander og alt 
det som folk lurer på av lokale 
forhold. 

Gang- og sykkelsti 
er ferdig neste sommer
Svein Olsen forteller på vegne 
av utbyggeren ReÅsen AS at 
han er glad for at barnehagen 
står ferdig i løpet av september 
i år, og at ungdomssskolen blir 
på Revetal. 
- Da kan barna gå til Røråstop-
pen og ungdommen til Revetal 
på ny gang- og sykkelsti som 
skal stå ferdig sommeren 2016.

SKJEGGESTADÅSEN: Etter fem år er ti av tjue delfelt utsolgt i Skjeggestad-
åsen. Til helga er det visning på to nye delfelt. Enda et delfelt får infrastruktur 
på plass i disse dager og er byggeklart i løpet av året.

Straks halvsolgt 
i Skjeggestadåsen

Se flere bilder på ReAvisa.no

Kort om Skjeggestadåsen:
*Cirka 400 boenheter totalt, halvparten eneboliger og halv-
parten leiligheter
* Solgte eneboligtomter i dag: 68 tomter
* Solgte leilighetstomter for antall enheter: 64 leiligheter 
* Usolgte byggklare eneboligtomter per 24. mars 2015: 
20 tomter
* Solgt til annen utbygger som har byggeklare enheter: 
Ca 50 enheter 
* Hittil solgte og byggeklare enheter totalt 202 enheter
* Antall boenheter som er tatt i bruk:
Enboliger: 33 boenheter 
Leiligheter inkl. 2- mansboliger: 22 stk boenheter 
* Antall boenheter under bygging  pr. 24.3: 
Eneboliger: 14 boenheter  
Leiligheter inkl. 2-mannsboliger: 20 boenheter
* Nye enheter under regulering:
Eneboligtomter: 43 boenheter
Leilighetstomter inkl. 2 mannsboliger: 38 boenheter  

Kilde: 
Svein Olsen, ReÅsen AS.

UTVIKLER SKJEGGESTADÅSEN: Svein Olsen, ReÅsen 
AS, og Truls Bøhle, lokalmegler for DnB Revetal. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Boligbygging i Re:

“Nå må ikke megleren dra fra Tønsberg, 
vi er rett i nærheten. Nå kan kunden 

komme til åsen, og vi svipper opp for en 
privat visning på sparket”

Truls Bøhle, DnB Eiendom Revetal
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Geir Frydenberg fra Ramnes 
starta opp bedriften for over 20 
år siden, under navnet Modul. 
Etter salget til Optimera er han 
ansatt som salgsleder for den 
nye eieren, og Kjetil Stensholt 
fra Revetal er daglig leder.

Effektivitet er god lønnsomhet
Gjennom åra har Modul vokst 
og modernisert seg i takt med 
tida, gjerne litt i forkant også. 
Mange har fått sitt første møte 
med arbeidslivet i Høyjordveien 
700, og flere kommer tilbake 
etter flere år ute som snekker.
- Vi har nok fungert som et 
springbrett for mange, forteller 
Geir. Bedriften tar i mot to - tre 
lærlinger hvert år, de fleste fra 
Re videregående skole. 
- Det er etter hvert mange som 
går videre og starter opp for seg 
sjøl som snekkere. Og mange 
går også motsatt vei - etter 
flere år ute i vær og vind kan 
de komme tilbake hit og jobbe 
inne, tørt og fint under tak. 
På fabrikken jobber 60 ansatte i 
to skift. Det produseres stor-
elementer til proffmarkedet, der 
de betjener cirka 100 kunder. 
- Ute på byggeplassen kan et 
helt hus reises på bare noen 
dager, forteller Geir stolt. 
Han kan konkurrere helt greit 
med utlendingene, spesielt på 
kvalitet og sett i et lengre per-
spektiv også pris. Er kvaliteten 
upåklagelig, blir det lønnsomt 
også. - Produksjonslinja vår 
med moderne maskiner og 
dyktige fagfolk hele veien 
sikrer en veldig god kvalitet, og 
vi har en logistikk med lokale 
transportører som fungerer helt 
perfekt. Det er mye å tape for en 
byggmester som står med folk 
klare uten jobb å gjøre. Dette 
blir mer effektivt, og mindre 
handtering på byggeplass.

- Godt å se vi valgte det rette
Geir gikk gradene på gamle 
Hegg Bruk på Svinevoll. Da det 
var slutt der, hadde Geir flere 
ideer for hva han ville satse på. 
Entreprenører og byggmestere 
meldte sin interesse, og siden 
den gang har ryktet spredd seg 
på folkemunne. - Vi brukte 
ikke ei krone på markedsføring, 
forteller Geir. Men i ReAvisa 
har de hatt annonse, først for 
Modul, så for Optimera Bygg-
systemer - som er det nye nav-

Kort om Modul AS / Optimera AS:
* 1994: Modul AS etablert mai 1994 – to eiere + en ansatt (Asbjørn Bakkeland). 
   Lokaler på 400 kvm. Forretningsidé – levere kvalitetsprodukter til byggmestere og entreprenører.   
   Produksjon av elementer, ganske raskt også takstoler. Øker til sju fast ansatte i løpet av året.
* 1995: Bygger på prorduksjonhallen 320 m2 og øker bemanningen til 11 fast ansatte.
* 1996: Kjøper vår første Randek data kapp
* 1997: Bygger på Kappavd, tekniskrom, Lager kjeller og utvider produksjonshallen 440 m2. 
   Øker bemanningen til 17.
* 1999: Kjøpte Holand Sag og flyttet takstol og kappavdeling inn i disse lokalene.
* 2000:  Begynner å produsere i de nye lokalene og øker bemanningen til 22.
* 2003:Bygger nytt lagerbygg på 430 m3 nede mot elven. Tar i bruk kjeller som produksjonshall. 
   Øker bemanningen til 27.
* 2007: Bygger på 860 m2 kontor og produksjonshall. Øker bemanningen til 35.
* 2008: Solgt til Optimera AS 01.01.2008.
* 2009: Installasjon av den første Hundegger saga (datastyrt kappsag).
* 2010: Utvider tomtearealet med 5000 m2.
* 2012: Siste utbygging av anlegget; ca 1000 m2 produksjonshall elementer og 1200 kvm takstol. 
    Installasjon av nok en Hundegger kappsag
* 2013: Skifter navn til Optimera Byggsystemer AS høsten 2013.
* 2014: Investerer i automatisk innmatingssystem til begge Hundegger sagene.
* 2015: Ca 60 ansatte og lokaler på 5500 kvm: 35 faglærte tømrere, to tømrerlærlinger, 
   sju ingeniører/konstruktører. Et budsjett på hundre millioner kroner.

Feirer 20 pluss ett år 
med trevare i Høyjord
HØYJORD: - Vi skulle egentlig feira 20-årsjubileum i fjor, men vi har så mye 
å gjøre at det blir feiring først våren etter, forteller Geir Frydenberg og Kjetil 
Stensholt. Begge bor i Re og driver bedrift i Høyjord i Andebu med 60 ansatte.

net. Oppkjøpet skjedde i 2008, 
og navnebyttet kom fem år 
seinere i 2013. På folkemunne 
heter det fortsatt Modul. - Det 
tar litt tid å få folk vant til det 
nye navnet. Jeg må innrømme 
at det hender jeg ringer gamle, 
trofaste kunder og presenterer 
meg som Kjetil fra Modul, sånn 
at de ikke legger på og trur det 
er enda en plagsom selger, sier 
Kjetil og ler godt - og skryter 
av arbeidet som er lagt ned for å 
bygge en så sterk merkevare.
- Også er det moro for meg å se 
at vi valgte det rette da vi solgte 
til  Optimera, som utvikler bed-
riften videre, sier Geir.

Eventyrlig utvikling 
og vekst gjennom 20 + 1 år
I dag råder Optimera over 5.500 
kvadratmeter i Høyjordveien 
700, fullstappa med moderne 
utstyr. - Det har skjedd mye 
på 20 år, forteller Geir og 
viser fram produksjonen. Siden 
etableringen i mai 1994 med 
to eiere og en ansatt på 400 
kvadratmeter har utviklingen 
vært enorm, med godt over 
en tidobling av både areal og 
ansatte. - Allerede det første 
året økte vi fra en til sju fast 
ansatte, forteller Geir. Det andre 
året ble arealet nesten dobla, 
og de var 11 ansatte. To år et-
ter oppstart ble det investert i 
første data-kapp. Tre år etter var 
datateknologien på full fart inn 
og det ble laga et teknisk rom 
som rustet bedriften til å kjøre 
enda mer datastyrt produksjon. 
Produksjonshallen ble utvida 
med enda 440 kvadratmeter og 
de vokste til 17 ansatte. I åra 
som fulgte øker både plassen og 
antall ansatte. I 2008 blir Modul 
solgt til  Optimera AS, men ut-
viklingen stoppa ikke med det.
I 2009 ble det investert i en 
helt ny og moderne datastyrt 
kappsag, og i 2010 utvida den 
nye eieren tomtearealet med 
5.000 kvadratmeter. I 2012 
kom foreløpig siste utbygging 
av anlegget: En cirka 1.000 
kvadratmeter stor produksjons-
hall for elementer og en 1.200 
kvadratmeter stor hall for 
produksjon av takstoler - alt 
sammen med enda flere dyktige 
fagfolk og enda flere moderne 
datastyrte maskiner. Per i dag 
er det 60 ansatte i lokaler på 
5.500 kvadratmeter. Av disse er 

35 faglærte tømrere, to tømrer-
lærlinger, sju ingeniører og kon-
struktører. Butikken drives med 
et budsjett på hundre millioner 
kroner. En eventyrlig utvikling 
og vekst gjennom 20 pluss ett 
år, kan Geir og Kjetil skryte av.

LOKAL SUKSESS: Geir 
Frydenberg fra Ramnes 
starta opp bedriften for over 
20 år siden, under navnet 
Modul. Kjetil Stensholt fra 
Revetal er daglig leder for 
den nye eieren Optimera AS.

Foto: 
Stian Ormestad.

NorgesGruppen 
inn i Grøstadgris
UNDRUMSDAL: NorgesGruppen 
har kjøpt 49 prosent av Grøstadgris 
AS i Undrumsdal, der det produseres 
økologisk frilandsgris - les mer om 
Grøstadgris i ReAvisa desember 2014. 
- Dette gir oss trygghet og sikrer fram-
tida til Grøstadgris, forteller eier Gry 
Beate Knapstad til Tønsbergs Blad. 

Næringsliv i Re:

Åpent hver 
dag 08 - 20 

hele året

Kr 575,-Fra pr. mnd.
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Revac får tillatelse 
til drift på Linnestad 

LINNESTAD: Fylkesmannen i 
Vestfold har besluttet å gi utslipp-
stillatelse til Revac AS, skriver 
Fylkesmannen på sine nettsidder. 
Det betyr at bedriften kan etablere 
sin virksomhet på Linnestad 
næringsområde. Revac er blant 
de største bedriftene i Norge som 
behandler EE-avfall. Det er viktig 
for samfunnet at slike produkter 
blir håndtert på en måte som er 
miljømessig forsvarlig. Derfor 
har Fylkesmannen besluttet å gi 
utslippstillatelse på visse vilkår. 
- Vi forstår at naboer og andre er 
betenkte etter brannen som oppsto 
i sommer, og forurensningen 
den med førte. Derfor stiller vi 
strenge krav, sier fylkesmiljøvern-
sjef Elisabet Rui. Revac AS får 
tillatelse til å motta og behandle 
65.000 tonn EE-avfall og 10.000 
tonn annet brom- og freonholdig 
avfall. All behandling og lagring 
skal skje innendørs, og det er satt 
grense for hvor store mengder 
avfall som kan lagres samtidig. 
Støy og støvutslipp er regulert i til-
latelsen, det samme er strenge krav 
til brannsikkerhet på anlegget. Det 
er mulig å klage på Fylkesmannens 
avgjørelse, som i såfall blir 
behandlet av Miljødirektoratet.

Protester 
mot næringspark
HAUGAN: Det store nærings-
området på Haugan spiser seg 
innpå naboene, og fire av dem 
fant en del av sin gård til salgs 
som en del av næringsparken - 
uten at de var klar over det sjøl. 
Haugan næringspark ved Mar-
tin Westbye skal ha skrevet en 
avtale med grunneierne Bjørn 
Tore Ommedal, Haugan, Harald 
Sørby, Sørby gård, og Morten 
Juvet, Grøterud gård, der de 
sier seg enig i planene, ifølge et 
brev fra Westbye til kommunen.
Det stemmer ikke, ifølge na-
boene - med unntak av Sørby. 
De resterende er sterkt i mot 
både omregulering og eventuelt 
salg, skriver de i et høringss-
var.  - Jeg føler at mitt navn 
er misbrukt og vi er flere som 
føler oss ført bak lyset, sier 
Fossaas og naboene til ReAvisa. 
Utad har det virka som om 
alle på Haugan er positive til 
et nytt stort næringsområde og 
at flere grunneiere står sam-
men bak prosjektet. Sånn har 
det aldri vært, mener Fossaas. 
Saken skal etter planen opp til 
2. gangs behandling i mai 2015. 
Les mer om saken på nettavisa 
ReAvisa.no.

“Vi har nok fungert som et springbrett for mange. Det er etter hvert 
mange som går videre og starter opp for seg sjøl som snekkere. 

Og mange går også motsatt vei - etter flere år ute i vær og vind kan de 
komme tilbake hit og jobbe inne, tørt og fint under tak”

Geir Frydenberg, 
grunder av Modul, nå salgsleder for ny eier Optimera 
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Av Vidar Olsen, 
Re motorklubb

Harald O. Gjersøe kunne i fjor 
våres stolt vise fram sin ny-
restaurerte veteranbil: En Ford 
modell A Phaeton 1928-modell.

Verkstedet med stor V
Harald skrur og pusser på 
veteranbilen i garasjen på gamle 
Nordre Fossan Mølle. Der i 
garasjen, som blant motorentu-
siaster i Re blir beskrevet som 
“Verkstedet med stor V”, er 
det et flott innredet lokale malt 
i lyse farger, støpt gulv med 
varmekabler, med arbeidsbenk, 
hyller, verktøy og alt det som 
er nødvendig i et verksted. På 
veggene henger fine bilder og 
plansjer. For mange er dette det 
fineste og ryddigste verkstedet 
man noen gang har vært i. Bilen 
er smykket i verkstedet, en 
skinnende blank Ford modell 
A Phaeton 1928-modell. Den 
er lakkert i en dyp blå farge 
og med sorte skjermer, en flott 

kombinasjon som får anerkjen-
nende blikk fra kjennere.

Bilen ble kjøpt ny i Re
Historien bak bilen er spen-
nende - og lokal: Harald var på 
utkikk etter et restaurerings-
objekt og var rundt og under-
søkte litt. En dag kom det en 
henvendelse til Haralds kones 
familie, fra en kar nede i Pors-
grunn. Han hadde funnet ut at 
veteranbilprosjektet han eide 
hadde tilhørt familien Holtung. 
Anders Holtung, svigerfaren til 
Harald, kjøpte bilen ny i 1928. 
Porsgrunn-mannen lurte på 
om familien ville kjøpe bilen 
tilbake. Etter en kort rådslag-
ning ble Harald og kona Astrid 
enige om å handle. Forden var i 
bruk av Anders Holtung fram til 
1958. Da hadde den vært i javn-
lig bruk siden 1928, bortsett fra 
åra under krigen. Bilen ble satt 
bort i noen år, og solgt videre i 

RE MOTORKLUBB

1965. Siden den gang har bilen 
vært innom fire eiere, men det 
var først i 1976 at Porsgrunn-
karen kjøpte den og begynte 
å gjøre noe med bilen.  I 1980 
stoppet det opp, restaureringen 
gikk trått og i 2010 bestemte 
han seg for å selge prosjektet.

Kjøpte Forden tilbake i deler
Da Forden kom til sine gamle 
trakter igjen i pinsa 2010 var det 
ikke som en hel bil. Den forrige 
eieren hadde starta på restaure-
ringen med å plukke ned karros-
seriet og ramma var sandblåst 
og zinkmalt. Det var påbegynt 
noe rustsveising. I forbindelsen 
med oppbyggingen av karros-
seriet tok Harald kontakt med 
en annen sambygding, Arve 
Skjeggerød. Han er et unikum 
med sveiseapparatet, i tillegg til 
sine gode kunnskaper om gamle 
biler. - Han var til uvurdelig 
hjelp, forteller Harald. Det å 

bygge opp og tilpasse karros-
seriet er en omstendelig prosess. 
Det er hundre, ja kanskje tusen-
vis, av detaljer som skal passe 
til hverandre. Bare det å få fire 
dører til å gå og passe som de 
skal er en utfordring. 

Prøvetur på ei trekasse
Våren 2013 var det klar for 
prøvetur, men da bare med 
bilens chassie. Det var fire hjul, 
en motor og en trekasse å sitte 
på. Prøveturen var vellykka, 
motoren gikk som den skulle, 
så nå var det å få sendt karros-
seri til lakkering og begynne på 
endelig montering og finpuss.
Våren 2014 var bilen klar. Da 
hadde det gått med cirka 3.000 
timers arbeid. Første turen var 
1. mai-kortesjen til Re motor-
klubb fra Høyjord til Bakken-
teigen i Horten. Her fikk Forden 
mye oppmerksomhet og det 
kom mange gode tilbake-

meldinger på et godt gjennom-
ført arbeid. Videre var Harald 
og Astrid med på A Ford-klub-
bens vårmønstring i Vestfold i 
sammen med et 30-talls andre 
A-Forder, på skandinavisk treff 
for A-Forder i Roskilde, Dan-
mark. For å komme til Danmark 
ble det ferje fra Oslo, med en 
frisk kjøretur på E18 motor-
veien innover. 

Ferietur til Danmark
Som om ikke dette var nok så 
ble det også en ferietur til Dan-
mark litt senere på sommeren, 
denne gang med tur til Lange-
sund med ferge til Hirtshals. 
Herfra gikk turen til Løkken 
og Blokkhus i sammen med T-
Fordens venner, i alt fem biler. 
I tillegg har det blitt mange 
turer rundt i lokal-miljøet og 
Forden har ruslet sine cirka 
1.500 kilometer uten noen prob-
lemer, forteller Gjersøe.

NORDRE FOSSAN MØLLE: I 1928 ble bilen kjøpt ny av Anders Holtung, svigerfaren til dagens eier 
Harald O. Gjersøe. Via mange eiere gjennom flere tiår fant bilen veien tilbake til Re i deler for fem år 
siden. Etter 3.000 arbeidstimer er den staselige veteranen tilbake til gamle høyder og klar for en ny vår.

Forden har finni veien hjem igjen
KLAR FOR Å SKINNE IGJEN:
En A-Ford Phateon 1928-modell 
med lokal historie fra den ble 
kjøpt ny av Anders Holtung. 
Siden den gang har den vært i 
flere hender, før den kom tilbake 
til Re i deler for fem år siden.  

Foto: Vidar Olsen

Timebestilling: Tlf 915 62 464 / nettbestilling: ledigtime.no/salongcamilla

Grevlingstien 21, Revetal 3

EIENDOMSMEGLING

GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN

ADVOKAT

TELEFON 33 39 53 97 
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33 39 50 13
Industriveien 2a, 3174 Revetal
www.revarmeteknikk.no

BYTTE UT OLJEFYREN?
– Vannbåren varme uten borekostnader!

på anlegg m/kuldeteknisk installasjon20% rabatt
Elektriker og VVS-arbeid kommer i tillegg. Tilbudet gjelder ut mai

Nå gir vi:

Mer energivennlig bolig
Lavere fyringskostnader
Store besparelser
Optimal varmedistribusjon og jevn innetemperatur
Økt boligverdi
Økt P-ROM areal (gjelder ved utfasing av oljefyr)

VARMESENTRAL MED VARMEPUMPE
ENOVATILSKUDDET:

Få igjen inntil
30.000 kr
Kontakt oss for mer informasjon
og gratis befaring

+

ENOVATILSKUDDET:

Få igjen inntil 5000 kr
ved utskifting til luft-luft
varmepumpe

+

BYTTE UT PARAFINANLEGGET?

TESTVINNER
med hus til utedelen

KIRIGAMINE HARA 6,6

(Veil. pris Kirigamine Hara med overbygg, inkl. montering: 30.100 kr)
Tilbudet gjelder ut mai

NÅ: SPAR 6200 KR
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Hørselslaget 
inviterer til busstur
REVETAL: - Re Hørselslag 
arrangerer tur for medlemmer 
og ledsagere torsdag 21. mai, 
informerer Dagfinn Fremstad i 
det lokale hørselslaget: - Turen 
går med buss fra Revetal til 
Kongsberg Skimuseum der det 
blir omvisning og lunsj, via 
Notodden til Epleblomsten AS 
i Sauherad der det blir en ny 
omvisning, middag og under-
holdning, og hjem via Skien. 
Interesserte kan ta kontakt med 
hørselslaget ved Fremstad eller 
Anne-Marie Skjelbred på tele-
fon 99 25 34 83.

Starter opp magedans-kurs i Re

Damedans i gymsalen på Revetal

BERGSÅSEN: Iman Haust 
har dansa magedans i 20 år, de 
10 siste i Norge i Drammens-
regionen. Nå har den erfarne 
magedanserinnen flytta til Re 
og Revetal, og starter opp kurs 
i underetasjen i Ramneshallen 
onsdager klokka 19.00. 

- Kurset holdes av Iman som er 
født i Egypt og har holdt ma-
gedanskurs i Norge i 10 år, står 
det skrevet i en pressemelding 
til ReAvisa, som lover: - Ekte 
vare!
Påmelding kan gjøres på 
telefon 45 80 12 80. 

REVETAL: Heges Jazzballet 
starta i fjor opp et parti for vok-
sne damer. De er 10 - 12 styk-
ker i alderen 25 til 60 år som 
møtes hver onsdag kveld for å 
danse en times tid fra klokka 
20.30. Det er god trening med 
bøy og tøy, forteller damene til 
ReAvisa. - Her får vi brukt hele 
kroppen! Damepartiet kom til 
etter initiativ fra mødre som 
har barn på Heges Jazzballett. 
Barnepartiet går hver onsdag 
ettermiddag i gymsalen på Re-
vetal ungdomsskole. Mødrene 
fikk lyst til å danse, de også. 
- Flere av oss har dansa da vi 
var yngre, og nå har vi egentlig 
ikke hatt noen god arena å ta 
opp dansen på - så dette tilbudet 
er vi veldig glad for! Men få 
veit om tilbudet, tror damene. 
Det er stort sett bare mødre 
med egne barn som danser med 
Heges Jazzballett som har fått 
det med seg. - Å? Er det detta 
på Revetal, sa Anita Flugund 
da hun helt tilfeldig oppdaga 
damepartiet på nyåret i år. Hun 
skryter veldig av tilbudet: - Det 
er noe helt annet enn å drive 
med idrett eller å gå på tren-

ingsstudio. Her har vi det moro 
- og slitsomt. Og vi lærer nye 
trinn, bevegelser og teknikker. 
Dansepedagog Adehle Eie leder 
partiet. Hun forklarer at det 
ikke er en danseklasse, ikke en 
saltime, ikke et reint dansekurs - 
men en blanding av alt sammen, 
alt fra ballett til mer moderne 
hip-hop. - Det er ikkeno kjære 
mor her altså!
Dansekurs for voksne damer 
er en trend dansepedagogen 
ser komme tilbake. - Vi hadde 
damepartier før, og nå har disse 
damene kjempa for å få det hit 
til Revetal. Da får vi bare håpe 
at folk leser om det i ReAvisa 
og vi blir mange nok til å fors-
vare å fortsette tilbudet fram-
over, sier Eie.
- Vi blir gjerne flere. Et lavter-
skeltilbud og god trening, 
uansett utgangspunkt, forteller 
Constance Høydal.
De kaller det damedans, men 
åpner også for voksne herrer. 
Det er bare å møte opp i gym-
salen klokka 20.30 en onsdag-
skveld for å få mer info.

Foto: 
Stian Ormestad

UNDRUMSDAL: Skolebøkene 
fikk hvile i en times tid un-
der solformørkelsen over Re 
fredag 20. mars 2015. Naturfag-
timen på Solerød skole ble 
flytta ut i friluft i anledning 
solformørkelsen. Alle elevene 
fikk utdelt spesialbriller sponsa 
av FAUs felleskasse. I klas-
serommene ble direktesending 
fra Svalbard vist på storskjerm, 
der solformørkelsen var total.
Forrige gang dette skjedde var 
for 60 år siden, og neste gang 
blir i 2133. Teodor Eriksen Wa-
gle (11), Falo Kanrawikunkitti 
(11), Aleksander Wittingsrud 
Wagner (12), Hedda Langved 
Edvardsen (12), Ingeborg Lang-
klep (11) og Marie Langaas (10) 

Flytta naturfag-timen ut i skolegården under solformørkelsen

satte seg godt til på benken i 
skolegården.
- Vi har ikke gleda oss spesielt, 
sier jentene. - Vi har heller gru-
gleda oss litt, det er ikke kult å 
bli blind akkurat.
Alle elevene har fått grundig 
instruks om farene ved å ikke 
bruke briller og å se mot sola 
for lenge. Alle må ta noen 
pauser fra kikkinga nå og da.
Gutta gleder seg til at det kan 
bli nesten helt mørkt midt på 
dagen. - Det er ganske tøft! 
Elevene ser gjennom brillene 
sine hvordan månen skygger 
for mer og mer av sola, sjøl om 
skyene ligger ganske tett over 
Re. Sunniva Døvik (7) og Maja 
Røren Bommen (7) synes det er 

mest gøy med briller. 
- De er litt rare, mener sju-
åringene som synes de sjøl blir 
seende litt rare ut med de på.
På slaget 10.53 informerer 
lærerne om at nå er sola på sitt 
minste, der månen skygger 
for sola så bare litt over elleve 
prosent av sola er synlig. 
- Det er blitt litt mørkere og litt 
kaldere, mener elevene. 
- Men ikke så mye som vi 
trudde det skulle bli.
Se også video fra Solerød under 
solformørkelsen på ReAvisas 
Facebook-side.

Foto: 
Stian Ormestad.

REVETAL: Fredag kveld 20. 
mars 2015 ble det tredje talent-
showet med unge, lovende fra 
Re arrangert på Revetal Gamle 
Stasjon på Revetal. Forrige 
gang var sent høsten 2014, og 
trakk da så å si fullt hus. Thor-
Morten Hansen, musikklærer 
på Røråstoppen skole, har vært 
pådriver for arrangementet 
og dratt med seg både elever, 
tidligere elever og andre unge 
musikksjeler for å stå på scenen.
- Han er en heelt fantastisk 
lærer. Makan finner du ikke, og 
denne kvelden fortjener terning-
kast seks, mener sjetteklasse-
mamma Serine Hesby. Datteren 
hennes sto på scenen i kveld. 
De to yngste på scenen er stor-
fornøyde med egen innsats og 
fornøyde med kvelden: 

- Dette er tredje gangen vi 
har sunget sammen, forteller 
Hannah Haarseth Hansen (7) 
og Mina Lie (8). De sang “I 
bakvendtland” sammen, før 
Hannah sang en egenlaget sang 
sammen med pappa Thor-
Morten etterpå.
- Det er morsomt å stå på 
scenen. Og kult, synes de to. 
Begge har på seg vest og caps, 
og er ekstra tøffe for anlednin-
gen: - Vi er på en måte nesten 
litt kjendiser nå!
Dette er ett av mange arrange-
menter som for alvor har begynt 
å trekke mye folk og skape liv 
på Stasjon igjen det siste året. 
Omkring hundre mennesker var 
innom.

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

- Vi er på en måte nesten litt kjendiser nå

Kulturskolen invi-
terer til åpen dag 
på samfunnshuset 
VÅLE: Søndag 26. april blir 
det åpen dag fra klokka 12 
med konserter, forestillinger og 
kunstutstiling av kulturskolens 
elever. - Vi tilbyr undervisning 
i visuell kunst, drama/teater, 
korps, ulike instrumenter, blant 
annet fiolin, cello, elgitar, sang 
og kirkeorgel. Søknadsfristen 
for hovedopptaket er 1. juni, 
informerer Wenche Helgesen,
kulturskolekonsulent ved Nord-
Jarlsberg kulturskole.

Se video på Facebook.com/ReAvisa

Fra ReAvisa.no:
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Lokal innsamlings-
rekord i faste-
aksjonen i Re
RE: Fra 22. til 24. mars 2015 
samla konfirmanter, foreldre, 
menighetsråd og andre med-
hjelpere inn 84.315 kroner til 
Kirkens Nødhjelps rent vann-
prosjekt.
- Dette er en økning på 7.553 
kroner fra året før, forteller 
diakon Ole A. Hafell. 
Både Vivestad og Undrumsdal 
satte lokale innsamlingsrekorder 
med henholdsvis 7.214 kroner 
og 11.336 kroner.
De øvrige sogna rapporterte 
inn som følger: Ramnes 33.610 
kroner, Våle 22.360 kroner og 
Fon 9.795 kroner.
- Den totale summen på nesten 
85.000 kroner kan bidra til at 
421 mennesker kan få varig 
tilgang på rent vann, forteller 
Hafell. Han sender en stor takk 
til alle som bidro - både de som 
samla inn og de som ga - via en 
epost til ReAvisa.

Endringer på 
Våle historielags 
aktivitetskalender

VÅLE: Våle historielag har
endret aktivitetskalenderen for 
2015, informerer Mia Olsen, 
lederen av aktivitetskomiteen i 
historielaget. - Alle hussstander 
mottok den opprinnelige som 
vedlegg i Re Minne før jul, så 
vi vil gjerne opplyse folk om 
endringen:  Lørdag 25. april  
markeres Friluftslivets år med 
samling på prestegårdstunet, 
hvor Lena Fahre forteller om 
de kulturminnene som finnes på 
og rundt prestegården. Søndag 
31. mai blir det Søndagskafé på 
prestegården. Søndag 14. juni er 
det tur til Kistefos-Museet. Alle 
arrangementene blir annonsert, 
informeres det.

Hittegodsauksjon 
på Knutsad
UNDRUMSDAL: Politiet
avholder hittegodsauksjon 
lørdag 25. april 2015 med til 
sammen flere hundre sykler som 
auksjoneres bort. Det skjer hos 
Falck på Knutstad i Undrums-
dal fra klokka 10. Besiktigelse 
av salgsgjenstandene fra en 
time før auksjonen starter. 
Det tas i mot kontant oppgjør, 
betalingsterminal kan benyttes. 
Auksjonsvilkår og salgslister er 
tilgjengelig på www.politi.no/
vestfold ca 1-2 uker før auk-
sjonsdagen, informerer politiet i 
Vestfold.

TRYGGHET I HJEMMET!
Visste du at 1 av 3 boligbranner starter ved feil i det elektriske 
anlegget? Reduser fare for varmegang og brann, invester i fami-
liens trygghet og bytt til automatsikringer med jordfeilbrytere.

Overspenningsvern

Komplett kr. 2.470,- ink.mva
Beskytt TV og datautstyr mot overspenning.

Sikringsskap m/jordfeilbryter

Komplett kr.  9.600,- ink.mva
Ny innsats med jordfeilbrytere, 
hovedsikring og 10 kurser. 
Monter overspenningsvern samtidig 
for kun 1.990,- ink.mva
Forbehold levering innenfor Vestfold.

Brannvarsling med strømforsyning

Sentral og 2 detektorer kr. 2.500,- ink. mva. 
Tilbudet gjelder salg, installasjon kommer i tillegg.

Kontakt oss for nærmere informasjonTelefon: 33 06 10 20 • E-post: post@altinstallasjon.no

www.altinstallasjon.no

-30% 
PÅ MATERIELL 

OG UTSTYR
Gjelder ved bestilling 

av installasjon 
i februar 2015

Skaugveien 2, 3178 Våle

 

- 30%
PÅ MATERIELL

OG UTSTYR

Gjelder ved bestilling av installasjon 
innen 15. mai 2015 - vis til 

denne annonsen!

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

REVETAL - Vi har fått inn flere 
anmeldelser på blant annet syk-
keltjuverier. Disse er sentrert til 
Re-området, forteller lensmann 
Lars Reiersen til ReAvisa. - Vi 
har gjort en del beslag i saken, 
blant annet av tre sykler. Vi 
antar at disse er stjålet, men 
finner ikke at de er anmeldt 
med rammenummer slik at de 
er søkbare. Politiets mulighet er 

derfor at folk får se syklene og 
kan dra kjensel på dem. Derfor 
har han sendt over bilder til 
ReAvisa for publisering, se dem 
på nettavisa ReAvisa.no. 
- I tillegg har vi beslaglagt en 
lyseblå sykkelrulle, en hvit 
drone, fiskeutstyr og en bue til 
å skyte piler med. Godset kan 
besiktiges på lensmannskontoret 
i kontortid.

Politiet har beslaglagt tjuvgods fra Re
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To biler og et vogn-
tog kolliderte på 
Kopstadveien
KOPSTADVEIEN: Alle nøde-
tater rykker ut etter melding om 
trafikkulykke på Kopstadveien 
ved innkjøringa til Rånerudås-
en, klokka 15 mandag 6. april 
2015. I en oppdatert melding 
opplyser politiet i Vestfold at 
det ikke skal være snakk om 
alvorlige personskader. En 
times tid etter første melding 
var veien rydda og åpnet for 
normal trafikk igjen. Ei kvinne 
på 69 år forårsaket uhellet ved 
at hun kjørte i bilen foran som 
igjen ble skjøvet inn i hengeren 
til en semitrailer. Hun fikk sitt 
førerkort beslaglagt og saken 
er anmeldt, melder politiet i 
Vestfold på Twitter. 

Av Håkon Westby
og Stian Ormestad

Rett før påske kunne du lese 
på nettavisa ReAvisa.no om 
Arve Erlandsen i Åslyveien på 
Revetal som var oppgitt over 
brøytinga ved det siste snøfal-
let. Da forsvant deler av plenen 
og en prydbusk, en brudespirea 
som sto en meter inn på plenen 
hans. Plenen ligger stykkevis 
i veikanten på motsatt side av 
veien. Erlandsen har ringt Re 
kommune og bedt om at de skal 
komme og se på skadene, men 
de svarer at han må ta det opp 
med entreprenøren som står 
for brøytinga. Men Erlandsen 
mener det er kommunen som 
står for brøytingen og at han vil 
gå tjenesteveien og forholde seg 
til Re kommune. Det har kom-
met flere klager til kommunen: 
- Brøyteberedskap ved kommu-
nale boliger i Re er langt unna 
forsvarlig, mener en ReAvisa-
leser i kommentarfeltet på 
nettavisa. Tor Arne Ueland i Re 
kommune mener snømengdene 
var ekstreme. Da må man regne 
med at det tar litt tid før det er 
brøyta overalt. Når det gjelder 
klagen fra Erlandsen, må det 
ha skjedd en misforståelse da 
han ringte kommunen. Alle 
klager skal sendes til kom-
munen, som tar det videre med 
entreprenøren, forteller Ueland.
Ueland har en anbefaling til be-
boere langs kommunale veier: 
- Ikke plante busker og trær 
dønn uti veien. Ett sted må jo 
snøen ta veien når vi brøyter.
Etter påskeferien svarer drifts-
sjef Perry Ottesen følgende:

- Når det gjelder Åslyveien, så 
er dette en privat vei til Bolig-
byggelaget som kommunen 
ikke brøyter, så det er ikke 
innleide, kommunale brøyte-
mannskaper som har forårsaket 
skaden hos Erlandsen. Videre 
poengterer han at på slike dager 
som ved siste snøfall, så får 
gjerne kommunen bortimot 
40 til 50 telefonhenvendelser. 
- Jeg henstiller derfor til de 
som melder inn brøyteskader 
per telefon om å sende skrift-
lig klage, enten per brev eller 
e-post. Vi tar så kontakt med 
kommunens kontraktspartner på 
brøyting som blir gjort ansvarlig 
for å utbedre skaden og vi fore-
tar en felles befaring hvor også 
skademelder er til stede, og vi 
blir da enig om hva som skal ut-
bedres og når dette skal gjøres.
Når det gjelder snørydding ved 
kommunale boliger som leies 
ut på vanlige leievilkår, så er 
det ingen som har avtale om 
at kommunen skal rydde snø 
frem til inngangsdøren. Det 
skal imidlertid sies at Re kom-
munen tidvis yter noe service 
overfor eldre og uføre som bor 
i kommunale boliger og som 
av forskjellige årsaker er ute av 
stand til å måke snø sjøl, eller 
ikke har pårørende som ivaretar 
dette. Men det er unntaket og 
ikke regelen. - Det finnes ikke 
ressurser i noen kommune til 
å håndtere slike snømengder 
som kom ved siste snøfall på 
en måte som gjøre alle brukere 
fornøyd, mener Ottesen.

RE: - Det finnes ikke ressurser i noen kommune til å 
håndtere slike snømengder som kom ved siste snøfall 
på en måte som gjøre alle brukere fornøyd, mener 
driftssjef i Re kommune Perry Ottesen. 

Front mot front på 
Svinevoll
SVINEVOLL: Onsdag 25. mars 
2015 smalt det på Svinevoll: 
- Saken etterforskes som et 
vikepliktsbrudd. Ei kvinne på 
81 år er kjørt sjukehus for sjekk. 
Hun fikk sitt førerkort midlerti-
dig beslaglagt, forteller politiet.

Foto: 
Stian Ormestad

Politi og brann-
vesen rykka ut til 
Røråstoppen skole
REVETAL: - Stasjon Kopstad 
rykker ut på automatisk bran-
nalarm i Kåpeveien, melder 
Vestviken 110-sentral rett før 
klokka 14.30 onsdag 1. april 
2015. Det dreier seg om en 
brannalarm som er utløst på 
Røråstoppen skole på Revetal, 
melder politiet som også rykka 
ut. - Utløst en brannalarm et-
ter røykutvikling fra teknisk 
rom, melder politiet på stedet. 
Røyken kommer av varmegang.
- Ingen brann. Avslutter på ste-
det, melder politiet en halvtimes 
tid etter første melding.

To menn til sjuke-
hus etter ulykke
KOPSTADVEIEN: En enslig 
bil har kjørt av Kopstadveien 
og inn i et tre, melder politiet i 
Vestfold i 20-tida tirsdag kveld 
31. mars 2015. To menn i 30-åra 
er involvert i ulykken. Begge 
ble kjørt til sjukehus i Tønsberg. 
Bilfører mistenkes for kjøring i 
påvirka tilstand, og politiet sikra 
seg de nødvendige prøver.

Lastebil i grøfta 
langs Bispeveien
BISPEVEIEN: Rett nord for 
Svinevoll havna en lastebil 
på jordet 27. mars 2015, et-
ter å ha fått det ene hjulsettet 
utenfor veiskuldra som har gitt 
etter. Mye likt det vi har sett 
før på Bispeveien, med andre 
ord. Heldigvis har ikke denne 
ekvipasjen tippa over ende, men 
sto fortsatt med alle hjula i bak-
ken. Der ble den stående helt 
til neste dag. -  Vi vil vente litt 
siden det er så mye trafikk på 
stedet. Planen er å sette i gang 
berging litt seinere i kveld, for-
teller politiet i Vestfold på tele-
fon til ReAvisa. En ReAvisa-
leser skriver i kommentarfeltet 
på ReAvisa.no at bergingen 
starta først i 22-tida på kvelden, 
og den var ikke vellykka. Først 
dagen etter var lastebilen oppe 
av grøfta og på veien igjen.

Foto:
Stian Ormestad

Politiet har skrevet 
ut 450 bøter siden 
brukollapsen
BISPEVEIEN: Politiet gjen-
nomført så godt som daglige 
kontroller på omkjøringsveiene 
etter brukollapsen på E18 i 
begynnelsen av februar 2015. - 
Siden Skjeggestadbrua kollapset 
har Utrykningspolitiet (UP) gitt 
450 skriftlige reaksjoner, hvorav 
240 for fartsoverskridelser, 119 
for adferd og 50 for manglende 
bruk av bilbelte, skriver politiet 
i Vestfold på Facebook. Når 
det gjelder adferd har politiet 
reagert på mange førere som 
ikke har overholdt vikeplikten 
for barn i gangfelt. 
Politiet vil opprettholde den 
intensiverte kontrollen på disse 
veistrekningene utover våren, 
loves det.

Fra ReAvisa.no:

Politiet har øvelser 
i Fon og Våle
FON/VÅLE: Politiet vil holde 
øvelser på Krakken på dagtid på 
torsdager. Den siste torsdagen 
blir 7. mai 2015. - Politiet har 
fått tillatelse til å benytte Krak-
ken til trening på samme måte 
som de til nå har benyttet Våle 
sykehjem, informerer politiet i 
en pressemelding. 

Klager på snørydding i Re
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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

Fem biler krasja etter 
politijakt på Bispeveien
FRESTE: Rett før midnatt lørdag 11. 
april 2015 var fem biler involvert i en 
ulykke ved Freste på Bispeveien. - Foran-
ledningen var en bilforfølgelse, melder 
Politiet i Vestfold på Twitter. En mann 
skal ha ranet en bil i Oslo. Biljakten gikk 
helt til omkjøringsveien for E18 oppover 
Bispeveien. På Freste kjørte han over en 
spikermatte, og biljakta endte her i en 
massekollisjon. Det skal ikke være alvor-
lige personskader. Raneren ble pågrepet 
på stedet. Veien var stengt i flere timer 
utover natta. - En person er fortsatt innlagt 
på sykehuset med bruddskader søndag for-
middag, mens sju andre kom fra det med 
lettere skader eller er uskadd, oppdaterer 
Vestfold Interkommunale brannvesen på 
sin facebookside søndagen etter.

Foto: VIB
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VIVESTAD: Andebu-ordføre-
ren vil ha med seg Høyjord til 
Sandefjord, og garanterer for 
Høyjord skole. - En garanti som 
kanskje er verd papiret den er 
skrivi på, men ikke stort mer, 
mener Re-ordfører Thorvald 
Hillestad. Nabogrendene 
Vivestad og Høyjord regner seg 
ofte som ei felles grend. Utkant 
er og blir de uansett, spørsmålet 

Erfaringer fra reformen i Danmark: - Bedre 
kommunale tjenester, men prisen er sentralisering

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Lolland i Danmark er en kom-
mune som likner det 3K eller 
4K med Re, Hof, Holmestrand 
og Sande kan bli - hvis det blir 
kommunesammenslåing etter 
lokalvalget og folkeavstemmin-
gen i Re og Sande til høsten. 
Lolland kommune har ikke et 
klart definert sentrum i den nye 
storkommunen, sammenslått 
av sju gamle kommuner. Den 
nye kommunen blir kalt en 
“flersenterkommune”.  

Distriktene er blitt tapere
I Danmark gikk de fra 271 til 
98 kommuner i sin kommune-
reform. Rådmann i Lolland 
Thomas Knudsen fortalte om 
erfaringene fra Danmark i 
kultursalen i Hof onsdag 8. april 
2015: Resultatet er effektive 
kommuner som står bedre rusta 
til oppgavene, men prisen å 
betale er sentralisering. Blant 
annet hadde de gamle kom-
munene ni biblioteker, nå har 
den nye storkommunen bare tre 
bibliotek. Sentralisering ble en 
realitet, enda målet ikke var det, 
forteller rådmannen. - Lands-
byer og distrikter ble tapere i 
reformen, men samtidig øker 
den lokale identiteten og ofte 
også aktiviteten i lokalsamfun-
net. Det høres ut som er en 
nødvendighet, for ofte er det 
blitt en kamp om tjenester og 
tilbud internt i de nye storkom-
munene i Danmark. Som oftest 

blir de kommunale tjenestene 
sentralisert til bysenter, og 
lite blir igjen i de tidligere 
kommunesentrene i landkom-
munene. Rådmannen mener 
at Lolland har unngått noe 
av denne utviklingen som en 
“flersenterkommune”.

Et annerledes lokaldemokrati
- Kommunereform er svaret. 
Men hva er spørsmålet, inn-
ledet Knudsen. Hvordan sikre 
velferdsstatens tjenester, og den 
desentraliserte danske sam-
funnsmodellen? Man må sørge 
for å ha faglig robuste kommu-
ner, gode likeverdige tjenester 
uansett bosted, og et godt loka-
ldemokrati, akkurat de samme 
argumentene som vi hører her 
til lands. Tjenestene skulle 
fortsatt være desentralisert. 
Det siste to punktene viste seg 
å være vanskelig. Erfaringene 
viser at sentraliseringen kom, 
enten man liker det eller ikke. 
I Lolland ble antall byråds-
medlemmer redusert drastisk, 
fra 115 til 31. Det ga bekymring 
for lokaldemokratiet, forteller 
rådmannen. Men erfaringene 
tilsier at et nytt og mer moderne 
lokaldemokrati vokser fram, 
der lokale interessegrupper 
etablerer seg og markerer seg i 
samfunnsdebatten. Det ble også 
nedsatt et råd for borgermed-
virkning, som det fortsatt legges 
stor vekt på.  Undersøkelser 

viser at kvaliteten på tjenestene 
har økt, men prisen - igjen - er 
sentralisering. 

Bedre tjenester, lenger unna?
Kommunen har gått fra 186 
desentrale institusjoner plassert 
i 400 bygninger i 2007, til 80 
institusjoner og virksomheter 
plassert i 200 bygninger i 2015. 
Det betyr at antall kommu-
nale bygninger er blitt halvert, 
med færre skoler blant annet. 
Administrasjonen er redusert 
med 33 prosent. Samtidig er 
skolen styrka med 25 prosent 
mer ressurser per elev. Færre 
skolebygninger gir mer penger 
til innhold, forteller rådmannen 
- og det gjelder også andre sek-
torer enn skole. Lollands store 
eksperiment var å investere 60 
millioner kroner i fem senter. 
Men erfaringen tilsier at det 
ikke er noen sammenheng mel-
lom kommunens investeringer 
og utviklingen av sentrene. 
- Utviklingen kommer av aktive 
borgere, forteller rådmannen. 
Kommunens oppgave er å 
tilrettelegge på en positiv måte. 
Forsvinner butikker, offentlige 
arbeidsplasser eller institus-
joner, så svekkes også senteret. 
Noen senter overlever, andre 
ikke. De som var sterke fra før 
av blir sterkere, mens andre dør 
mer eller mindre ut. I Lolland 
ble det en kamp om lokaliser-
ingen av tjenestene, en kamp 

LOKALPOLITIKK I RE: 3K- eller 4K-prosjektet er omdøpt fra en “sterk landkommune” til en “flersenter-
kommune”.  En rådmann fra Danmark fortalte i forrige uke om erfaringene fra kommunereformen der.

som ikke er over enda. - Dette 
gir konflikt, og vi har nok stadig 
det, forteller rådmannen på 
spørsmål fra Heming Olaussen 
(SV). Et av spørsmålene som 
skulle diskuteres i grupper 
etter foredraget var: River 
“flersenterkommunen” seg 
sjøk i fillebiter? Her er debat-
ten rundt lokalisering stridens 
kjerne. Hva blir sentrum i en 
ny storkommune med Re, 
Hof, Holmestrand og eventuelt 
Sande? Mange mener vel det 
blir Holmestrand som eneste 
bykommune i den tenkte kon-
stellasjonen. Men det skal ikke 
diskuteres nå, minner kommu-
neplanlegger Inger Christensen 
om til det kjedsomlige, forteller 
hun. - Innhold er viktigst, ikke 
lokalisering. Det skal først 
diskuteres seinere.

Sammenslåing er en “restart”
Kommuneplanleggeren sam-
menlikner det å lage en ny 
kommune med å ta en restart 
på PC-en. - Det er snakk om å 
starte opp helt på nytt. Stoppe 
alle nedlastinger og program-
mer som ligger der og surrer, 
rett og slett en restart.
Samlingen «Kartlegging og mu-
lighetsstudie for flersenterkom-
munen» var et åpent møte, men 
først og fremst ment for refer-
ansegruppa for kommunerefor-
men i de fire kommunene Re, 
Hof, Holmestrand og Sande.

er om de skal søke sammen i 
en av kommunen eller fortsette 
som i dag med ei kommune-
grense mellom seg. Re har bygd 
barnehage i Vivestad, mens 
Andebu lar Høyjord skole leve 
- sjøl om Re sa opp Andebu-
avtalen der Vivestad-elever 
sikra en del av elevgrunnlaget. 
Storkommunen Sandefjord 
garanterer for Høyjord skole, 

forteller Andebu-ordfører 
Sommerstad i sin innledende 
apell. Høyjord skole er freda 
fram til 2020. En garanti som 
holder tre år inn i den nye stor-
kommunen som er en realitet 
fra 1. januar 2017. Les mer om 
Bygderådsmøtet i Vivestad på 
nettavisa ReAvisa.no.

Foto:
Stian Ormestad

 - Det er latterlig at min garanti blir latterliggjort

Re vil ha med 
Sande i en ny 
storkommune
LOKALPOLITIKK I RE: Re 
ønsker Sande velkommen, 
Horten og Tønsberg settes 
lenger ut på sidelinja - og 
arbeidsgruppa skal bestå av tre 
folkevalgte som aktivt går inn 
for kommunesammenslåing. Til 
store protester fra SV, det eneste 
partiet i Re som sier nei til 
kommunesammenslåing: - Det 
ville være lurt å ta med den ene 
stemmen som snakker på vegne 
av flertallet av befolkningen. 
Det vil gi arbeidet en bredere 
legitimitet, argumenterte 
Olaussen i kommunestyremøtet 
i mars. Forslaget om å utvide 
den politiske arbeidsgruppa 
med en SV-representant faller 
med 24 stemmer mot Olaussens 
ene stemme. Og det helt uten 
at noen fra flertallet tar ordet 
og fremmer sitt syn fra kom-
munestyrets talerstol. Arbe-
idsgruppa blir bestående av 
ordfører Thorvald Hillestad 
(Sp), varaordfører Trude Viola 
Antonsen (Ap) og Kåre Solberg 
(KrF) - som i møtet beklaget at 
Horten ikke er med i de videre 
planene. - Re kunne hatt stor 
nytte av å se i den retningen, 
mener Solberg. Per Asbjørn 
Andvik (Sp) er delvis enig: 
- Jeg beklager også at Horten 
ikke er med, men det er vel mer 
Horten sitt problem enn vårt, 
mener Andvik.

Ordførerne skal 
diskutere grense-
justeringer
TØNSBERG: Tirsdag 28. april 
møter Re-ordfører Thorvald 
Hillestad andre ordførere hos 
fylkesmannen i Vestfold. Tema 
er grensejusteringer som følge 
av kommunereformen. Re skal 
snakke med Tønsberg og Horten 
om Undrumsdal, med Stokke 
om Arnadal og Grorud-området, 
med Andebu om Høyjord og 
Vivestad. Og Hillestad skal 
også redegjøre for Langøya 
- øya utenfor Holmestrand 
som er Re sitt territorium.

Lokalpolitikk i Re:
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ReAvisa.no 
- sjekk siste nytt fra Re

Hva skal man gi
til konfirmanten?

- et designet
personlig smykke!

Bibbi Design - bibbi@gullsmeddesign.no
- du finner meg også på Facebook!

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
 
For første gang skal fotball-
gruppa i Ramnes IF lage hjem-
melaga fotballskole. Håndballen 
gjorde det for første gang i fjor, 
og skal gjøre det igjen, også nå 
første uka i sommerferien. 

Håper å trekke de eldste også
– Vi har aldri hatt fotballskole 
på denne tida av året, forteller 
Hans Arne Tveiten, sportslig 
leder i fotballen. Høst- og 
vinterferie har vært tida for 
fotballskole, og da gjerne i regi 
av Tine. – Men det er jo ikke 
noe særlig aktivitet på anlegget 
siste uka i juni. Nå får jo virke-
lig brukt det for alt det er verdt, 
synes han. Sjøl om den sports-
lige delen skal være adskilt for 
de to idrettene, skal håndballen 
og fotballen samarbeide. 
– Vi kommer til å legge opp til 
felles lunsjpauser, der de største 
barna på tvers av idrettene 
spiser sammen og at de yngste 
spiser sammen, forklarer Tveit-
en og Kristin Eggum Myrvang 
fra håndballgruppa. Siste dagen 
blir det felles avslutning med 
grilling. 
- Det vil også bli mulighet for 
å levere og hente barna fra 
halv åtte på morgenen til halv 
fem på ettermiddagen, så det 
ikke krasjer med foreldrenes 
jobber. Det har vært et ønske 
fra foreldre fra tidligere ganger, 
forteller Tveiten og Eggum. 
Håndballskolen varer fra ons-
dag til fredag med plass til 60 
stykker. Fotballskolen skal være 
hele uka og har kapasitet til 120 
deltakere i alderen 6 - 14 år. 
– 13/14-årsgruppa får tidligere 
topptrener Tor Thodesen som 
trener, mens 11/12-årsgruppa 
får en av Sandefjord fotball 

sine trenere. Vi håper at det 
blir et trekkplaster som får de 
eldste med. Sannsynligvis vil 
de bli trent av en av de bedre 
trenerne de kommer til å bli 
trena av i løpet av året, uten 
at jeg mener å tråkke noen på 
tærne med det, sier Tveiten. 
De yngre spillerne vil bli trent 
av lokale toppidrettstrenere på 
Re videregående. Både Eggum 
og Tveiten kan skrive under 
på at det krever en hel del mer 
organisering å lage fotball- og 

Ramnes IF skal fylle 
idrettsanlegget i sommerferien

BERGSÅSEN: Med plass til 200 barn på håndball- og fotballskole er Ramnes IF 
klare for å lage liv og røre på idrettsanlegget første uka i sommerferien.

Sjekk bilder fra ALT Ivrig-cup 2015 
på nettavisa ReAvisa.no
BERGSÅSEN: Fotogalleriet på nettavisa ReAvisa.no er
oppdatert med bilder fra Ivrig jenter 8/9 og Ramnes jenter 10 
sine kamper i ALT Ivrig-cup sist søndag. Se også bilder fra 
den første helga i cupen i mars, pluss første hjemmekamp til 
Re FKs A-lag denne sesongen. 

Foto: 
Synne Eggum Myrvang

Tips ReAvisa! Tips@ReAvisa.no
www.ReAvisa.no
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«Flersenterkommune»? 
Leserinnlegg fra Heming Olaussen (Re SV)

I 3K-kommunene Re, Hof og Holmestrand utarbeides det nå en 
«mulighetsstudie» for en «flersenterkommune». Studien skal være 
ferdig til sommeren. I det siste er også Sande kommet med i dette 
arbeidet, uten at det er avklart om Sande faktisk ønsker å delta i en 
slik kommunesammenslåing. Sande har tre dører åpne: Fortsette 
som sjølstendig kommune, gå nordover til Drammen, eller sørover 
til «4 K». Sande skal ha folkeavstemming om sitt retningsvalg. Det 
skal også Re ha – der vil valget ventelig stå mellom 3K/4K eller 
fortsette som sjølstendig kommune. Politikerne i Hof og Holme-
strand har så langt ikke åpnet for full demokratisk deltakelse fra 
egne innbyggere. I en samling for de fire kommunenes politikere 
og tillitsvalgte hadde vi besøk av rådmann Thomas Knudsen fra en 
dansk sammenslått kommune, Lolland, bestående av sju tidligere 
kommuner, og med en slags «flersenterstruktur», som var ment 
å gi ideer til oss i nord-Vestfold. Knudsen framførte et balansert 
budskap. Han la f.eks. ikke skjul på at en slik kommunesam-
menslåing medfører en hardhendt sentralisering, og nedleggelser 
av skoler og anlegg i utkantene av kommunen. Også barnehager. 
Videre innebærer det et sterkt redusert antall folkevalgte, mens ak-
sjonsdemokratiet får større spillerom. Det representative demokra-
tiet svekkes. Det profesjonaliserte byråkratiet og borgermesteren 
(ordføreren) får derimot sterkt økt innflytelse innover mot staten 
– hvilket var den klart største gevinsten han kunne berette om. På 
spørsmål fra meg bekreftet han inntrykket av at en slik kommune-
sammenslåing med flere kommuner innebærer innebygde konflikter 
som kan vare i årevis – dragkamper om ressurser, lokalisering, in-
nflytelse innad i den nye kommunen. Dette bekreftes i sterk grad av 
den danske regjeringas evaluering av kommunereformen fra 2007: 
Den type kommunesammenslåing som vi arbeider med i 3K/4K 
innebærer en betydelig risiko for vedvarende, store konflikter og 
dragkamper. Det er jo logisk, om man ser realistisk på det, og ikke 
bare framfører hyldningsdikt til «samarbeidet»: Vil det være kjem-
pesatsinga Nordre Jarlsberg brygge i Sande som bør ha prioritet 
framover mot 2025? Utviklinga av Holmestrandbyen? Revetal? 
Hof sentrum? Hva med Vivestad, Eidsfoss, Undrumsdal, Fon, Hill-
estad, Vassås, Klevjer og alle de andre mindre stedene i utkanten 
av en ny storkommune? Hvilke skoler vil bli ofra i storkommunens 
tjeneste – for at den nye politiske ledelsen og de høytlønte nye top-
pbyråkratene skal «bli hørt» i departementene? Hvor viktig er egen-
tlig innflytelsesargumentet satt opp mot gode trygge barnehager og 
skoler i folks nærmiljø? Når det gjelder de ansatte lovte vår danske 
venn omstillinger og atter omstillinger. På åtte år hadde Lolland 
med 43.000 innbyggere (Litt større enn et evt. 4 K) hatt fire store 
omstillinger. Mange hadde vært nødt til å gå, eller finne seg i helt 
andre jobber enn de hadde utdanna seg til eller følte seg hjemme 
i. Kommunen måtte sjølsagt spare, og man prioriterte midlene til 
store prosjekter framfor til små lokalsamfunn. Knudsen sa også 
at de nå hadde 25 % økte midler til lærertimer, framfor mange 
skolebygg som måtte vedlikeholdes. En kjent debatt også hos oss. 
Jeg sier ikke at alt kommer til å bli som i Danmark eller i Lolland. 
En del av sporene skremmer. «Kardemomme by»-versjonen av 
«flersenterkommunen», som skal gi inntrykk av en desentralisert 
kommune med likeverdig fordeling av goder – «alle får» - trenger 
en kritisk debatt. Vi er alle for samarbeid, helt til krybba er tom. Da 
er det makta som rår. Hvem vil få makt i en ny 3K/4K-kommune? 
Hvem vil bli hørt i en kommune der det er «de sterkestes røst» som 
skal erstatte folkevalgte? Ønsker vi en slik kommune? Det bør vi få 
en debatt om! Vi trenger ikke vente til sommeren. Da får vi knapp 
tid, og en valgkamp som fort kan bli lite analytisk og prega av 
slagord. Jeg vil også utfordre media til å gå inn bak de fine ordene 
og gi folket «solid grunnlag for egne meninger», og å opptre med et 
kritisk øye til en så viktig debatt for innbyggerne i alle de fire kom-
munene.             Heming Olaussen. Re SV

håndballskole sjøl, enn å 
bruke de kommersielle som 
Tine eller Gjensidige har hatt. 

Moro med samarbeid
– Men det er en del klubber 
som beveger seg den veien 
og lager sitt eget opplegg. 
Det er jo en del jobb, men så 
er det spennende også, synes 
de. – Og så er det stas å gjøre 
det litt sammen! Det kan jo 
fort bli 200 unger på anleg-
get her! 

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Ivrigs volleyball-damer rykker opp
VÅLEHALLEN: IL Ivrigs volleyball-damer sto ubeseira i 3. 
divisjon foran siste rankingturnering på hjemmebane i Vålehallen 
søndag 15. mars 2015. - Sjøl om vi er en gjeng med gamle damer, 
spiller vi for å vinne, sier Christine Scott fra Revetal. Hun har spilt 
volleyball for Ivrig i ti år. Tolv lag spilte på tre baner, og Ivrig-
damene vant alle sine innledende kamper og møter Asker i semifi-
nale. Hvis Ivrig vinner semifinalen, er de sikra opprykk bare ved å 
stille i finalen. I det tredje og avgjørende settet viser Ivrig-damene 
hvem som er sjef i 3. divisjon, og vinner suverent med sluttresul-
tatet 15 - 5. Dermed er opprykket til 2. divisjon i boks. Volleyball-
damene oppfordrer via ReAvisa interesserte til å ta kontakt, for 
Ivrig har plass til flere på laget foran neste sesong. 
Herrelaget deltok samme helg på rankingturnering for 3. divisjon i 
Slagenhallen, men kunne uansett ikke rykke hverken opp eller ned, 
informerer Jan Gunhildstad i Ivrigs volleyballgruppe til ReAvisa. 

Foto: Stian Ormestad.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Se flere bilder på ReAvisa.no

Ramnes-jentene endte 
på andreplass i 2. divisjon
RAMNESHALLEN: Ramnes-jentene gjorde jobben sin i siste 
kamp for sesongen hjemme i Ramneshallen lørdag 21. mars 2015. 
Likevel holdt det ikke til seier på tabellen, for torsdagen etter måtte 
Pors tape sin sist kamp - men det gjorde de ikke. Dermed havna 
Ramnes ett poeng bak på andreplass. Ramnes-keeper Siv Anita 
Petersen ble hjemmelagets beste spiller i siste kamp for sesongen. 
Også årets Ramnes-spiller er en keeper, Andrea Holten. Hun var på 
reise, så mamma måtte ta i mot prisen på vegne av Andrea.
- Andrea har en redningsprosent på over femti prosent, og det er 
ganske utrolig, skryter trener Gjermund Hulbak. Madelen Ulfsten 
ble hedra som den spilleren som har hatt best utvikling i sesongen 
som har gått. - Madelen har hatt en stor framgang, møter opp på 
treninger og er generelt ivrig, forteller Hulbak. Med 93 mål har hun 
vært stabil gjennom hele sesongen.

Foto: Stian Ormestad.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Ramnes IF håndball mobiliserer for Slottsfjellcup 2015

Re vant første kamp for sesongen
BERGSÅSEN: Re FKs A-lag tok i mot Larvik Turn til 1. kvalik-
runde i NM hjemme i Bergsåsen siste onsdag i mars 2015. I et lett 
snøvær, med bare halvannen grad på gradestokken, skulle Re-gutta 
vise at de er klare for å blø for drakta denne sesongen, etter en bed-
røvelig fjorårssesong som endte med nedrykk fra 3. divisjon. Det 
sto 0 - 0 til pause, etter en god innsats fra forsvar og Re-keeper Se-
bastian Schjølberg. En høy staka som Svein-Tore Fossum i forsvar 
har full kontroll på luftrommet. Re-veteran Audun Kalleberg redder 
to baller på strek. Etter cirka ti minutter får Re sin første gode 
sjanse i 2. omgang. Simen Wifstad putter ballen i mål og Re leder 
1 - 0 - som skulle stå seg kampen ut, tross straffe til Larvik. At det 
var kaldt og grøssent i Bergsåsen denne mars-kvelden, tyder også 
heiagjengen på. Det var glissent på tribunen, men desto flere biler 
med lys på langs veien til Re VGS. Da Wifstad scora, var det mer 
tuting fra biler enn applaus fra tribunen. Med seieren var Re-gutta i 
4. divisjon med videre til 2. kvalikrunde i NM, der de røyk ut.

Foto: Stian Ormestad.

RAMNESHALLEN: 600 vakter 
skal fylles opp av dugnadsfolk 
for å få Slottsfjellcup til å gå 
som planlagt, forteller Line Ler-
bo i Ramnes IFs håndballgrup-
pe. Dato for årets store happen-
ing er helga 25 - 26. april 2015, 
og i år skal både Ramneshallen 
og Vålehallen tas i bruk. - Vi 

øker fra 246 lag i fjor til 329 
lag i år, forteller Lerbo. Cupen 
arrangeres i samarbeid mellom 
Ramnes, Teie og Sem - og gir 
klubbene sårt tiltrengte kroner i 
klubbkassa. - Dette er den klart 
største og viktigste inntekts-
kilden for håndballgruppa, som 
gjør at vi kan ha fornuftige tren-

ingskontigenter og slipper 
en del dugnad resten av året, 
forteller Lerbo. Hun er en 
av dem som jobber hele året 
med planlegging og organi-
sering, i tillegg til alle de 
600 vaktene som skal fylles 
opp i sjølve Slottsfjellcup-
helga.

Johan Haslestad
johansturbuss@online.no

tlf 908 27 013
Kopstadveien 458, 3178 Våle

Sport i Re:
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FARBAKK GJENNOM TIDENE: 
Flere generasjoner med skiglede, 
gjennom over hundre år.

Foto:
Håkon Westby, Stian Ormestad, 

Per Bjerkø, Ramnes IF 75 år, 
Ramnes historielag og bilder og 
utklipp fra Håkon Westbys arkiv.

Av Håkon Westby
og Stian Ormestad

Det er kjent at det er blitt hoppa 
på ski i Farbakk i Ramnes siden 
1800-tallet. Bakken er blitt 
omtalt som Lundteigbakken, 
Flåteteigen og Farbakk. 

Skisporten i Ramnes 
starta under Ivrig
Etter et renn på begynnelsen av 
1900-tallet ble skiklubben Fram 
danna. Det skjedde i januar 
1907, ifølge boka Ramnes 
Idrettsforening 75 år. Fram ble 
omdøpt til Ivrig før første ver-
denskrig. De fleste løperne kom 
fra Ramnes. Klubben gjorde 
ofte reint bord i konkurranser 
rundt omkring, heter det i jubil-
eumsboka til RIF. Ivrig var altså 
en Ramnes-forening i starten, 
men ble seinere idrettslaget for 
Våle. Det var både hopprenn, 

kombinertrenn og langrenn i 
Farbakk i mange tiår. I 1931 
ble skigruppa i Ramnes tatt 
opp i Ramnes Ungdomslag og 
sånn var det helt fram til etter 
at det var slutt på all aktivitet i 
Farbakk. På nyåret i 2004 ble 
skigruppa underlagt Ram-
nes idrettsforening (RIF). Nå 
er snart ringen slutta ved at 
Ramnes IF skigruppe vil slå seg 
sammen med Ivrigs skigruppe 
- under et av de samme navna 
som skisporten i Ramnes starta, 
nemlig Ivrig. 

Satt i stand flere ganger
Som frilanser i Tønsbergs Blad 
var ReAvisas Håkon Westby 
flere ganger i Farbakk og 
refererte fra hopprenn, skreiv 
om hoppkurs og om dugnaden 

i bakken. I 1980 raste det meste 
av unnarennet ut, men i 1981 
var bakken igjen klar igjen for 
hopping. Lagets æresmedlem 
Nils Kihle og Inge Sævik kunne 
fortelle at de hadde steinsatt 
bakken med et lag leire og bark 
oppå, så det trengtes lite snø for 
at den kunne hoppes i. Dugnad-
gjengen ble foreviget i den 
flombelyste bakken. I forbin-
delse med jubileumsboka til 
Ramnes IF ble Stein Egil Øde-
gård, som starta hoppingen sin i 
Farbakk, intervjuet. Han nevner 
Rolf Kihle og Inge Sævik, og at 
Leif Stange alltid var speaker i 
bakken. Seinere hoppa Ødegård 
i Holmenkollen. 
Per Bjerkø forteller at Far-
bakk ble brukt som guttebakke 
allerede før krigen. På 1970-

tallet ble bakken bygd om. Per 
tegna profilen, og det ble bygd 
stillaser og satt opp flomlys 
- og det var mange som deltok 
på dugnadene. 

- Nesten som i kollen!
Per forteller at i et kretsrenn satt 
Arne Holten og han sjøl under 
dommertribunen og regnet ut 
poengsummene sånn at speak-
eren kunne rope det over høytal-
eren før neste hopper satte utfor. 
Holten hadde regne-maskin og 
skrev inn poengsummen for 
lengde, mens Per noterte de to 
stilkarakterene. 
- Var nesten som i Holmenkol-
len det da, forteller Per. ReAvisa 
har her samla et lite knippe med 
utklipp som viser litt av aktiv-
eten i Farbakk gjennom åra.

FARBAKK: I Farbakken i Ramnes har det vært skiglede i over et århundre - minst.

Farbakken i Ramnes
– skiglede gjennom generasjoner

- Alle vi som har hatt mye moro i Farbakk 
  bør brette opp ermene og være med på å rydde opp!
FARBAKK: Nå er hoppbak-
ken i Farbakk et trist syn med 
et høyt og falleferdig stillas, 
gamle rustne wirer i skauen og 
glasskår overalt på bakken. Se 
bilder fra Farbakk i dag på nett-
avisa ReAvisa.no. I kommen-
tarfeltet blir det spurt av Trond 
Ekstrøm, en tidligere mangeårig 
nabo av Farbakk: - Jeg skulle 
gjerne likt å vite hvem som 

har ansvaret for Farbakk? Det 
falleferdige anlegget må ryddes 
opp i!
Reidar Skjeggerød fra 
Bergsåsen mener: - Alle vi som 
har hatt glede av og mye moro 
i Farbakken burde brette opp 
ermene og få rydda opp. Jeg 
tror neppe vi får noen hjelp av 
kommunen, sjøl om det kanskje 
er et kommunalt ansvar. Jeg 

foreslår en storstilt opprydding-
dugnad nå i vår. Re skiløypelag 
vil ta initiativ til dette, skriver 
han i kommentarfeltet. For-
mann i Ramnes IFs skigruppe 
Thomas V. Langedrag mener at 
ansvaret ligger hos skigruppa. 
Det var også enighet på Ramnes 
IFs årsmøte om at det må ryd-
des opp slik at området settes 
tilbake til opprinnelig stand. 

- Det ble igangsatt et prosjekt 
for å rydde opp for mange år 
siden, men den gang stoppa det 
opp. Som Reidar skriver vil 
vi ta ansvar for at dette nå blir 
gjennomført. Sjøl er jeg del av 
den aller siste generasjonen med 
gode minner fra Farbakk, men 
ingen tvil om at èn hoppbakke i 
kommunen er nok. Nå gjenstår 
bare ryddejobben.

Gamle møteplasser i Re:
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BERGSÅSEN: Tor Kihle Chris-
tensen overlot lederklubba til 
Alfred Ringdal på Ramnes IFs 
årsmøte i Underetasjen onsdag 
18. mars 2015. Møtet ble ledet 
av Christensen hvor de femten 
fremmøtte enstemmig god-
kjente årsberetninger, regnskap 
og budsjett. Beretninger og 
budsjett viste stor aktivitet og at 
lag og grupper drives godt med 
solid økonomisk styring. Det 
ble delt ut  tre vandrepokaler: 
Innsatspokalen for jenter/
damer tilfalt Katinka Kjølstad 
for aktiv og dyktig trener for 
piker 14- 15, samt god hjelp 
som hjelpetrener på damelaget. 
Innsattspokalen gutter/menn 
gikk til Knut Svendsen for 

Tre hedersutmerkelser på Ramnes IFs årsmøte

Godkjenner Ramnes 
skigruppes over-
gang til IL Ivrig

BERGSÅSEN: Skigruppas 
overgang til Ivrig ble godkjent 
på hovedgruppas årsmøte i mars 
2015. Men Re skiløypelag vil 
fortsatt kjøre opp Reløypa og 
vil fungere som et utvalg under 
hovedforeningen. Løypemaski-
nen vil fortsatt være i Ramnes 
IFs eie. 

ansvaret for arbeidet med å 
gjøre RIF til en kvalitetsklubb 
etter Fotballforbundets normer. 
Han har også hatt ansvaret for 
oppgradering av medlemsreg-
isteret, og vært leder for flere 
store cuparrangementer. Han 
hjelper også til med hjemmesi-
dene. Anker Kirkevolds pokal 
for administrativ innsats gikk 
til Lasse Høydal for flerårig 
jobbing i skigruppa, hvorav 
flere år som formann. Han har 
vært pådriver for innkjøp av 
ny løypemaskin og helårsløypa 
på 1,2 kilometer i Bergsåsen. 
Utdelingen ble foretatt av 
hedersbevisningskomiteens 
leder Alfred Ringdal. Valgene 
gikk enstemmig gjennom et-

Jord ønskes leid 
til grass- og kornproduksjon i Re

Rolf Herman Askjer 90 67 06 76
eller Harald Lie 90 92 91 17

HLF RE - BUSSTUR

Re Hørselslag arrangerer tur for medlemmer og led-
sagere torsdag 21. mai. Turen går med buss fra Revetal 
til Kongsberg Skimuseum (omvisning, lunsj), via Notod-
den til Epleblomsten AS i Sauherad (omvisning, middag, 
underholdning) og hjem via Skien/Porsgrunn. Avreise 
Revetal busstopp kl 09.00. Retur ca kl 18.00. 

Turen koster kr. 500,- pr. person som betales på bussen. 
Påmelding til Anne-Marie Skjelbred tlf 99 25 34 83 innen 
29. april. Vær rask. Begrenset plass.

ter valgkomiteens innstilling: 
Alfred Ringdal, leder, Øyvind 
Kirkevold, nestleder, Mona R. 
Kirkevold, kasserer, Elise Hog-
srød, sekretær og Knut Svend-
sen styremedlem. Tor Kihle 
Christensen, varamann. Øyvind 
Kirkevold takket Tor for den 
lange innsatsen som leder for 
Ramnes IF og måten han hadde 
ledet foreningen på, og overrak-
te en dreid trebolle og gavekort. 
Tor Kihle Christensen har vært 
leder i RIF siden han ble valgt i 
2000 og var også leder fra 1984 
til 1986. Gaven ble overrakt til 
stående applaus til en beveget 
avtroppende leder.

Foto:
Håkon Westby

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Stort og smått i Re:

Klemmetsby-Firing

Slekters gang:

Døpte:

Ramnes kirke
08.03 Benjamin Stigen-Eliassen
08.03 Rebekka Bøe Pukerud
08.03 Maren Beate Hallan Hansen
08.03 Stellan Henriksen Husebø

Undrumsdal kirke
06.04 Noah Matheo Samskott

Vivestad kirke
15.03 Savannah Langved Svendsen

Våle kirke
22.03 Håkon Kjellsen Lima
05.04 Rune Holtung
05.04 Teo Christoffer Solberg

Døde

Fon kirke
03.03 Øivind Holm
27.03 Anders Jacob Hegg

Ramnes kirke
05.03 Gerd Sæther
18.03 Ingrid Hansen
10.04 Helga Synnøve Jørgensen

Våle kirke
06.03 Hanna Hestnes
20.03 Ole Johannes Lurås
25.03 Oddvar Simon Olsen
27.03 Sigrun Andreassen
31.03 Berit Brekke Holm
08.04 Gunhild Lovise Sibbern

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

Nytt treningsopplegg på Pepper: Vektlufting.

Historisk vandring på 
kulturstien fra prestegården

Vi markerer Friluftslivets år, og inviterer til vandring 
på kulturstien lørdag 25. april, oppmøte kl. 11.00 på 
prestegårdstunet.

Lena Fahre vil fortelle oss om kulturminnene på og 
rundt prestegården, deretter går vi kulturstien til gapa-
huken ved Bibo gård. 

Salg av grillmat, kaker og kaffe her. Turen tilbake til 
prestegården går i merket løype.

Velkommen! Hilsen Styret

Ramnes Historielag 40 år

Mandag 11. mai kl. 18. Gravhaugene på Bergshaugen. 
Foredrag ved arkeolog Ragnar Orten Lie.

Søndag 31. mai kl 14.00 på Bygdetunet Brår.
40-årsfeiring  sammen med VåRa-koret og andre. 

Se mer i neste nummer av ReAvisa.

12. og 13. august er det busstur til Telemark.  
Båttur i slusene, overnatting på Dalen Hotell 

og besøk i brynesteingruvene i Eidsborg. 
Påmelding til Helga Bjerkø. 333 96061 før 20. mai.

Hver torsdag fra kl. 11.00 er det formiddagskaffi 
på Bygdetunet Brår

Ta med niste, vi holder kaffi. Første gang 23. april.

Se også hjemmesida vår: www.ramneshistorielag.no

Re i Påske-
labyrinten på P1
RE: En oppgave var lettere enn 
alle de andre i årets påskelaby-
rint på NRK P1 - hvert fall for 
oss fra Re. I "Statsråd Sanners 
kommunereise" ble oppgava 
presentert slik: "Her sto et av 
de korte kryssord-ordene to 
ganger på 1100-tallet, tegna av 
Erik Werenskiold, og Magnus 
slo Øystein. Skjoldene den gang 
var pryda av liljehaspel, og det 
er det også i dag. Tre trær er 
freda naturminner; ei eik og to 
graner. To hovedferdselsårer 
går tvers gjennom kommunen, 
på vei og på skinner. Men 
jernbanestasjon i kommunen 
finnes ikke. Sjøl om navnet er 
gammelt og kryssord-kjent, så 
er kommunenavnet bare 13 år 
gammelt. Hvilken kommune 
skal vi reise til?" Svaret kom 
ganske kjapt fra en innringer 
som hadde lest Snorre og var 
ivrig kryssord-løser. - To kom-
muner slo seg sammen og tok 
det mest kjente navnet i de to 
gamle kommunene Ramnes og 
Våle, nemlig slagstedet Re.

Lederskifte i Ut-
danningsforbundet
REVETAL: Utdanningsforbun-
det Re hadde årsmøte på kom-
munehuset onsdag 11. mars.  
Årsmelding og regnskap ble en-
stemmig godkjent. Det samme 
ble valgene som medfører skifte 
av leder og hovedtillitsvalgte. 
Thomas Rasmussen overtar 
som leder etter Trine Lønnmo 
og ny hovedtillitsvalgt for skole 
og barnehage blir Tarjei Solum 
Grimstad som tar over etter Ole 
Hagen (grunnskole) og Linda 
Landmark (barnehage). Skiftet 
skjer i månedsskiftet juli/august.

ReAvisa for 5 år 
siden: Taket på 
Vålehallen kollapsa
FRA ARKIVET: Etter en snørik 
vinter ramla taket på Vålehallen 
sammen våren 2010.

  Faksimile: 
ReAvisa, april 2010



31ReAvisa april 2015
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

Elverhøy kulturhus i Ramnes
Møterom, festsal, konsertlokale, kjøkken. 
Kontakt Ingegerd Holt Brattestå tlf 977 54 879

Klubbhuset Bibo Idrettspark
TTrivelig lokale for de hyggelige anledningene, 
god plass ute og fin veranda. Opptil 45 pers. 
Kontakt: post@ivrig.no eller se www.ivrig.no

Man-lør 11-19 / Søndag 15-19

Annonse i ReAvisa?
Det er billig, bra og ikke minst veldig enkelt:

Send epost med info, logo, bilder og fargeønsker.

Epost annonse@ReAvisa.no
eller tlf 488 69 444
www.ReAvisa.no

ReAvisa vil inspirere, informere og sette dagsorden.
ReAvisa vil gjerne dekke det flotte som skjer i Re. Lar deg som leser bli inspirert, komme deg opp av sofaen og 
bli med på sport, kultur, frivillig arbeid og alt det andre folk bruker fritiden sin på i Re. ReAvisa informerer og gjør 
deg gjerne nysgjerrig på mer info om ditt lokalmiljø. Der vil ReAvisa være din kilde til å få vite mer. Også når 
det gjelder å skrive om ting som ikke er like fint og flott. Folk er uenig med hverandre i Re også. Det finnes noe 
kritikkverdig overalt. Uten å ta tak i dette, hvordan kan vi da være stolte av lokalsamfunnet vårt?

ReAvisa
ReAvisa vil fortsatt være gratis, 
men setter du såpass pris på 
ReAvisa at du har lyst til å betale? 
Flere har spurt om å få gi et bidrag 
til lokalavisa. Bruk i såfall konto 
1594.47.87167, merk “Gave”.

- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

REVETAL: Våle birøkterlag 
ble oppløst etter vedtak på 
årsmøtene i 1996 og 1997. For 
de gjenstående midlene som 
laget hadde på konto, skulle det 
plantes et historisk tre på Våle-
tun og resten av pengene skulle 
gå til sosiale tiltak for beboerne. 
Tida har gått og oppdraget 
mot Våle sykehjem, senere 
Re sykehjem, ble ikke utført. 
Sigmund Mykland som er leder 

av Tønsberg og Omegn birøk-
terlag, fikk høre at Marit Nese 
hvert år fikk en kontoutskrift 
fra kontoen. Mykland kontaktet 
to tidligere styremedlemmer i 
Våle birøkterlag, Nils Husabø 
og Per Arnt Ellingsen, og det 
var enighet om at pengene som 
i mellomtiden hadde vokst til 
4.645 kroner skulle overføres til 
Re helsehus siden sjukehjem-
met i Våle er lagt ned. Tirsdag 

Gave til Re helsehus fra nedlagte Våle birøkterlag
7. april ble gavesjekken over-
rakt og virksomhetsleder Ingerd 
Saasen Backe takket hjertelig 
for gaven til beboerne. På bildet 
ser vi representanter fra det 
nedlagte Våle birøkterlag ved 
Per Arnt Ellingsen og Sigmund 
Mykland. Virksomleder Ingerd 
Saasen Backe tar i mot på vegne 
av Re helsehus.  

Foto: 
Håkon Westby

BERGSÅSEN: Helga 20. – 22. 
mars arrangerte 4H-klubbene 
i Re sammen med 4H Vestfold 
storkurs på Re videregående 
skole. Hele 150 4H-ere fra 
Vestfold og Buskerud deltok 
på kurset. Sjakk, smykkelag-
ing, gitarspill, trivselagentkurs, 
matlaging, mat på bål, revy, 
kakepynting, bakerovnsbaking, 
volleyball, trearbeid, motorsag-
mekking, linedans, swing og 

150 deltakere på 4H-kurs i Bergsåsen

akvarellmaling var blant aktiv-
itetene. Deltakerne overnattet på 
klasserom og hadde måltidene 
i skolens kantine. VIGGA, 
alumnklubben i Vestfold, sto for 
”bli kjent aktivitetene” på fred-
ag kveld. ReAvisas bilde viser 
noen av deltakerne på akvarell-
malingskurset som viser fram 
noe av det de har laget. Sittende 
fra venstre: Henriette Møller 
Nilsen, Ivrig 4H og Saga Lantz, 

Ivrig 4H. Stående fra venstre: 
Eilen Wolden, Rapp 4H, Karo-
line Marie Schrøder, Tjodalyng 
4H, Suzanne Jacobsen, Ivrig 
4H, Ann Christine Marthin-
sen, Rapp 4H, Margrethe Rui, 
Hjelpsom 4H og Åsta Firing 
Jacobsen, Flittig 4H.

Foto:
Håkon Westby
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- Feiringen 
  tok helt av!
VÅLE: Linda Kvam ga alt, 
og rev med seg publikum og 
musikere. Dermed reiste pub-
likum seg og ble med i sangen 
og musikken, og jeg jubla i 
mitt hjerte og tenkte: Sånn 
skal det være i kirken, forteller 
Randi Gunhildstad, dirigent i 
Våle kirkekor som feira 20 år i 
samarbeid med Bastøy fengsel 
med kirkekonsert i Våle kirke 
på tampen av mars. Bandet fra 
Bastøy “Skyldig som faen” 
spilte, Våle kirkekor sang, og 
Linda Kvam var gjesteart-
ist. - Dette ble enda bedre enn 
forventa, sier den opprømte 
dirigenten. For en fest! For en 
feiring! Dette må gjentas!

Foto: 
Stian Ormestad

ReAvisa
Neste

har annonsefrist 6. mai,
ligger i postkassene
onsdag 13. mai 2015

Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Sist, men ikke minst:


