TRAFIKKSKOLE
Tlf 413 87 372

ReAvisa

Personbil, automatgear, bil med henger,
moped, lett og tung motorsykkel,
lastesikringskurs, med mer.

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

September 2015 - 8. årgang

Ny ladestasjon for
elbiler på Revetal

2-3

Mister vi lensmannskontoret på Revetal?

7

Offisiell åpning av nye
Bibo til helga
8-9
LYS, VARME
ELLER EKSTRA
KONTAKTER?
Trenger du hjelp med installasjon
bedrift eller privat? Vi har stor
kompetanse og kan komme raskt!
Vi leverer alle type elektro- og svakstrømsinstallasjoner. Bare ta kontakt!
elektro s data s tele s alarm s internkontroll
Telefon 33 06 10 20
post@altinstallasjon.no
altinstallsjon.no

Gratis lokalavis for Re og omegn på papir og nett

Folkemøter og debatter er
unnagjort. Hva velger du?
Ordførerkandidatene har farta fra folkemøter til debatter og valgtorg. Nå er det opp til deg å velge hvem som
får din stemme i lokalvalget 13 - 14. september 2015.
Ja eller nei til kommunesammenslåing er spørsmålet som har fått mest oppmerksomhet i lokalvalgkampen.
Spørsmålet skal opp til folkeavstemming samtidig med lokalvalget.
Nettavisa ReAvisa.no oppdateres med resultater etter hvert som de tikker inn gjennom valgnatta,
pluss alt annet om lokalvalget.
ReAvisa.no - alt om lokalvalget i Re!

13 - 27
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Re - en grønn kommune:

Om ReAvisa:
ReAvisa er en uavhengig
nyhetsformidler for Re og
omegn på papir og nett.
Nyheter fra Re på nett
www.ReAvisa.no. Opp mot
4.000 lesere hver uke.
Nyheter fra Re på papir
ReAvisa månedsmagasin
5.300 / 8.800 i opplag
sendes til alle husstander
i Re og omegn / fulldistribusjon til hele
Andebu og Hof i tillegg
ved utvalgte utgivelser.
Utgiver: Ormis Media
Distrubisjon:
A-media Distribusjon
Trykk: A-media Trykk

Nå kan elbilene
strømme til Revetal

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

REVETAL: Når først kontakten var oppretta mellom Re kommune og Bellona, var det kort vei til en etableringen av en semihurtiglader for elbiler på Revetal.

Annonse i ReAvisa:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

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

Siste mandag i august var det
offisiell åpning av ny ladestasjon for elbiler på Revetal. Da
var alt montert av Re-El og klart
til bruk for elbilistene.
Har gått fort i svingene
I mai tok eRoute71, ved
miljøstiftelsen Bellona og
Salto ladestasjoner, kontakt
med Re kommune. De ville
drøfte muligheten for å etablere
ladestasjoner med fleksiladere
på Revetal, i samarbeid med
Re kommune. Tiltaket inngår
i en nasjonal klimasatsning,
der flere miljøorganisasjoner
samarbeider om å styrke infrastrukturen for bruk av elbiler
i Norge. Ladestasjonen er den
andre i landet som er satt opp
i dette samarbeidet, der Noah
på Langøya også har gått inn
som en partner. Det første
anlegget ble satt opp tidligere i år i Holmestrand. - Men
denne ladestasjonen er større,
her har vi ett uttak mer enn i
Holmestrand, sier en stolt Re-

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

Får du ikke
ReAvisa?
Send din postadresse
til Post@ReAvisa eller
ring tlf 488 69 444.

ordfører Thorvald Hillestad.
Han forteller også at det har gått
fort i svingene fra henvendelsen
kom, til ladestasjonen står klar
til bruk. Re er bokstavelig talt i
støtet på miljøfronten igjen.
- Bare drøyt to måneder etter
at Re kommune ble kontaktet,
er tiltaket realisert, og vi kan i
dag åpne ladestasjonene - fem i
antallet. Det behøver ikke alltid
være lang vei mellom initiativet
og det ferdige resultatet, taler
ordfører Hillestad.
- Jeg mener kommunen ivaretar
et tydelig klima- og miljøfokus,
samtidig som Re og Revetal
er i en rivende utvikling, sier
Thorvald, som også nevner
at Timeekspressen nylig kom
tilbake til Re. - En god grunn
til å la bilen stå, og heller reise
kollektivt for oss i Re. Miljøgevinst, der også.
Liker biler uten eksospotte
Alex Gundersen representerer
Noah på Langøya, som forteller
at de gjerne blir med på grønne

løsninger. - I
dag er hver
FØRSTE STØTET: Re-ordfører Thorvald
fjerde nye bil
Hillestad holder ledningen, mens Odd Olaf
solgt i Norge
Schei fra Bellona fyller strøm på Teslaen. Bak
en elbil.
ser vi fra venstre Runar Olsen fra Re-El, Kurt
Det er en
Schjølberg fra Re kommune, Jan-Arild Gjerfullgod bil,
søe fra Re-El, og Alex Gundersen fra Noah på
den eneste
Langøya. En telefon-app studeres med stor inbegrensinteresse på det minste bildet, der man kan sjekke
gen er antall
hvor det er ladestasjoner, om det er ledig, og
ladestasjoner.
betale for strømmen.
Vi er glad for
Foto:
å være med
Stian Ormestad.
på å bedre
forutsetningene for bruk av elbil - både i
er et helt konkret og godt tiltak
Holmestrand og her i Re, taler
- og det er ingen hemmelighet
Gundersen. Odd Olaf Schei
at vi i Bellona liker biler uten
representerer miljøstiftelsen
eksospotte.
Bellona, og er enig i at man nå
På telefonen kan du laste ned
må henge med på utviklinga i
en app som forteller deg hvor
elbilsalget med tilsvarende
ladestasjoner finnes, hva som er
økning i antall ladestasjoner.
ledig til bruk, og du kan betale
- Det har vi ikke klart godt nok
for strømmen via appen.
i Norge, så derfor er det en
Schei forteller at nå er det
gledens dag å få være med på
61.000 elbiler i Norge. På
denne åpningen av en ladestasRevetal sto det en klar for påfyll
jon på Revetal, og ha fått lov til
av strøm straks etter åpeningen
å være med på prosjektet. Dette
- Thorvalds Tesla.

Journalister i ReAvisa:
Stian Ormestad

Redaktør og fotojournalist
Epost: Stian@ReAvisa.no
Telefon: 488 69 444

Synne Eggum Myrvang
Frilans ungdomsmedarbeider
Epost: Synne@ReAvisa.no
Telefon: 414 79 715

Video, bilder og nyheter fra Re		

Håkon Westby

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

www.ReAvisa.no

ReAvisa jobber etter Vær Varsomplakaten og
Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk.
Ta kontakt med redaksjonen hvis du mener at du er rammet av urettmessig
omtale. PFU behandler klager mot pressen i pressetiske spørsmål.
Adresse: PB 46 Sentrum, 0101 OSLO, tlf 22 40 50 40, epost pfu@np-nr.no
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EL-ENDIG LADETILBUD: Generalsekretær Christina Bu fra Våle og elbilist Morten Løvaas fra
Revetal mener at Re nå henger med på utviklinga.
Faksimile: ReAvisa, mai 2015

Lokale elbilister: - Dette er et bra tiltak!
REVETAL: I mai gikk elbilister i Re ut i avisa: - Re må henge med
på utviklinga!

Framtidsretta investering
Stasjonene som nå er satt opp
er en del av E-route med støtte
fra Enova. Med den nye ladestasjonen på Revetal har pipa
fått en annen lyd:
- Først av alt: Bra tiltak! At det
nå er mulig å lade i Revetal er
positivt. Mange steder der det
settes opp ladere, settes det
bare opp ett eller to ladepunkt
- så de er ofte opptatt når en
kommer dit. At det her kommer
hele fem ladpepunkter er svært
positivt og over all forventning!
Så til prisen: At det ikke er
gratis mener jeg personlig er
en fordel. Det er mange elbiler
på Revetal, og ladepunktene
ville fort blitt opptatt av lokale
bileiere dersom det skulle vært
gratis. Men når de først tar seg
betalt, så synes jeg prisen var
noe drøy. Her er det i realiteten

PÅ HELE
BUTIKKEN

FRA 14. SEPT

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
På Revetal finnes det allerede
ett par ladestasjoner for elbiler.
I parkeringshuset på Re-torvet
ble det etablert en ladestasjon
for elbiler i fjor, som Sjur Gran
fikk mye skryt for - men som
ikke er egna til alle typer elbiler.
I parkeringskjelleren på Re
helsehus er det også satt opp
ladestasjoner for de ansatte.
Men dette er ikke nok hvis Re
skal henge med på utviklinga,
mente Morten Løvaas på vegne
av lokale elbilister, les mer om
det i ReAvisa mai 2015.

50%

bare Tesla- og Renault Zoeeiere som kan lade en fornuftig
rekkevidde til en fornuftig
pris, mener Løvaas. Han anslår
prisen til fire ganger så dyr som
prisen for strømmen hjemme,
eller enda verre: - Jeg og mange
andre må betale 60 kroner for
3,6 kw, siden jeg ikke har en bil
med 7kw lader - noe det ikke
er så mange av der ute. Det blir
cirka 22 ganger så dyr strøm
som hjemme, mener Løvaas.
- Vestfold er et lite fylke med
korte avstander. Jeg tror derfor
at de eneste som vil benytte
denne ladeparken, er forbipasserende Teslaer på langtur.
For nær sagt alle andre, så vil
det være mer fornuftig å lade
hjemme. Når det er sagt, så tror
jeg at det bare vil komme flere
og flere elbiler på veiene som er
i stand til å ta imot 22kw effekt,
så det er absolutt en fremtidsretta investering.
Fortsatt litt å gå på i Re
Morten Løvaas savner fortsatt
en ekte hurtiglader på Revetal.
- Det at vi ikke har en ekte
hurtiglader for flere typer biler
på Revetal sørger effektivt for
at elbilister heller drar til
Holmestrand eller Sandefjord
via E18. Ladeparken som nå er
etablert er ikke hensiktsmessig for de som kjører denne
strekningen, fordi det vil ta flere
timer å lade her, med unntak av

Teslaer og Renault Zoe, mener
Løvaas - som også mener at
Revetal er et perfekt sted for
hurtiglading for flere slags biler.
- Her er det to små lekeplasser
for de som kommer med barn,
og bygdeby-kjernen er i seg sjøl
et veldig godt egnet stoppested på 30-45 minutter for
en elbilist med lite strøm på
batteriet. Lasses Bilsenter ved
Stathelle blir ofte trukket fram
som et særdeles godt sted for
elbillading, og Revetal har alle
forutsetninger for å kunne være
noe tilsvarende - eller bedre,
mener Løvaas. - Jeg tror en ekte
hurtiglader her vil kunne bidra
til økt omsetning for butikkene i
sentrum. Her burde næringslivet
gripe muligheten og gå sammen
om et spleiselag!
2.500 elbiler i Vestfold
Generalsekretær i Elbilistene
- Norsk elbilforening Christina
Bu er opprinnelig fra Våle, og
har fått med seg nyheten fra
hjembygda: - Det er flott at
Revetal nå kan skilte med hele
fem ladeplasser for elbiler med
semihurtiglading. Det gjør det
attraktivt for elbilister å legge
inn et stopp her. Antall elbiler
har økt raskt i Vestfold det siste
året og har nå nådd cirka 2.500.
Tilgang til raskere lading er
viktig for elbilister i nærområdet, men kanskje spesielt for
tilreisende, tror også Bu.

- ALT SKAL BORT!
Mandag - torsdag 10 - 18
Lørdag 10 - 14
Bispeveien 1518, Våle
- du finner oss bak Fjøssystemer på Svinevoll

50% på hele butikken, på allerede lave priser
- også 50% avslag på allerede rabatterte priser!

Man - fre 07.30 - 16.00
Tlf 40 00 33 20
Tor 07.30 - 18.00
revetal@comfort.as
Lør 10.00 - 14.00
www.granvvs.no

Nettavisa ReAvisa.no - 15.803 lesere i sommer!
Mest lest sist måned:
1. Flommen ramma Re
2. Endelig synker vannet etter flommen
3. Jobber hele natta for å unngå ny flom
4. Proppen som la Revetal under vann
5. Se bilder fra flommen i Re

Mest lest så langt i år:
1. Flommen ramma Re
2. Timeekspressen kommer tilbake
3. Se bilder fra 17. mai 2015
4. Setter poteter på taket av Revetal
5. Haugan grendelag protesterer mot industrifelt

Torvparken – Revetal
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Fra ReAvisa.no:
Video på Facebook.com/ReAvisa
Se flere bilder på ReAvisa.no

Vil ta rotta på alle unnskyldningene
for å ikke bruke sykkelhjelm
REVETAL: - Det tar så lang tid å få på seg hjelmen om
morgen, mener Martine Bergan. Sammen med venninnene Camilla Fossen Sulusund og Stina Zeqiri sykler de
fra Valleåsen og Revetal 3 til ungdomsskolen. Men siste
mandag i august tok de seg tid til å få på hjelmen, sjøl om
de ikke pleier bruke hjelm. Da starta sykkelhjelmkampanjen på Revetal ungdomsskole, etter et foreldreinitiativ. Elevene får et lodd hver dag de sykler til skolen
med sykkelhjelm. Kampanjeperioden går i tre uker,
akkurat lenge nok til at forskere mener det kan bli en vane.
Hovedpremiene er tre iPhone 6, en sak som står høyt i kurs
hos ungdommene. De blir trukket etter kampanjen er ferdig, og de som har sykla flest ganger til skolen - med hjelm
- har større sjanse til å vinne med flere lodd i bunken.
Bakgrunnen for kampanjen er den store nedgangen i bruk
av hjelm ved overgangen fra barneskole til ungdomsskole.
Les mer om kampanjen på nettavisa ReAvisa.no.
Foto:
Stian Ormestad.

Full kriseberedskap
da flommen ramma Re
RE: Ting skjedde kjapt på morgenkvisten første onsdag i september 2015.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Synet som møtte folk på
Revetal var dramatisk:
Alarmer ulte og sirener peip.
Mesteparten av sentrum var
mørklagt etter strømbrudd.
Butikker var stengt, ungdomsskolen sendte elevene hjem, og
kommunehuset gikk på nødstrøm. Boder og garasjer var
lagt under vann, og biler med
full kortslutning tuta og blinka.
Da vannet trakk seg tilbake,

lukta det bensin fra garasjeanlegget. Re kommune satte
kriseberedskap. Natta og dagen
etter gikk med til å redde
Revetal fra en ny flom, og få
alt tilbake til normalen. Det
meste var åpent som normalt
fredag, bortsett fra lokalene i
kjelleretasjen. Bildet over er fra
Hovs marked onsdag morgen.
- Her må alle steiner snus sånn
at dette ikke skjer igjen, mener

SYNSAM REVETAL
Retorvet. Kåpeveien 5, 3174 Revetal
Tlf 33 05 07 00

ordfører Thorvald Hillestad.
Informasjonsbehovet var stort
da dramatikken sto på som
verst, i løpet av onsdagen hadde
nettavisa ReAvisa.no 26.000
sidevisninger, pluss tusenvis av
video-visninger på Facebooksida. Les mye mer om flommen,
se flere bilder og video på nettavisa ReAvisa.no.
Foto:
Stian Ormestad
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Inviterer til samling
på FNs fredsdag
BERGSÅSEN/TØNSBERG:
- Husk FNs fredsdag for ikkevold og våpenhvile mandag
21. september 2015, minner
Betty Chapman fra Bergsåsen
om. Den lille dama har et stort
engasjert for lokalt, nasjonalt og
internasjonalt fredsarbeid, og
anbefaler alle å markere dagen i
Tønsberg. Med oppmøte klokka
18.00 ved Kristina-statuen,
ved Domkirka i Tønsberg, og
vandring opp på Slottsfjellet. - Det blir det et fantastisk
foredrag ved Anna Helgedagsrud fra Norges Fredsfond,
forteller Betty Chapman. Betty
er tatt opp som æresmedlem
i Norges Fredsfond. Det er et
fond som administrerer frivillig fredsskatt. - Formålet er å
vise myndighetene at vi trenger
en utvidelse av militærnekterloven som gir rett til å betale
fredsskatt istedenfor krigsskatt,
heter det på Fredsfondets nettsider. - Vi er mange som av samvittighetsgrunner vil reservere
oss mot at skattepengene brukes
til våpen og soldater, heter det
på www.norgesfredsfond.no.

Inga Marte på Re bibliotek
RE BIBLIOTEK: Et fullsatt Re bibliotek hadde
møtt fram for å få med seg tidligere statsråd og
stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen
torsdag kveld 20. august 2015. Hun foredro over
temaet som er tittelen på boka hennes: "Du ser
det ikke før du tror det" - om vold og overgrep
mot barn. Boka har undertittelen "Et kampskrift for barns rettigheter". Det var ingenting i
veien med engasjementet til den tidligere barnestatsråden, som utfordrer autoritetene i samfunnet til å sette kampen for barns retiggheter
i system, og ikke overlate den til tilfeldige
ildsjeler. Vold mot barn er et folkehelseproblem,
var Thorkildsens budskap. Boka er til salgs på
Libris Revetal.
Foto: Privat

Livskvalitet for alle
- hele året
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SKJEGGESTADÅSEN - NÆR REVETAL SENTRUM
Solrike tomter på felt B11 og B12 i Skjeggestadåsen, uten byggeklausul. Fortsatt noen ledige tomter igjen.
Velkommen til Skjeggestadåsen i Re. Et nydelig vestvendt boligområde og 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.
Nå har du muligheten til fritt å velge husleverandør til tomten
eller om du ønsker å engasjere arkitekt til drømmehuset.

BYGG DRØMMEBOLIGEN DIN!
TA KONTAKT FOR PRIVAT VISNING!

TRULS BØHLE
Telefon: 991 07 296
E-post: truls.bohle@dnbeiendom.no

Telefon: 991 07 296

www.skjeggestadaasen.no
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Lokalpolitikk i Re:

Velkommen til visning på Re
Torsdag 10. september

HJEM TIL JUL?

VISNING
KL 17:00

Her kan du selv bestemme
interiørdetaljer før sluttføring
og innﬂytting til jul!

FYLKINGEN

Moderne og familievennlig funkishus med 4 soverom. Fantastisk utsikt og beliggenhet.
Bestem nteriørmessige detaljer selv og ﬂytt inn før jul.
4.990.000,- | Adresse: Fylkingen nr. 19

VISNING
KL 18:30

g
Visnin t
tte
i innﬂy t!
e
leiligh

BIRKEN

Et spennende leilighetsprosjekt høyt oppe
i Skjeggestadåsen. Kom og se vår visningsleilighet!
2.475.000,- | Adresse: Øystein Møylasvei 18

TØNSBERG
For mer info: Leif-Erik Østhagen, Tlf: 33 00 35 10 / 930 21 069, leif-erik@mesterhus-tbg.no | Tom Haugen, Tlf: 33 00 35 12 / 906 82 888, tom@mesterhus-tbg.no | www.mesterhus-tbg.no
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Lensmannskontoret i Re:

Politireformen:
Mister vi lensmannskontoret på Revetal?
REVETAL: Lensmann Lars Reiersen har gått fra være veldig forberedt på at lensmannskontoret på Revetal
blir lagt ned, til å bli mer usikker på om det kan bestå i framtida. Det er viktig å være tett på lokalsamfunnet
for alles trygghet - og for å forebygge kriminalitet, er både ordfører og lensmann enig om.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Lensmannskontoret på Revetal
holder orden på hele Indre
Vestfold politidistrikt med Re,
Andebu, Hof og Lardal. Kontoret er foreslått nedlagt i den
første analysen i forbindelse
med politireformen, og lensmann Lars Reiersen forholder
seg til det - men han er ikke er
helt sikker på at det blir sånn til
sjuende og sist.
Reformen trekker ut i tid
Hvis lensmannskontoret skulle
legges ned, bekymrer det Reordfører Thorvald Hillestad.
Han var innom med en blomst
forrige uke for å takke for
jobben så langt, og med et håp
om at lensmannskontoret på
Revetal vil bestå. ReAvisa har
gjentatte ganger spurt lensmannen hva han tror kommer til å
skje med lensmannskontoret på
Revetal. Svaret er det samme
nå som før, men mellom linjene
kan vi lese at han ikke lenger er
så pessimist på lensmannskontorets vegne.
- Vi veit veldig lite, rett og
slett. Annet enn at kontoret
er foreslått nedlagt i første
analyse. Der ble bare robusthet
vurdert, ingen andre faktorer. Så
gjenstår det å se når det kommer
en mer helhetlig vurdering. Det
er ingenting som tyder på at
dette blir avgjort med det første,
arbeidet med reformen trek-

ker ut, forteller Reisersen. Han
forteller om magre budsjett med
altfor lite å rutte med, spesielt
når det gjelder ressurser til etterforskning. I flere tilfeller har
Horten trådd til for å ta unna
det som ellers kunne hopa seg
opp på Revetal. Akkurat dette
bør bli bedre, hvis kontoret skal
bestå, mener han.

etater. Vi veit hvem vi skal prate
med, og finner ut hva vi skal
gjøre sammen. Vi er helt avhengig av gode relasjoner og tillitt
til hverandre, det merker vi
godt når ting skjer og innsatsen
trengs. Til det bedre for lokalsamfunnet, og til det bedre for
ungdom som holder på å skli ut
på skråplanet.

Finner gode lokale løsninger
På den andre siden er det så
mange fordeler med å være tett
på lokalsamfunnet, at man sparer mye i forebyggende arbeid.
Politiet er synlig, og de er flinke
til å besøke skoler og være med
på lokale prosjekt der politiet
spiller en viktig rolle. Her ligger
Re kommune helt i føringa når
det gjelder flere samarbeid på
tvers av etater som kanskje ikke
har vært så flinke til å prate med
hverandre tidligere, der også
politiet er involvert på en god
måte. - Vi har et godt samarbeid
med Revetal ungdomsskole
og Re videregående skole, og
flere etater i Re kommune som
barnevernet, PPU-tjenesten,
helsesøstere, med flere gjennom
mange år, forteller lensmann
Reiersen. Det dreier seg om
alt fra nasking i butikker til
narkotika-problematikk på
skolene. - Her har vi mange
flinke folk som klarer å finne
gode løsninger, på tvers av

Med på nedbemanningskjøret
Dette arbeidet får Re kommune
mye skryt for, Reiersen kaller
Re for en foregangskommune.
Lensmannen og ordføreren er
enig om at det er snakk om
tillitt for å få til dette. Det er
det ikke så lett å beholde, eller
å etablere på nytt, dersom lensmannskontoret forsvinner.
- Jeg må bare si på vegne av Re
kommune at vi er mange som
setter stor pris på det arbeidet
dere gjør herfra, sier ordfører
Hillestad. - Jeg tror det er lettere
for folk fra kontoret på Revetal
å få til dette på en god måte.
Kanskje et kontor i by´n er like
bra? Ja, kanskje. Men jeg tror
det vil bli litt mer perifert for
lokalsamfunnet, og at det ikke
hadde fungert like godt som vi
ser det gjør i dag, mener Hillestad. Han forteller at den nye
politimesteren i Vestfold ga ham
et lite halmstrå å klamre seg til i
samtaler tidligere i år.
- Vi snakka om at Indre Vestfold

- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!
Revetal tlf 976 02 220
Nøtterøy tlf 918 27 730

www.beautyzone.info

politidistrikt allerede har vært
gjennom en omstillingsprossess,
der fire kommuner fikk ett felles
lensmannskontor. Sånn sett har
vi vært gjennom en effektivisering allerede ved å få Indre
Vestfold politidistrikt.
- Ja, vi er jo det siste lensmannskontoret, sier Reiersen,
- og vi er opptatt av nærhet og
av å bygge relasjoner. Men jeg
håper også på et mer robust
kontor for å følge opp straffesaker på en god måte. Det viser
seg at vi er veldig sårbare på
det området. Vi er jo med i
nedbemanningskjøret, vi også,
forteller lensmann Reiersen.
Får tatt ting med rota
- Når vi etterforsker straffesaker, er det nesten det samme
hvor vi har kontor hen. Men når
det gjelder det forebyggende
arbeidet, da tror jeg det er en
fordel å ha lensmannskontoret
på Revetal, forteller lensmann
Reiersen.
Fra å være så å si sikker på
nedleggelse, er Reiersen mer
usikker på om det virkelig blir
en nedleggelse. Han ser mer
og mer viktigheten av lokal
tilhørighet for å gjøre en god
jobb - hvert fall forebyggende.
- Det er flott å jobbe her på Revetal. Jeg føler vi har tatt mye
med rota. Spesielt det å få stopp
på narkoflyt er viktig.

SKRYTER AV LENSMANNSKONTORET:
Ordfører Thorvald Hillestad
overrekker en blomst til
lensmann Lars Reiersen som
takk for god innsats fra lensmannskontoret på Revetal
- som ordføreren håper ikke
stenger dørene i forbindelse
med politireformen.
Foto:
Stian Ormestad

Kommunesammenslåing - hva da
med lensmannskontoret?
REVETAL: I møtet mellom
lensmann Lars Reiersen og
Re-ordfører Thorvald Hillestad
kom tema kommunesammenslåing opp. Hva med Indre
Vestfold lensmannskontor da?
Hvis Re, Hof, Holmestrand og
kanskje Sande blir en kommune, blir den nye kommunen
dekket av tre forskjellige politidistrikt, der bare Re og Hof er
innunder Indre Vestfold politidistrikt i dag. Og uansett hva
som skjer med Re, så blir hvert
fall en av de andre kommunene
i Indre Vestfold innlemmet i
en ny storkommune: Andebu
som blir en del av Sandefjord.
I tillegg er Lardal i dialog om å
bli en del av Larvik, uten at det
er helt sikkert at det blir noe av.
Hvordan vil det da være å gjøre
en god jobb fra Revetal, hvis
politidistriktet strekker seg inn i
deler av nye kommuner?
- Vi har noe tilsvarende erfaring fra Lardal, der Larvik er
vertskommune for barnevernet.
Da blir det lokale samarbeidet
vanskelig, for når barnevernet
i Lardal har møter i Larvik, er
det ikke Indre Vestfold politidistrikt som stiller der, men
Larvik politistasjon, forteller
lensmann Reiersen - som ser
noen utfordringer i forbindelse
med dette.
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Sport i Re:
Bilder fra åpningen kommer på ReAvisa.no

Det myldrer av aktive barn på Bibo:
Inviterer til stor offisiell åpning til helga
VÅLE: Bibo idrettsanlegg er rusta opp for over 20 millioner kroner - etter et spleiselag med tippemidler, spons fra det lokale næringslivet, gaver fra privatpersoner, stor dugnadsinnsats, med mer. Lørdag inviterer IL Ivrig til en aktiv dag på det flotte anlegget.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Hele idrettslaget skal vise seg
fram, så det skjer mye på Bibo
lørdag 12. september 2015 - fra
klokka 12.00 og utover dagen:
Viser fram idretten sin
- Klokka 12:00 - 14:00 arrangerer gruppene fotball, ski, volleyball, turn og friidrettsaktiviteter for alle barn på anlegget.
Her kan barna rullere mellom
øvelser og prøve det de sjøl ønsker. Det blir mange morsomme
øvelser, forteller Øivind Kjær
på vegne av IL Ivrig. Videre:
- Klokka 14:00 - 14:30 blir
det offisiell åpning av anleg-

get med klipping av snor, taler
og presentasjon av anlegget
ved anleggskomiteen. Klokka
15:00 - 17:00 skal fotball, ski,
volleyball, turn og friidrett
presentere seg med oppvisning på sine idretter. Fra klokka
14:30 - 17:00 blir det grilling.
Alle som kommer trenger bare
å ta med seg grillmat, bord og
stoler - IL Ivrig holder griller.
Det blir også musikk og andre
aktiviteter, samt åpen kiosk hele
dagen.
- Et anlegg for hele Re
- Dette er et anlegg for alle i Re

kommune. Vi håper alle små
og store kommer innom for
en hyggelig og aktiv dag, sier
Øivind Kjær. Han forteller også
at Våle skolekorps kommer for
å spille i anledning den offisielle åpningen.
Kulturdepartementet på Bibo
For ett par uker siden var Kulturdepartementet på besøk på
Bibo for befaring av anlegget.
Med seg hadde de idrettskonsulentene fra Fylkeskommunen,
som administrerer spillemidler
på vegne av KUD. Fra Ivrig
stilte Frode Hestnes, leder, og

Svein Olsen, prosjektleder. De
fortalte om anlegget, der både
historie, utbygging og framtid var tema. Det var mange
spørsmål og ikke minst skinte
det godt gjennom hvor stolte
det lokale idrettslaget er over
anlegget.
Flere planer framover
Det er investert over 20 millioner kroner i anlegget i denne
omgang, men det er fortsatt
flere planer for idrettsanlegget
framover. Kulturdepartementets
utsendte var imponert over det
de så - alt som er gjort, og ikke

minst standarden på det som er
bygd på Bibo, forteller Hestnes til ReAvisa. Sjøl om det er
offisiell åpning først til helga, er
anlegget i full bruk.
500 barn på Bibo
Forrige uke ble det arrangert
DnB-Festival på Bibo. Da var
det cirka 500 barn innom som
spilte kamper, prøvde bumpers,
skuddvegg, hastighetsmåling
av skudd, ferdighetsløype, quiz,
med mer.Bildet over viser hvordan det myldrer på Bibo
- og sånn skal det også myldre
til helga.

Fire Ramnes-busser til landskampen

- Sjelden så mye folk ved Undrumsdal-kjerka!

BERGSÅSEN: 210 Ramnes-spillere, foreldre og støtteapparat
så Norge vinne over Kroatia på Ullevål stadion sist søndag.
Alle fikk både buss og billetter gratis, les mer på nettavisa
ReAvisa.no.
Foto: Stian Ormestad.

UNDRUMSDAL: 119 menn senior elite gjorde seg klare til start utenfor Undrumsdal kirke
i Roserittet sist helg. - De skal over Himmelspretten, Gregershølet og Hvarnesbakkane. Alt
sammen to ganger, melder Re Sykkelklubb på sin Facebook-side. - Sjeldent så mye folk i
Undrumsdal-kjærka som i dag!
Foto: Re SK
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FULL AKTIVITET:
Sjøl om det er offisiell åpning
først til helga, er anlegget
i full bruk. Forrige uke ble
det arrangert DnB-Festival
på Bibo. Da var det cirka
500 barn innom som spilte
kamper, prøvde bumpers,
skuddvegg, hastighetsmåling
av skudd, ferdighetsløype,
quiz, med mer. Det store
bildet over viser hvordan det
myldret på Bibo da - og sånn
skal det også myldre til helga.
Da blir det offisiell åpning
med full aktivitet på anlegget
fra klokka 12.00. På det lille
bildet ser vi Kulturdepartementet på besøk på Bibo.
Fra Ivrig tok Frode Hestnes, leder, og Svein Olsen,
prosjektleder, delegasjonen
i mot - og folka fra departementet likte hva de så. Kulturdepartementets utsendte
var imponert, ikke minst over
standarden på idrettsanlegget
på Bibo i Våle.
Dronefoto:
Odd Smedsrud
Foto over: Privat

Ramnes skole
feirer 50 år
RAMNES: Tirsdag 22. september 2015 marker Ramnes
skole sitt 50-årsjubileum med
åpen skole fra klokka 17.00.
Rektor Kjellaug Lien ønsker
nåværende og tidligere elever
hjertelig velkommen. Klassetrinnene vil vise hva som var
karakteristisk for hvert sine tiår
i skolens historie og tidstypiske
sanger. I gymsalen blir det kafé
og salg av jubileumsheftet med
bilder og avisutklipp fra skolens
historie. Kvelden avsluttes med
felles avslutning ute.

Inviterer til
Eldredagen i Våle
VÅLE: Re Eldreråd ved Åse
Førsund inviterer til markering av Eldredagen torsdag 1.
oktober 2015. Roar Hansen fra
Noah Langøya kommer for å
fortelle og viser bilder fra øya.
Han vil også fortelle om videre
utvikling av øya. Det blir underholdning, bevertning - og alle
pensjonister er velkommen.
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PÅ SKATTEJAKT: Her har Casper Eriksen Roberg (7) og
Magnus Eikeberg (7) finni stolpe nummer to på parkeringsplassen på Revetal. Andrine Eriksen Roberg (4) hadde ikke
tid til å være med på bilde.
Foto: Stian Ormestad.

- Det er akkurat som en skattejakt!
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
OL Trollo har i samarbeid med
lokalt næringsliv laga en stolpejakt i Re, og sist søndag var det
mange på jakt etter stolper i det
flotte høstværet på Revetal
- deriblant Andrine Eriksen
Roberg (4), storebror Casper
Eriksen Roberg (7) og Caspers
kamerat Magnus Eikeberg (7),
alle fra Undrumsdal.
Lavterskeltibud for alle
- Det er veldig gøy! Og veldig
morsomt å finne alle stolpene.
Nå har vi finni tre eller fire
stolper, forteller Magnus.
- Det er akkurat som en skattejakt! Vi må bruke kartet, også
har mamma lasta ned app på
telefonen sin, forteller Capser.
På nettsida stolpejakten.no kan

man registrere hvilke stolper
som er funnet. På Revetal
er det 18 stolper, med fire
vanskelighetsgrader. Det er et
gratis lavterskeltilbud for alle:
Målet er å aktivisere folk - alle
kan henge med, unge som
gamle, det er også passende
for bevegelseshemmede og
rullestolbrukere, melder Trollo
i et hefte som ble distribuert til
alle husstander i Re kommune
forrige uke.
Hefte til alle husstander i Re
I heftet og på stolpejakten.no
finner du mer info, kart over
stolpene og instruksjon for
hvordan stolpene kan registreres når du finner dem - både
på papir, nett og telefon.

- loppemarked!
Stort loppemarked på
Elverhøy, Ramnes!
Lørdag 12. og søndag 13. september.
Lørdag kl 10.00 – 16.00
Søndag kl 10.00 – 15.00
Auksjon søndag kl.11.30
Kafeteria og kakelotteri.
Lopper kan leveres på Elverhøy hver dag
i uke 37 - evt. ring 97754879.
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Sport i Re:

- Det er ingen tvil ´a,
vi støtter Re-mila!

Suveren
i vann og på land

REVETAL/VIVESTAD: Erling Schjetne, Re-milas løpsgeneral, har alliert seg
med alle de åtte ordførerkandidatene i Re. Den som måtte bli ordfører etter valget lover å stå og dele ut medaljer til alle deltakerne i Re-milas barneløp.

LANGEVANN/BERGSÅSEN: Rundt 100 elever,
lærere og ansatte ved Re VGS hoppa i Langevann
mandag morgen, og sykla pluss løp til Bergsåsen.

Pressemelding
Post@ReAvisa.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Seansen skjeddde før folkemøte
om kommunesammenslåing
i Vivestad siste mandagen i
august. Alle kandidatene stilte
opp i årets Re-mila T-skjorte,
og alle kandidatene var enstemmige i at de vil stille opp med
ordførerkjedet, dersom de får
det ærefulle oppdraget etter at
stemmene er talt opp i lokalvalget 13 - 14. september 2015.
- Til og med venstres førstekandidat Anita Egenæs stumpet
røyken og ble med i gjengen
da bildet ble tatt. At hun skulle
bli valgt som ordfører hadde
hun imidlertid ikke nevneverdig tro på, forteller løpsgeneral

Schjetne til ReAvisa. Flere av
kandidatene – med ordføreren
i spissen - fortsatte folkemøtet
ikledd årets løpstrøye. Høyre,
FrP og Arbeiderpartiets førstekandidater Tove Øygarden,
Frode Hestenes og Trude Viola
Antonsen kunne dessuten fortelle at de allerede var påmeldt
til Re-mila 2015. - Ordfører
Torvald Hillestad (Sp) er ikke
påmeldt, men har allerede diskret - men selvsikkert - notert
datoen i almanakken om han
skulle slumpe til å bli gjenvalgt
nok en gang, forteller Schjetne.
- SVs førstekandidat Heming
Olaussen vurderer å bli med,

når han likevel har fått løpets
t-skjorte gratis. Kanskje blir han
ikke ordfører, men hvem vet
om ikke Nei til sammenslåingkjemperen vinner kampen
om folkeavstemningen, sier
Schjetne. Re-mila ble arrangert
for første gang høsten 2014 med
start og mål på Revetal, og ble
en stor suksess allerede første
året med 700 deltakere. Løpsgeneral Erling Schjetne kan
fortelle at det ser svært lovende
ut for årets løp. Målet om 1.000
deltakere er godt innenfor rekkevidde, og blir en ny og enda
større folkefest søndag
11. oktober i år.

- Det var dritkaldt, rapporterer
Kristoffer Liset om badevannet.
Den spreke Våle-gutten vant i
fjor, som 1. klassing - og vinner
i år som 2. klassing. Suverent.
Kristoffer hadde håpa på
en hard duell med Adrian
Lindgren, roer på toppnivå for
Tønsberg roklubb. Adrian kom
på andreplass bak Kristoffer i
fjor. - Men han skal ro NM og
sparer seg til det, forteller Kristoffer som satser mest på langrenn, men sykler konkurranser
om sommeren og trives også
godt med svømming. Derfor
er også triathlon moro, og han
henger med på noen løp

- men det ski som er satsingen, forteller 17-åringen fra
Brekkeåsen. Beste jente ble
håndballjenta Erica Kennedy
Berg fra Tjøme. 3-klassingen
avgjorde en knepen seier
på løpinga. Tjøme-jenta
forteller at hun trives veldig
godt på Re. - Det er helt
klart verd det, sjøl om det
er veldig lang bussvei att
og fram hver dag, sier 18åringen og smiler. Hun satser
på håndball og spiller for
Tønsberg Turn. Les også mer
om triathlon mandag morgen
7. september 2015 på
nettavisa ReAvisa.no.

NYHETER FRA SSANGYONG OG FIAT
Rexton W 2015

Varebil fra kr. 291 328,- eks. mva.

KOM OG PRØV!

Rodius 2015

Varebil fra kr. 275 774,- eks. mva.

Tlf. 33 06 67 77

500 X - 2WD + 4WD

Fra kr. 319 900,-

Doblo Cargo 3-seter

Fra kr. 175 963,- eks. mva.

Kom og prøv de nye modellene!
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Lokalpolitikk i Re:

28 BUTIKKER • GRATIS PARKERING
•
•
•
•

Vinmonopolet
Mester Grønn
I vinden
Restauranten

•
•
•
•

Revetal Libris
Mr Mister
Kappahl
Life Revetal

•
•
•
•

Nille
Posten
Street One
B-Young

ÅPENT: 9�20 �18� MENY 7�21 �20�

• Skoringen
• Wivis parfymeri
og veskebutikk
• Boots Apotek

•
•
•
•

Revený
Synsam
Gullfunn
Sport 1 Revetal

•
•
•
•

Expert Revetal
Meny
Mix
Chic Frisør

•
•
•
•

Helt Perfekt
Princess Interiør
Hovs Marked
Yes vi leker!

ALT PÅ
ETT STED
På Retorvet finner du alt du
trenger, her kan du handle med
lavere skuldre i ditt eget tempo.
Vi har over 600 gratis
parkeringsplasser
Utvalg som i byen
– service som på
landet!

CMYK: 48�0�94�0
PMS: 375

CMYK: 88�0�29�0
PMS: 7466

CMYK: 98�10�84�18
PMS: 3415

GRADIENT FRA 90%
SORT TIL 70%
I 90 GRADER

DAME-HERRE
MOTE

www.re-torvet.no
Du finner oss i hjertet av Vestfold:
15 min fra Hof • 15 min fra Holmestrand • 15 min fra Andebu • 15 min fra Tønsberg
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Les mer om lokalvalgkampen på ReAvisa.no

Eskene med stemmesedlene står klare. Nå er
det opp til deg å velge: Hvilket av åtte partier?
Ja eller nei til kommunesammenslåing?
Agios Eiendomsmegling øker på Revetal!

AGIOS

EIENDOMSMEGLING

Vi ønsker vår nyansatte eiendomsmegler Per- Erik Larsen
velkommen. Per-Erik har over 20 års erfaring med salg av eiendom.
Skal du selge bolig eller fritidsbolig bør du
kontakte oss for et godt tilbud!
Vi selger din eiendom, gjør kontraktsoppdrag og verdivurdering.

Eiendomsmegleren i indre Vestfold!

www.agios.no

Per-Erik Larsen
Eiendomsmegler MNEF
pel@agios.no
97 54 42 77

Industriveien 4, 3174 REVETAL
Tlf: 33062050 / eiendom@agios.no
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Lokalvalg i Re:

Topp fem
på listene foran høstens valg:
Re Senterparti
1. Thorvald Hillestad
2. Lise B. Firing
3. Svein Holmøy
4. Heidi Myhre
5. Ragnar Kirkevold

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

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

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

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

MDG i Re:
1. Ulf Lund Halvorsen
2. Lene Bergan
3. Kari Proos
4. Michael Aa Hansen
5. Tommy Heggen

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

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

Omrokkeringer på Re KrFs liste
LOKALVALG I RE: - Etter at nominasjonsmøtet til Re KrF
vedtok sin liste til kommunevalget, er lista blitt forandret på
grunn av inntrufne omstendigheter, forteller ordførerkandidat
Odd Gjerpe. Desverre fikk ikke ReAvisa endret dette i tide for
forrige avis, og vi beklager å ha trykket ei gammel liste. Den
korrekte lista er som følger, topp fem: 1. kandidat Odd Gjerpe,
2. kandidat Benedichte Lyngås, 3. kandidat Johan A. Johansen,
4. kandidat Randi Anne Skårdal og 5. kandidat Egil Rønning.
Bildet viser kandidatene på de tre første plassene.
Foto: Privat

4FMWWBTLQÌ3FWFUBM
t"WGFUUJOHt)ZUSZLLt4LVNMFHHJOHt7PLTt4UWTVHFS
t0QQIFOHUJMHVMWNBUUFSt7BTLFTFSWBOUPHCUUF
t7FMHNFMMPNWFSEJLPSU QPMFUUFS NZOUFSFMMFSLSFEJUULPSU
t7FSEJLPSU QPMFUUFSPHTWBNQFSLBOLKQFTQÌWFSLTUFEFU

Ordtaket er snudd på hodet:
Vi veit ikke hva vi har,
men vi veit hva vi får?
Av Stian Ormestad - Stian@ReAvisa.no
LOKALVALG I RE: - Blir det et nei i folkeavstemminga og
Re fortsetter aleine, så får vi se hva som skjer. Det kan ingen
av oss kan svare på, mener Trude Viola Antonsen (Ap) - og
har med det snudd et godt gammelt ordtak helt på hodet:
Du veit hva du har, men du veit ikke hva du får, heter det
vanligvis. Men her blir det heller du veit ikke hva du har hvis Re kommune fortsatt er en sjølstendig kommune - men
du veit hva du får - hvis vi går inn i en ny storkommune med
Hof, Holmestrand og kanskje Sande?
De folkevalgte har i folkemøte etter folkemøte, debatt etter
debatt, argumentert for at vi må slå oss sammen for å få det
like bra som vi har det i dag - eller bedre. Poenget er å beholde tjenestenivået på det nivået vi har i dag - minst. Frode
Hestnes (FrP) stemmer ja fordi han tenker på sine barns framtid, Tove Øygarden (H) tenker mest på de svakeste i samfunnet, alle de som trenger de kommunale tjenestene mest. Også
tenker hun en del på kommunalministeren sin, Jan Tore Sanner (H). Øygarden har uttalt at hun synes det er tragisk hvis
Re skal være kommunen som stikker kjepper i hjulene i det
hun mener er et stort nasjonalt prosjekt - kommunereformen.
Penger kommer vi ikke til å spare, det argumentet er borte for
lengst. I flersenterkommunen skal alt bli som før, ingen skal
miste jobben, og alt skal bli så meget bedre for oss innbyggere, eller hvert fall like bra som i dag. - Hvis alt blir som
før - hvorfor slå seg sammen da, spør Lars Jørgen Ormestad
(Ap) retorisk i debatt i Ramneshallen, og kommer med svaret
sjøl: - Det er nettopp det som er grunnen. Vi som anbefaler
alle å stemme ja i folkeavstemmingen vil sikre at vi får de
samme tjenestene i framtida som vi har i dag, med en større
og sterkere kommune.
Men hvor stor må egentlig en kommune være for å takle alle
oppgaver sjøl? Ganske mye større enn 3K eller 4K med Re,
Hof, Holmestrand og kanskje Sande. Det vil fortsatt være
interkommunale samarbeid, sjøl om de fire kommunene blir
til en. For å kvitte seg med alle interkommunale samarbeid,
må hele Vestfold bli til en kommune. De tunge oppgavene
som legevakt, vann og avløp, avfallshåndtering, brannvesen,
med mer vil ikke sjøl den såkalte “Nord-Jarlsberg kommune”
klare å løse aleine. Det vil fortsatt være interkommunale
samarbeid, kommunesammenslåing eller ei.
Hvis Re og Sande sier nei i folkeavstemminga, vil uansett
Hof og Holmestrand slå seg sammen. Da vil de bli noen tusen
flere mennesker enn Re aleine, med 14.000 innbyggere mot
Re på godt over 9.000. - At Re kommune skal bli kasta ut i
kulda og at alle bånd når det gjelder interkommunale samarbeid skal kuttes av over natta, er lite sannsynlig. Der det fortsatt er hensiktsmessig, vil det fortsatt eksistere et samarbeid
mellom Re og den nye og litt større Hof-Holmestrand-kommunen, mener Heming Olaussen (SV) - som understreker at
han ikke er i mot samarbeid, men i mot sammenslåing.
Allerede i fjor høst skrev ReAvisa fra folkemøtene: Kanskje
var noen positive til 3K, men det var de færreste. For blant
de relativt få som var positive til 3K, ville de aller fleste av
dem ha med flere K-er med i samarbeidet. Altså - enten er du
i mot kommunesammenslåing, eller så er du for - og er du for
sammenslåing vil du ha med enda flere kommuner enn de det
er snakk om nå: Re, Hof og Holmestrand og kanskje Sande.
Som for eksempel Horten og Tønsberg. Eller til og med alle
kommuene i Vestfold?
Spørsmålet om hele Vestfold kunne bli til en stor kommune
kom opp på folkemøter i fjor høst, både i Re og Hof. - Det er
ikke bykommunene i Vestfold enig i, forteller Petter Lodden,
Fylkesmannes utsending på folkemøtene. - Flere store byer
i en kommune er sjelden en god ide, det viser erfaringene.
Ingen av de store byene tar bølgen for det alternativet, det er
bare landkommuner som foreslår det, fortalte Lodden.

SAMMENSLÅING
SKREMMER: Karina Ulland
(15) mener det er helt perfekt
å bo i en liten kommune, og
er bekymra for hvordan det
vil bli i en større kommune.
Ordfører Thorvald Hillestad
(Sp) mener det å slå sammen
kommunene vil sikre det
gode lokalmiljøet vi har i dag
for framtida - ikke ødelegge
det. - Jeg tror vi vil beholde
det Re vi kjenner i dag - sjøl
om kommunen heter noe
annet.
Foto:
Stian Ormestad

Sjekk resultatene
fra skolevalget på
ReAvisa.no
LOKALVALG I RE: Re videregående skole arrangerte denne
uka valgtorg, debatt og skolevalg. Resultater fra gårsdagens
skolevalg kommer på nettavisa
ReAvisa.no. Valgtorget og
debatten mandag 7. september
hadde temaene miljø, utdanning og innvandring, og det var
elevene som stilte politikerne
spørsmål. Skolevalget fant sted
dagen etter, tirsdag 8. september 2015. Elever med faget
politikk og menneskerettigheter
organiserte skolevalget, forteller
studierektor Trine Gjersøe til
ReAvisa. Mer finner du på
nettavisa ReAvisa.no.

Slottsfjellcup
og kommunesammenslåing
LOKALVALG I RE: KrFs
2. kandidat Benedicthe Lyngås
sammenliknet kommunesammenslåing med Slottsfjellcup i
Barne- og ungdomsråd-debatten
i Ramneshallen: - Det store
håndballarrangementet hadde vi
ikke fått til aleine her i Ramneshallen, men i samarbeid
med andre håndballklubber går
det fint. Nå er det ikke helt det
samme å drive en kommune
som å drive en håndballklubb,
men likevel. Det viser at sammen er vi sterkere og får til
flotte ting, mener Lyngås (KrF).
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- Veit dere egentlig hvor deilig det er å bo i en
liten kommune? Alle kjenner alle. Trygt og godt!
Seriøst, veit dere?
LOKALVALG I RE: Karina Ulland (15) mener det er helt perfekt å bo i en liten kommune, og er bekymra for hvordan det vil bli i en
større kommune. Heming Olaussen (SV) kjenner seg godt igjen i 15-åringens bekymringer for en kommunesammenslåing, mens
Thorvald Hillestad (Sp) mener en større kommune vil sikre det vi setter mest pris på ved Re, slik vi kjenner det i dag.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Barne- og ungdomsrådet i Re
arrangerte en veldig god debatt
om kommunesammenslåing i
Rammeshallen tirsdag forrige uke, med leder Theo Aske
Holskil som en dyktig ordstyrer.
På tribunen satt tilhørere både
fra Re videregående skole og
de eldste fra Revetal ungdomsskole. 16-åringene er invitert til
å stemme i folkeavstemminga,
og ungdommen vil vite mer om
fordeler og ulemper ved kommunesammenslåing. Innbyggerundersøkelsen fra i fjor viser
at de yngste velgerne under 30
år er mest skeptisk til kommunesammenslåing.
Re er en passe stor kommune
Det ble mange interessante
innspill fra salen, blant annet fra
Karina Ulland (15):
- Veit dere egentlig hvor deilig
det er å bo i en liten kommune?
Alle kjenner alle. Trygt og godt!
Seriøst, veit dere?
Heming Olaussen (SV) har
stor forståelse for 15-åringens
bekymring.
- Jeg skjønner godt hva du snakker om. Jeg er også redd for at
mange av de kvalitetene vi ser i
en passe stor kommune som Re
er i dag vil forsvinne i en større
kommune. Det blir mindre
oversiktelig, det blir lenger
avstand mellom folk og folkevalgte - og vi får en annerledes
kommune, sier Olaussen. Han
forteller ungdommene at SV var
tilhenger av sammenslåingen

av Ramnes og Våle til Re - men
ikke en ny sammenslåing av Re,
Hof, Holmestrand og kanskje
Sande. - Det blir en unaturlig
konstruksjon, mener Olaussen
(SV).
Ingen trenger engste seg
Ordfører Thorvald Hillestad
(Sp) mener det å slå sammen
kommunene vil sikre det gode
lokalmiljøet vi har i dag for
framtida - ikke ødelegge det.
Blant annet ved å tilby bedre
kommunale tjenester i en mer
robust kommune.
- Jeg har vært ordfører i Re helt
siden kommunen ble til, og er
veldig stolt av det vi har fått
til - som du og jeg og vi alle
sammen setter så stor pris på,
svarer han Karine. Hillestad
(Sp) mener at om noen skulle
kjempa for Re, så burde det
vel være han. - Men, for at vi
fortsatt skal klare å beholde alt
det gode vi har skapt i Re må vi
ta noen grep. Da mener jeg at en
større kommune kan sikre det
vi har bygd opp, sier Hillestad
(Sp). På spørsmål fra salen om
hvordan helsetilbudet vil bli ved
sammenslåing, svarer ordføreren at ingen skal engste seg
for dårligere tilbud. - Det er jo
akkurat derfor vi slår oss sammen - for å sikre bedre kommunale tjenester. Etter hvert
forventes det av kommunene
at vi ikke har noen som kan
litt om alt, men at vi har folk
med spisskompetanse som kan

mye på hvert sitt felt. Det fikser
ikke Re aleine, men i en større
kommune er det mulig. I tillegg
vil vi bruke mer penger på å få
ting gjort, bare se på da Våle og
Ramnes ble til Re. Da sparte vi
10 millioner kroner på administrative kostnader, som nå går
til tjenesteyting istedenfor. Jeg
tror vi vil få bedre tjenester i en
større kommune, og derigjennom beholde det Re vi kjenner
i dag - sjøl om kommunen heter
noe annet og kommunegrensa
går litt lenger unna, sier Hillestad (Sp).
Revetal utkant i en by?
- Vi må sette to streker under
tror, mener Olaussen (SV). Han
mener ikke at større automatisk
blir bedre, og viser til at det er
de kommunene i Vestfold som
allerede er store som har de
største økonomiske utfordringene. Og det går ofte utover
distriktene og utkantene.
- For eksempel Larvik som
la fire andre kommuner inn
under seg, der har de store
økonomiske problemer og en
barnehage i utkanten som trues
med nedlegelse. Jeg frykter at
slik vil det også bli med Re i en
ny storkommune. Det er ikke
automatikk i at større er bedre.
Julie Irene Stangeland (15) spør
politikerne om Re bare blir en
utkant av en by, hvis vi slår oss
sammen med Holmestrand.
- Ja, Holmestrand er jo en by,
svarer ordfører Hillestad (Sp).

- Og Revetal er Vestfolds første
bygdeby. Men jeg tror neppe
det vil skje så mye i den nye
kommunen, at Revetal vil bli utkanten av en by, sier Hillestad.
Han mener i det store og hele
at lite vil forandres - og viser til
ideen om flersenterkommune.
Ulf Lund Halvorsen (MdG) er
uenig, og han tror det kommer
forandringer ved en sammenslåing. - Jeg har ikke trua på en
flersenterkommune. Sentrum
kommer til å havne i Holmestrand i den nye kommunen.
Det er Olausesen (SV) enig i:
- Holmestrand og Sande har
toglinje og E18 mellom seg, og

vil naturlig nok bli tyngdepunktet i en ny kommune. Der vil
nok Revetal komme til kort,
desverre.
Alt til Holmestrand?
Edvard Torheim (16) spør om
hvor ting kommer til å havne i
en ny storkommune, - blir det
sentralisert til Holmestrand og
Sande?
- Vi veit ikke akkurat hvordan
dette blir seende ut, svarer
Trond Ekstrøm (FrP). - Dette
er sånt vi skal sette oss ned og
forhandle om etter at vi veit om
det blir en sammenslåing eller
ikke.

Hvilke nye oppgaver
blir lagt til kommunene framover?
LOKALVALG I RE: En større kommune vil være bedre
rustet til å takle morgendagens oppgaver, mener flertallet av
de folkevalgte - men hva er morgendagens oppgaver? Det
veit vi veldig lite om, kom det fram på folkemøte i Vivestad:
- Det er ikke så mye så langt, svarer Thorvald Hillestad (Sp).
- Noe av det vi sålangt har fått greie på, er at ordføreren kan
holde vigsler. Det kan jo bli spennende, sier ordføreren til
latter fra salen. Men historien viser at lista blir stadig lengre
over oppgaver som kommunene skal løse. Heming Olaussen
(SV) mener det er småting som har kommet fram så langt,
og veldig lite å bry seg om. - Ingen utfording å løse for Re
aleine, mener Olaussen. Ulf Lund Halvorsen (MdG) poengterer at det dreier seg like mye om de oppgavene kommunen
har i dag, som Re ikke klarer å løse aleine per i dag. - Vi har
interkommunale samarbeid på flere felt der vi allerede i dag
ikke klarer å løse oppgavene aleine - uansett hva framtida
bringer av eventuelle nye og flere oppgaver.
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Lokalvalg i Re:

- Mange i Re er veldig lei seg
for det valget de er stilt ovenfor
Av Stian Ormestad - Stian@ReAvisa.no
LOKALVALG I RE: På folkemøtet på Revetal ble det stilt
flere spørsmål om retningsvalget de folkevalgte har tatt - uten
at folket er blitt særlig involvert siden opptakten til 3Kdansen tilbake i 2009.

- Nå er vi enda sikrere på det vi
allerede hadde tenkt å stemme
LOKALVALG I RE: Jacob Rustan fra Revetal skal stemme
ja til kommunesammenslåing, Betty Chapman fra Bergsåsen
skal stemme nei. Begge tok ordet på folkemøtet i Våle.
Jacob Rustan spurte politikerne: - Forrige gang vi slo oss
sammen til Re, var samlokalisering det eneste saliggjørende.
Nå er det flersenterkommune som gjelder. Er det ikke bedre
å vente til det er en reell vilje til å slå sammen kommunene
på skikkelig vis - og samlokalisere? I debatten som fulgte,
viser det seg at Senterpartiet bare får støtte fra Arbeiderpartiet i tanken om en flersenterkommune. Både FrP, Høyre
og Miljøpartiet De Grønne er skeptiske. SV er ikke bare
skeptiske, men mener at en slik kommune er laga for å rive
seg sjøl i fillebiter med lokaliseringskonflikter fra sak til
sak, tjeneste til tjeneste. Til sjuende og sist er det Holmestrand som vil vinne, som den eneste bykommunen i de fire
K-ene, mener SVs ordførerkandidat Heming Olaussen. - En
dag vil kravene til effektivisering og samlokalisering gjøre
at stasjonsbyen Holmestrand og kanskje også Sande med
togstasjon vil vinne den kampen, tror Olaussen. Betty Chapman mener kravet om større enheter kommer fra toppen, at
politikerne, rådmann og administrasjonen sjøl higer etter
mer makt. - Større kommuner gir mer makt til færre folk.
Det er ikke bra, mener Betty. Hun skal stemme nei, og ble
enda sikrere i sin sak under folkemøtene. Betty fikk kveldens
største applaus for sitt spørsmål til panelet: - Jeg har vært
helsesøster i de to gamle kommunene. Vi samarbeidet godt
og det var en naturlig sammenslåing da vi ble til Re. Men
har dere tenkt noe over dette kjøret mot å bli enda større?
Ser dere hva som skjer med større sjukehus, politireform,
med mer? Er større alltid bedre? Vil vi ha det sånn, og vet vi
hvordan dette ender opp, spør Betty. Thorvald Hillestad (Sp)
mener det er en del fordeler ved å bli større. - Men vi må
også klare å beholde det lokale og det nære. Derfor foreslår
Senterpartiet blant annet å få lokale velforeninger, lokalt
næringsliv, og lokale foreninger på banen og mene noe i
en flersenterkommune. En kommune Jacob Rustan ikke
har noe tru på - men han kommer likevel til å stemme ja til
kommunesammenslåing: - Jeg ble ikke noe klokere av detta,
forteller Rustan etter møtet. - Jeg har jo danna meg en del
meninger allerede ut ifra det som er sagt og skrevet i avisa,
og veit hva jeg skal stemme - og det kommer jeg fortsatt til
å stemme. - Og det er? - Det er ja. Vi trenger en større kommune. Spesielt med tanke på jordvern. Nå som regjeringa vil
gi mer sjølbestemmelserett til kommunene, vil små kommuner ha lite areal å velge i. Da er det lettere å avsette ikkedyrka mark i større kommuner, tror Rustan. Men ja-mannen
er i sterkt tvil om flersenterkommunen, slik Senterpartiet har
beskrevet den. - Det er en bastard av en kommune. Da ønsker man egentlig ikke å slå seg sammen, og kan like gjerne
vente til det blir gjort skikkelig, mener Rustan.
Foto:
Stian Ormestad

Revetal

Tlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

Sigrid Stokke tok ordet og fortalte rådmann, kommuneplanlegger og politikerne at hun hadde blitt enda mer sikker i sin
sak: Re bør gå mot Tønsberg. - Når det skal illustreres hvor
vi jobber, handler, bruker fritida vår - så er Tønsberg byen.
Den tjukkeste pila på kartet kommuneplanleggeren viste
fram er mellom Re og Tønsberg, ikke Re og nordover. Vi har
tett kontakt, vi har buss, gang- og sykkelvei, vi har alt med
de kommunene vi ikke skal slå oss sammen med å gjøre. Så
spørsmålet mitt til politikerne er: Ser dere det samme som
jeg ser? Ulf Lund Halvorsen (MdG) mener det er et godt
spørsmål, og viser til at det er blitt tatt opp gang på gang:
- Snakker vi med de riktige kommunene? Thorvald Hillestad
(Sp) viser til at det har vært noe kontakt med Tønsberg,
men at Tønsberg er klare på at deres retningsvalg går mot
TNT - det vil si en konstellasjon med Tønsberg, Nøtterøy og
Tjøme - ikke Re. Tove Øygarden (H) råder folk som er for
kommunesammenslåing å stemme ja, sjøl om de er uenig i
retningsvalget. Høyre har snakka varmt om både Tønsberg og
Horten. - Det er alltid dumt å sitte og vente på noen som ikke
vil ha deg, mener Øygarden (H). Trude Viola Antonsen (Ap)
er ikke begeistra for Tønsberg. Hun mener det ville blitt en
rar, pussig og merkelig kommune. - Vi ser at Tønsberg ikke
har det samme verdigrunnlaget som oss. Der er vi mer like
nordover enn sørover. Re sin identitet vil stå seg bedre i et 4K
enn mot Tønsberg, mener Antonsen.
Også Inger Sandnes tar ordet fra salen, om samme tema.
Hun har inntrykk av at mange reinger er veldig lei seg for
det valget de er stilt ovenfor. - Vi vil ikke nordover, rett og
slett fordi vi har stor kontakt sørover. Hva hvis det blir et
klart nei på grunn av dette? Står vi aleine, eller kan vi tenke
nytt angående Tønsberg og Horten? Thorvald Hillestad (Sp)
mener at en nei betyr å starte helt på nytt, fra bunn av. - Å
stå helt mutters aleine er jeg ikke helt sikker på at er så lurt.
Da må vi stokke korta og dele ut på nytt. Se om det er noen
andre vi kan henge med sånn etter hvert, mener Hillestad.
Frode Hestnes (FrP) mener at et nei er et nei - hvis det blir et
nei i folkeavstemminga. Da må det respekteres av de folkevalgte, som ikke kan løpe etter andre kommuner for å slå Re
sammen med noen likevel. Olaussen (SV) er enig i det.

TEMAMØTE

for deg som fører
regnskapet selv
Praktisk tilnærming til bokføring, bankavstemming mv.
Krav som stilles til føring av regnskap.

VELKOMMEN!
05/10 kl. 1900 på Næringssenteret 2. etg,
Gamleveien 1, 3174 Revetal.
Påmelding innen kl. 1200 samme dag.
Tlf 330 64 640 / e-post revetal@sagarr.no

Eiendom Re/Andebu
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

SKREMSLER OG TVANG:
Trude Viola Antonsen (Ap) og Frode Hestnes
(FrP) diskuterte heftig på
folkemøtene.
Foto:
Stian Ormestad.

- Jeg lurer på hva
kommunen skal
hete hvis det blir
en sammenslåing
LOKALVALG I RE: Onsdag 26. august 2015 var
ordfører Thorvald Hillestad
(Sp) invitert til et møte med
Beitemarken 4H i Ramnes.
Der snakka han om kommunesammenslåingen, og 13
år gamle Magnus B. Revaa,
kasserer i Beitemarken 4H,
har skrevet følgende referat
som en del av sin 4H-oppgave: Det var et møte for
junior og seniorene. Klubbrådgiverne kunne også delta.
Mange kommuner i landet
snakker om en eventuell sammenslåing. Re kommune har
i flere år hatt 3K-samarbeid
(Re, Hof og Holmestrand).
Nå er det snakk om at Re skal
bli en del av en stor kommune i nordre Vestfold, sammen med Hof, Holmestrand
og kanskje Sande. Da vil vi
bli en kommune med cirka
34.000 innbyggere. Re kommune har i dag cirka 9.500
innbyggere. Det er usikkert
hvor kommunehuset vil ligge,
og det vil antagelig være flere
sentrum i kommunen. Jeg
lurer på hva kommunen skal
hete hvis det blir en sammenslåing! Mandag 14. september er det kommunevalg og
det skal det også stemmes
over: «Skal Re kommune
gjennomføre en kommunesammenslåing, og bli en del av
en større kommune i nordre
Vestfold?» Godt valg til dere
som har stemmerett, skriver
Magnus B. Revaa (13).
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- Vi får et kjempeproblem
hvis folket sier nei
LOKALVALG I RE: Trude Viola Antonsen (Ap) mener vi får et kjempeproblem
hvis det blir nei-flertall i folkeavstemminga. Thorvald Hillestad (Sp) er redd det
blir snakk om tvang hvis ikke det blir en frivillig sammenslåing. Frode Hestnes
(FrP) reagerer på det han kaller skremselspropaganda fra begge to.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Re Arbeiderparti og Re FrP er
enig om at det lureste er å si ja
til kommunesammenslåing med
Hof, Holmestrand og kanskje
Sande. Men det Arbeiderpartiets ordførerkandidat Trude
Viola Antonsen velger å kalle et
kjempeproblem, vil heller FrPs
ordførerkandidat Frode Hestnes
kalle en utfordring - hvis det
blir nei i folkeavstemminga.
Spent på om det blir tvang
Etter spørsmål fra salen på
folkemøtet i Vivestad, moderte
også Antonsen (Ap) det til å
være en utfordring. - Vi har
haugevis av interkommunale
samarbeid, viser Antonsen til.
- Da må vi tenke “hva hvis det
blir nei”? For eksempel er Re
vertskommune for skattekontoret til Hof, Holmestrand og
Stokke. Vi veit at Stokke trekker
seg ut med deres sammenslåing
med Sandefjord, og hva da hvis
Hof og Holmestrand forsvinner
med deres sammenslåing og
Re står utenfor? Da har vi sju
ansatte på skattekontoret her i
Re som vi ikke har nok jobb til
lenger. Det blir dyrt!
Ordfører Thorvald Hillestad
(Sp) er redd for at statlige
myndigheter kommer med
tvangstrøya hvis Re sier nei til
kommunesammenslåing.
- Hittil har vi hatt et frivillighetsprinsipp, vedtatt av Stortinget. Men hva hvis Re og
mange flere kommuner sier nei?

Tar staten fram tvangstrøya da?
Jeg er spent på akkurat det der,
sier Thorvald Hillestad (Sp).
Setter Re kommune i ei knipe
Frode Hestnes, ordførerkandidat for FrP, reagerer på flere
folkemøter og i flere debatter
på det han kaller skremslespropaganda. Han mener at ingen
skal skremmes til å stemme ja
til kommunesammenslåing, og
mener både Antonsen (Ap) og
Hillestad (Sp) prøver på det.
- Arbeiderpartiet har hvert fall
roa seg litt og forandra svaret
fra et “kjempeproblem” til en
“utfordring”. Og Senterpartiet
kommer nå med antakelser om
ei tvangstrøye? Jeg trur ikke
det, sier Frode Hestnes (FrP),
som mener Antonsen (Ap) og
Hillestad (Sp) prøver å presse
innbyggerne opp i et hjørne
ved å si til velgerne: - Hvis
dere stemmer nei, så setter dere
kommunen i ei knipe - og det
blir et kjempeproblem? Nei, FrP
vil ikke at dere skal føle på det.
Dere skal stemme etter deres
egen overbevisning om hva som
er riktig å gjøre, ikke skremmes
til å stemme ja. Blir resultatet
nei, er det en utfordring, og det
er en utfordring vi som politikere må løse. Vi skal klare å
drifte denne kommunen sjøl om
det blir et nei fra folket, men
ja - vi råder dere til å stemme ja
for å bli del av en større kommune. Det mener vi er lurt, så

må dere gjøre dere opp deres
egen mening.
Ikke trua på egen kommune
Ulf Lund Halvorsen, Miljøpartiet De Grønnes ordførerkandidat, mener det blir en
interessant situasjon hvis det
blir nei-flertall i folkeavstemminga. - Da har vi en rådmann
og en ordfører, og kanskje også
et politisk flertall, som ikke
har trua på sin egen kommune
- en kommune de skal styre
videre, sier Lund Halvorsen
(MdG) - og viser til rådmannens utredning der han ikke
finner en eneste grunn god nok
til å beholde Re kommune.
SVs ordførerkandidat Heming
Olaussen mener at saken må
legges død ved et eventuelt
nei-flertall. SV er det eneste
partiet som står støtt på et nei
til sammenslåing, både i lokalvalgkampen for fire år siden og
nå. - De folkevalgte kan ikke
manipulere folkets nei. Vi kan
ikke tolke det dithen at da vil
heller folk mot Tønsberg eller
Horten. Et nei er et nei, mener
Heming Olaussen (SV). Han
mener det vil ramle mange
tunge steiner på plass i løpet av
de neste fem - seks åra som har
mye å si for kommuneøkonomien framover. - Men Re SV
mener Re kommune vil stå seg
godt - uansett, mener Olaussen
(SV).

Høyre og Arbeiderpartiet tar
forbehold om å følge folkets råd
LOKALVALG I RE: De fleste partiene i Re vil følge flertallet i folkeavstemminga, uansett hvor stor overvekt et ja
eller nei får - og uansett valgoppslutning. Men det vil ikke
Høyre og Arbeiderpartiet i Re. Senterpartiet ved Thorvald
Hillestad (Sp) vingla fra folketmøte til folkemøte, men
avklarer hva Senterpartiet mener i folkemøtet i Våle: - Jeg
fikk ordlagt meg veldig klønete på Revetal. Det jeg mener
er at du er en like god Senterparti-velger om du stemmer ja
eller nei i folkeavstemminga. Så skal det være sagt: Våre
kommunestyrerepresentanter etter valget skal selvfølgelig stemme i tråd med rådet vi får fra folkeavstemminga.
Det gjelder uansett hvor stor overvekt det er, og hvor stor
valgoppslutningen blir, avklarer Hillestad (Sp) - i likhet med
FrP, KrF, SV, MdG og Venstre. Hillestad viser til da det bare
var 14 stemmers overvekt i Våle, som avgjorde folkeavstemminga om Re i 1999. Trude Viola Antonsen (Ap) vil fristille
sin gruppe til å stemme etter egen overbevisning ved lav
valgdeltakelse. Det må en valgoppslutning på 50 prosent eller
mer til, mener hun. Tallet er satt for å få folk til å stemme,
som en oppfordring, argumenterer Antonsen (Ap). Høyre
nevner samme prosenttall for at de skal ta rådet fra folket
på alvor. - Det er en rådgivende folkeavstemming som er
vedtatt, i ordets rette forstand. Derfor må vi folkevalgte være
vårt ansvar bevisst hvis det blir en kritisk lav valgoppslutning, mener Øyvind Jonassen, Høyres 2. kandidat. Det
vil si å stemme ja til kommunesammenslåing, i tråd med
Re Høyres program. Alle de andre partiene forteller at de
uansett vil respektere folkets råd og stemme etter resultatet i
folkeavstemmingen - uforbeholdent. Også SV vil stemme ja,
hvis flertallet av folket sier ja, sjøl om SV går til valg på nei
til kommunesammenslåing. På bildet ser vi Høyres ordførerkandidat Tove Øygarden redegjøre for 50-prosentkravet på
folkemøte på Revetal.

Det kan bli kommunesammenslåing
- sjøl om flertallet stemmer nei
LOKALVALG I RE: De to største partiene i Re ved forrige
valg sier de ikke vil høre på flertallet i folkeavstemningen
– hvis det blir under 50 prosent valgoppslutning. Arbeiderpartiet ble det største partiet i Re under stortingsvalget 2013
(25,1%), og tett bak kom Høyre (24,2%). Til sammen fikk
de to partiene så å si halvparten av stemmene i Re, under ett
prosent fra å ha reint flertall. Det vil si at de to partiene som
har reservert seg mot å følge folkeviljen fullt ut, har potensiale til å få et tilnærmet flertall i det nye kommunestyret.
Historien viser at lokalvalg er noe helt annet enn stortingsvalg - men tallene fra 2013 viser hvor stor oppslutning de to
partiene kan ha i Re. På den andre sida kan det umulig bli et
nei hvis folket sier ja. SV går til valg på et sjølstendig Re og
nei til sammenslåing – likevel lover SV å stemme i tråd med
resultatet i folkeavstemningen – også hvis det blir et ja. - SV
er en garantist for at folkets nei blir respektert, for jeg tror det
blir et nei, sier Olaussen (SV).
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Lokalvalg i Re:

- Det hadde vært
en fordel om debatten hadde vært litt
kunnskapsbasert

Les mer om lokalvalgkampen på ReAvisa.no

Landbruksministeren og den gamle
gårdsgutten besøkte Kjær gartneri

Valgkampåpning på Våle prestegård
for Vestfold Senterparti

LOKALVALG I RE: Martin Danielsen tok i mot landbruksog matminister Sylvi Listhaug (FrP) sammen med Re FrPs
ordførerkandidat Frode Hestnes, listekandidat Bente Brekke
og lokal stortingsrepresentant Morten Stordalen på Kjær
gartneri forrige uke. Landbruksministeren var nysgjerrig og
ville vite mer om tomatprodusenten som har blitt kjent langt
utenfor Re. De velsmakende cherrytomatene har blitt kjent
langt utenfor kommunegrensa. Bakgrunnen for besøket var
at statsråden har hørt at man i Re tidligere hadde lagt tilrette
for å skille ut driftsbygningen som egen enhet på gården, i
dette tilfellet veksthuset på cirka 4.000 kvadratmeter. Listhaug spurte om han ville ha satset så mye dersom dette ikke
hadde blitt skilt ut som egen enhet på gården? - Nei, det tror
jeg ikke jeg ville gjort. Store investeringer og stor risiko for
resten av gården ville holdt meg igjen, mener tomatbonde
Danielsen. Sønnen Fred Viktor Danielsen er enig. Det er han
som driver gården nå, Martin driver produksjonen i veksthuset. De lokale FrP politikerne var tydelig stolte da Listhaug spurte Martin Danielsen om hvordan denne fradelingen
kom på plass, og hva som startet en slik tanke. - Det var en
viss FrP-spire ved navn Morten Stordalen som lufta ideen
den gang. Han tok til orde for at dette burde være en mulig
løsning for å legge til rette for økt investering i et framtidsretta landbruk. Slik ble det i samarbeid med andre gode medspillere, og nå har denne produksjonen holdt på i cirka ti år.
- Svært interessant løsning som gjør at man tør å investere
ved at risikoen minimeres, mener ministeren, som ikke har
hørt om denne typen tilrettelegging andre steder enn i Re.
De lokale listetoppene Frode Hestnes og Bente Brekke er
klare på at landbruk er en viktig og stor næring i Re kommune. - Derfor vil vi fortsette å legge til rette for næringen
slik vi har gjort i mange år her i kommunen.
Martin Danielsen forteller at han sjøl ikke er en stor FrPtilhenger, men han skryter av vedtaket som ble fatta i sin
tid - på initiativ fra Re FrP. - Morten har jo også jobba her på
gården i sine yngre dager, sier tomatbonden, - lite visste noen
at gårdsgutten skulle ende opp i nasjonalforamlingen!
Ordførerkandidat Frode Hestnes avslutta seansen med å love
at Re FrP fortsatt skal ha en god politikk for gårdbrukere i
framtida også. Etter besøket på Kjær gård gikk statsrådens
tur videre til åpningen av Økofestivalen i Sande. Besøket
på Kjær Gartneri imponerte tydeligvis landbruksministeren,
siden hun der framheva Martin Danielsen og Kjær Gartneri i
sin tale på Økofestivalen seinere samme dag.
Foto: Privat

LOKALVALG I RE: Valgkamp-åpningen til Vestfold Senterparti var lagt til Re og Våle prestegård. Ola Borten Moe var
hedersgjest og fikk se seg rundt i kommunen vår – og han likte
det han så. - Det er så vakkert her! Et så flott kulturlandskap
som her, med frodige åkere modne for innhøsting, sånt får
hjerte til å slå litt fortere, fortalte Ola Borten Moe, 1. nestleder
i Senterpartiet og tidligere olje- og energiminister. Så fortalte
han om sørgelige tilstander etter en elendig sommer hjemme
i Trøndelag, der åkerne ikke er like gule som i Re, men mer
grønne. Tidligere på dagen fikk Senterparti-toppen også
besøke Revac på Linnestad. I sin velkomsttale fortalte Reordfører Thorvald Hillestad om ei spennende tid for Vestfold
Senterparti – som ved forrige fylketstingsvalg fikk en eneste
representant i fylkestinget denne perioden. - Vi fikk nesten
to - vi mangla bare fem stemmer på det. Så derfor går vi nå
for tre! Vi har to ivrige damer på topp-tre, og med meg midt
i mellom som en sandwich. Og vi trer gjerne til verket, alle
tre! Thorvald Hillestad har ikke bare trua på en forberdring i
årets fylkestingsvalg, men også å beholde alle Senterpartiets
representanter i kommunevalget her i Re. Senterpartiet har
tradisjonelt en god oppslutning i lokalvalg i Re, med det beste
resultatet i Re kommunes historie ved forrige valg i 2011. Da
fikk partiet hele ni representanter i kommunestyret - en økning på en representant fra 2007. - Så skal vi også stemme på
en grønn stemmeseddel. Det er folkeavstemming om kommunesammenslåing. Der har ikke Re Senterparti tatt et klart
ja- eller nei-standpunkt. Det vi sier i programmet vårt er at
vi ønsker en sterk landkommune, enten det er Re aleine eller
at vi går sammen med 3K eller 4K. - Re Senterparti vil følge
folkevilja i folkeavstemminga. Det blir ei spennende natt
den 14. september, understreker Thorvald Hillestad. Vestfold
Senterparti stiller med Kathrine Kleveland fra Holmestrand
som 1. kandidat og fylkesordførerkandidat, videre Thorvald
Hillestad fra Re og Lise Marie Sommerstad fra Andebu. Målet
er å få alle tre inn i Fylkestinget. Les mer om valgkampåpningen på Våle prestegård på nettavisa ReAvisa.no.
Foto:
Stian Ormestad

VÅLE: Da Delta inviterte sine
organiserte kommunesansatte til
debatt på Våle samfunnshus, var
et bedre barnevern et argument
for større kommuner. I en stor
kommune vil det være lettere å
gjøre jobben sin, uten at saksbehandleren risikerer å kjenne
familien det gjelder fra før. Da
tok Anna Marie Frost, tidligere
barnevernsleder i Re kommune,
ordet: - Sammenslåingen til Re
var helt nødvendig, det ser vi.
Men det var en stor prossess
med masse møter og seminarer
- du verden hvor mye jobb det
var. Men det arbeidsmiljøet vi
har fått nå, det trekker til seg
folk som heller vil jobbe i Re
enn i byene. Vi har et stabilt
miljø, og jeg tror ikke at det blir
bedre med en større kommune.
Jeg unner ikke de ansatte en
ny sjau med sammenslåing. Så
argumenteres det med at i en
større kommune vil ikke saksbehandleren være naboen din.
Da må jeg bare informere om at
ikke en eneste ansatt i barnevernet i Re bor i Re kommune.
- Dette er jo et interessant
innspill, mener Heming
Olaussen (SV). Han spør om
habilitet er en konstruert problemstilling. - Er det bare noe
dere tror, at det blir bedre? Den
som kan vise meg tall som viser
at barnevernet i større kommuner er bedre enn i små, må gjerne
komme med det. Det hadde
vært en fordel om debatten
hadde vært litt kunnskapsbasert,
mener Olaussen (SV). Trude
Viola Antonsen (Ap) svarer:
- Jeg vil jo tro at for eksempel
juridisk hjelp i barnevernsaker
blir bedre i en større kommune.
I dag må advokater leies inn. I
en større enhet kunne vi hatt advokater ansatt. Det har ingen av
de fire kommunene i 4K sjans
til i dag, men det får vi sikkert
til i fellesskap.

Hvordan vil Vestfold-kartet se ut etter valget?
LOKALVALG I RE: Rådmannen i Re og det politiske flertallet tar det for gitt i utredninger,
folkemøter og debatter at alle kommunesammenslåingsprosseseme i Vestfold ender med sammeslåing. - Hvis Re blir stående igjen alene, blir Re den minste kommunen i Vestfold - og er
det så lurt, spør ordfører Thorvald Hillestad (Sp) retorisk. Hvis Re sier nei og Sande sier nei, så
blir det en kommunesammenslåing av Hof og Holmestrand som gir snaut 14.000 innbyggere,
det vil si drøyt 4.000 innbyggere flere enn Re sine godt over 9.000, og et areal på 249 kvadratkilomter, mot Re sine 224 kvadratkilometer. Re er den tredje største kommunen i Vestfold i dag
når det gjelder areal , kun slått av Lardal - som er den minste kommunen på antall innbyggere,
men nest største i areal, og Larvik, som tidligere er slått sammen av fem kommuner. Ingen vet
heller hvordan det blir med Lardal, om de legger seg under Larvik. Re er som alle vet en allerede
sammenslått kommune med Ramnes og Våle, og vi er en ganske stor landkommune allerede.
Så er det spennende å se hvilken vei Høyjord velger; den nye storkommunen Sandefjord med
Stokke og Andebu - eller mot Re, enten det blir Re alene eller sammen med Hof, Holmestrand og
kanskje Sande. Det blir sagt at lite har skjedd med kommunestrukturen i Norge, at det er på tide
med fornying. I Vestfold har vi gått fra over 20 kommuner til dagens 14 - Re er ikke den eneste
sammenslåingen de siste tiårene. Vestfold-kartet skal tegnes på nytt, men hvor store forandringer
det blir - og hvor strekene mellom kommunene skal gå - veit ingen i skrivende stund.
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- Med alle de penga kunne vi fått til noe i Re også?
LOKALVALG I RE: Odd Gjerpe (KrF) viser til gode erfaringer etter at teknikk- og næringstjenestene ble
lagt til Holmestrand. Men samarbeidet er anslått til å få en ekstrakostnad på to millioner kroner for Re.
Heming Olaussen (SV) mener det er et eksempel at stordriftsfordeler kan bli til stordriftsulemper.

DYRERE - MEN BEDRE?
Tidligere i år skrev ReAvisa
om fornøyde boligutbyggere
etter at byggesaksbehandlingen i Re kommune ble lagt
til Holmestrand. Odd Gjerpe
(KrF) skryter av samarbeidet
på folkemøtene, mens Heming Olaussen (SV) viser til at
det interkommunale samarbeidet koster Re kommune
dyrt.
Foto: Stian Ormestad
Faksimile: ReAvisa,
februar 2015

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
På folkemøtene og i flere debatter denne høsten har samarbeidet når det gjelder teknikkog næringstjenestene mellom
Re, Hof og Holmestrand - lagt
til Holmestrand - blitt framheva
som svært positive erfaringer.
Odd Gjerpe (KrF) mener det
er et godt eksempel på at de tre
kommunene bør slå seg sammen, pluss kanskje Sande. Men
i debatt på Våle samfunnshus
slo sammenslåingsmotstanderen
Heming Olaussen (SV) tilbake
og lagde riper i lakken på det
positive bildet som er tegna
av det interkommunale samarbeidet, med Holmestrand som
vertskommune.
Skulle bli bedre - og billigere
- Det er bra at de tekniske tjenestene er blitt bedre, men dette
har kostet Re rundt to millioner
kroner i økte årlige utgifter.
Det på tross av at samarbeidet
ble sagt å skulle gi effektiviseringsgevinster og vi skulle
spare penger - ikke bruke mer
penger, sier Olaussen (SV) til
ReAvisa. - I tillegg har overføringa av arbeidsgiveransvaret
for de ansatte til Holmestrand
ført til mye uro og oppsigelser.
De samme folka som sa opp,
er blitt leid inn igjen til en mye
høyere pris. Dette har kostet
kommunen flere hundre tusen
kroner. Det er da grunn til å
stille spørsmålet om ikke flere

millioner kroner, pluss god
ledelse og personalpolitikk,
ville kunne gi innbyggerne i Re
omtrent like gode tjenester som
vi nå får gjennom interkommunalt samarbeid? I tillegg ville
vi fortsatt hatt full styring av
tjenestene, ikke bare betale den
regninga Holmestrand sender.
Med alle de penga kunne vi
fått til noe i Re også, mener
Olaussen (SV).
Går ikke god for regnestykket
Odd Gjerpe (KrF) innrømmer at
tjenesten er blitt dyrere enn antatt for Re kommune - men enda
viktigere, den er blitt bedre.
Og han går ikke fullt ut god for
regnestykket til Olaussen.
- Re kommune har mangla
fagmiljøer som er store nok
til å jobbe godt nok. Det har
kosta oss dyrt over flere år, så
det er betydelige summer som
må tas med i regnestykket når
Olaussen slenger ut at dette har
kosta kommunen “flere hundre
tusen kroner”. Jeg er dessverre
ikke sikker på at Olaussens
regnestykke vil gå opp til hans
fordel, mener Gjerpe (KrF).
- Rådmannen varsler nå dessuten at beløpet ser ut til å bli
lavere enn forventet ved hans
forrige orientering om saken,
forteller Gjerpe (KrF). Han
viser til at to milloner kroner
utgjør drøyt to årsverk, og
at fagmiljøet i Holmestrand

nå utgjør et kraftsenter med
15 ansatte. Gjerpe mener at
ingen kan kjøpe seg ut av et
manglende fagmiljø eller en
dårlig ledelse. Også Trude
Viola Antonsen (Ap) reagerer
på Olaussens (SV) fokus på
ekstrakostnadene:
- Re kommune hadde over 700
saker som sto i kø, rett og slett
fordi vi hadde for få mennesker
på jobb. Det er rydda opp i nå,
og det har krevd mye - også
noen ekstra kroner. Men vi
har fått det til i samarbeid med
Holmestrand. Vi hadde ikke
fått det til uten interkommunalt
samarbeid, mener Antonsen
(Ap) - som mener det er et godt
argument for sammenslåing.

en fra høsten 2013 til sommeren
2014 i mangel på byggesaksbehandling i Re kommune, men
da 3K-samarbeidet kom i gang
var salget i Skjeggestadåsen i
gang igjen ganske kjapt.
- Jeg håper at kommunen drar
lærdom av at det er vanskelig
for små kommuner å skaffe et
stort nok fagmiljø. Som utbygger er jeg veldig klar for en mer
robust kommune - men hvilken
retning Re bør gå vil jeg ikke
mene noe om, sa Svein Olsen,
ReÅsen AS, til ReAvisa den
gang.

- Dette kalles bondefangeri
Heming Olaussen (SV) er
uenig: - Sammenslåingstilhengerne er veldig i mot interkommunalt samarbeid, fordi
vi mister styringa over tjenestene. Men i dette tilfellet var de
veldig for et interkommunalt
samarbeid - som viser seg å
være dyrere, ikke billigere. Og
nå bruker flertallet det som et
bevis for at vi må slå oss sammen. Det kalles på godt norsk
bondefangeri, mener Olaussen
(SV). ReAvisa skrev om en
raskere saksbehandling og mer
fornøyde utbyggere i februar i
år. Da hadde det vært helt stopp
i utbyggingen av Skjeggestadås-

Gulrøtter fra statlig hold
Økonomi som argument for
sammenslåing er helt borte
fra debatten. Ingen tilhengere
av sammenslåing tok ordet
hverken på Revetal, Våle eller
Vivestad og mente at sammenslåing må til for å spare penger
- men heller for å sikre gode
tjenester til innbyggerne.
Heming Olaussen (SV) gjentok
på folkemøtene at han tror heller det er snakk om å bruke mer
penger i mange tilfeller, heller
enn å spare penger. Også selve
omstillingsprossessen i samkjøringen av fire kommuner vil
koste mye tid og penger.
- Rådmannen vifter med 70
millioner kroner i engangsstøtte
til sammenslåing - “penger vi
ikke får dersom vi ikke slår oss
sammen”, viser Olaussen til.

MUR & BETONG AS
Betongbygg

-

Betonggulv

-

Mur

-

Puss
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I tillegg er det snakk om cirka
700 millioner kroner i form av
gulrøtter fra kommunalminister
Jan Tore Sanner (H) over 20 år,
i form av inndelingstilskudd og
småkommunetilskudd som Hof
får beholde i en storkommune.
- Men hva koster en kommunesammenslåing, lurer Olaussen
(SV) på. - Re har jo noen erfaringer. Vi brukte mye penger på
nyansettelser og utlysninger,
IKT - ifølge Fagbladet vil
IKT-utgiftene på landsbasis bli
astronomiske, og vi snakker om
milliarder av kroner - det vil bli
nytt kommunevåpen, nye skilt,
sosiale tilstelninger for ansatte,
omdømmebygging, sluttpakker,
med mer, med mer. Vil 70 millioner kroner være nok? Vi får
jo heller ingen utgifter dersom
vi ikke slår oss sammen, peker
Olaussen på.
Investering for framtida
- Det eksakte tallet klarer vi
neppe å spa opp, svarer Thorvald Hillestad (Sp) i debatten i
Ramneshallen. - Dette må vi se
på som en investering for å få til
en ny og bedre kommune, som
er bedre rusta til å møte morgendagens oppgaver. Alle veit
at vi må bruke noen penger for
å tjene penger - eller som her,
spare noen kroner på administrativt nivå for å bruke mer
penger ute i tjenestene, mener
Hillestad (Sp).
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Lokalvalg i Re:
Les mer om gårsdagens kommunestyremøte på ReAvisa.no

Går ut av lokalpolitikken
med en bønn: Si ifra!
Av Stian Ormestad - Stian@ReAvisa.no
LOKALPOLITIKK I RE: I går kveld var det siste kommunestyremøtet i denne perioden - les mer om det på
nettavisa ReAvisa.no. Det meste er på stell i Re, men ikke
alt. Derfor er rådet til ansatte, brukere og pårørende fra en
avtroppende lokalpolitiker: - Si ifra! Margareth Horn (Sp) går
ut av lokalpolitikken etter fire år. Hun stiller ikke til gjenvalg
på Senterpartiets liste etter et tildels dramatisk nominasjonsmøte tidligere i år. Som fersk lokalpolitiker etter lokalvalget
i 2011 gikk 37-åringen fra Undrumsdal rett inn i det tunge
vervet som leder av Hovedutvalg for helse, oppvekst og
velferd (HOV). Hun var med på sitt siste kommunestyremøte
i går kveld. - Det har vært fire lærerike, spennende, men også
til tider frustrerende år, forteller Margareth til ReAvisa. Hun
forteller om mye som fungerer bra i Re, og at Re er en god
kommune å vokse opp i, stifte familie i, og bli gammel i.
- Men for meg er det ingen hvilepute. Vi må tørre å ta i det
som ikke fungerer optimalt, og ikke bruke vår energi på å
forsvare eller bortforklare, mener den straks avtroppende
hovedutvalgslederen. Margareth mener orienteringsaken
"Klagesaker i pleie og omsorg" på agendaen i går kveld er
frustrerende. Bak denne tittelen skjuler det seg også mye
frustrasjon og usikkerhet blant ansatte, beboere og pårørende.
ReAvisa har fått flere henvendelser over tid fra pårørende som
klager på bemanningen på det nye helsehuset, og to formelle
klager har gått til Fylkesmannen. I juni ble det bevilget mer
penger til bemanning på helsehuset, men det synes ikke
være nok. Klagene fortsetter å komme, hvert fall muntlig til
ReAvisa. Fylkesmannen har måttet vente lenge på svar fra Re
kommune på de formelle klagene. - Jeg vil gi all honnør til
de pårørende som våger å klage. På den måten får vi tydelig
fram hva som ikke fungerer, og da har vi bare en ting å gjøre:
Bli bedre, mener Margareth. - Jeg hadde håpet at den tid er
forbi, at en ansatt kan si at "det hjelper ikke likevel, papirene
havner jo bare i en skuff", sier Margareth. Hun er også skuffa
over at flere ansatte sier at de ikke mestrer å bruke dokumentasjonsprogrammet. For snart tre år siden kom det kritikk av
avvikssystemet i Re kommune, og ReAvisa satt det under lupen. ReAvisa fikk sjøl se en perm med avviksmeldinger på det
gamle sjukehjemmet i Våle, der det var over halvt år gamle
avviksmeldinger som ikke var kvittert ut.
- Det kan hende at avviksmeldinger har havna i en skuff
tidligere. Men sånn skal det ikke være. Denne kulturen må
vi klare å snu i Re kommune, og de ansatte må ha tillit til avvikssystemet og varsle om det som ikke er greit.
Horn har derfor en bønn til alle ansatte i Re kommune: - Bruk
de kanalene og avvikssystemene som er etablert - og for all
del svar på medarbeiderundersøkelsen!
Det gjelder også brukere av tjenestene og pårørende. Margareth mener alle bør bruke muligheten til å klage rette
tjenestevei. Bare på den måten kan lokalpolitikerne vite hva
som fungerer, - og enda viktigere - hva som ikke fungerer.
Les mer om denne saken på nettavisa ReAvisa.no - og les
også om gårsdagens kommunestyremøte. Der var agendaen,
i tillegg til det allerede nevnte: Kommuneplanens samfunnsdel 2014 - 2026, Kommuneplanens arealdel 2015 - 2027
- 2.gangsbehandling, Utredninger kommunereformen 2015,
Innhold, organisering og finansiering av framtidig etablererveiledning og entreprenørskapssatsing i Vestfold, Ny
interkommunal legevakt i Tønsberg med kommunalt akutt
døgntilbud (KAD), Oppfølging av granskning av hendelsen
på Linnestad næringsområde, med mer. Også endringer i arbeidsmiljøloven - midlertidige ansettelser, og kamp mot sosial
dumping og arbeidslivskriminalitet sto på agendaen - det siste
noe SVs Heming Olaussen karakteriserer som en av partiets
største politiske seiere i denne perioden. - Dette er kjempeviktig for meg og oss i SV. Re er med vedtaket med og brøyte vei
i Vestfold. Vi håper nå alle kommuner vil følge opp, og utfordrer spesielt Sande, Hof og Holmestrand til å ta tak i dette og
fatte likelydende vedtak - spesielt Høyre-ordførerne i Hof og
Holmestrand, sier Olaussen. Han viser til at Re SV har vært
opptatt av et ryddig og anstendig arbeidsliv, og har tatt opp
dette temaet i kommunestyret ved flere anledninger. - Vi har
også hatt en god dialog med de hovedtillitsvalgte i Re i denne
saken. Les også mer om denne saken på nettavisa ReAvisa.no.

KOMMER GJERNE MED RÅD: Re KrF ved Odd Gjerpe og Benedicthe Lyngås, pluss KrFs
stortingsrepresentant Anders Tyvand, besøkte onsdag for ei uke siden en av Revetals store
bedrifter; Ditt Kontor AS ved Anders Gustav Holt.
Foto: Privat

Næringslivslederens råd til KrF-toppene:
- Re kommune må bruke lokalt næringsliv aktivt
LOKALVALG I RE: Anders-Gustav Holt hadde et krystallklart budskap til
KrF-delegasjonen som kom på besøk forrige uke: - Plasser kommunens innkjøp
mest mulig lokalt - det handler om arbeidsplasser og næringsutvikling i Re.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Re KrF ved ordførerkandidat
Odd Gjerpe og 2. kandidat
Benedicthe Lyngås besøkte
onsdag for ei uke siden en av
Revetals store bedrifter; Ditt
Kontor AS. Med i følget var
KrFs stortingsrepresentant fra
Vestfold Anders Tyvand.
Anders-Gustav Holt på Ditt
Kontor tok i mot følget, og
forteller at han har sympatisert
med KrF de siste 20 åra. Han vil
gjerne komme med noen råd til
stortingspolitikeren og ordførerkandidaten:
Et rigid anbudssystem
- Jeg er glad for støtteordninger
til landbruket, men samtidig har
næringslivet forøvrig begrensede støtteordninger. Derfor
har jeg en bønn om at kommunen plasserer sine investeringer
og innkjøp lokalt, rett og slett
bruke næringslivet i sin egen
kommune, sier Anders-Gustav
som råder over en årlig omsetning på 100 millioner kroner
sammen med kona Torill. I
Revetal-konsernet finnes Ditt
Kontor, Ditt Grafisk, Ditt
Klubbhus, Sport 1 Revetal, og
Ditt Klubbvann. Anders-Gustav
har 20 års erfaring som næringslivsleder. Han ser at lover og
regler gir et mer rigid system
for anbud for kommunene,
blant annet EØS-føringer der
alt skal kjøpes sentralt, forteller

Anders-Gustav. - Det må være
unødvendig at man aktivt går
inn i samarbeider som for eksempel innkjøpsordninger i 9K
og fylkesavtaler, i stedenfor å
innhente anbud sjøl med større
lokal påvirkning.
- Dette går mye på regler, men
det går også på viljen blant
politikere og administrasjon.
Det er snakk om å ha et ønske
om å aktivt plassere sine varekjøp lokalt. Vi har et lokalt
næringsliv i Re der både pris og
kvalitet er tilstede. Selvfølgelig
må vi være konkurransedyktig
og ikke bare få bestillingene
ukritisk, sier Anders-Gustav. I
dag er det kun kalkulatoren som
teller mest, ikke kvaliteten på
det som tilbys og flere lokale
arbeidsplasser som igjen gir nye
skatteinntekter. - Bildet er så
mye større enn kroner og øre.
Bare se på hva lokalt næringsliv pløyer tilbake til lag og
foreninger i bygdene.
Tar utfordringer på strak arm
Onsdag forrige uke var den
verst tenkelige dagen å ta imot
gjester: Anders-Gustav og
kona hadde kjelleren hjemme
under vann og sportsbutikkens
underetasje sto som mye annet
på Revetal under vann. Ikke
nok med det, dette var dagen
da bedriften skulle oppleve sitt
første hackerangrep, også det

med alvorlige konsekvenser.
Men, Anders-Gustav tok seg tid
til å møte KrF-politikerne, og gi
klare tilbakemeldinger.
- Det er kanskje nettopp hans
evne til å ta utfordringene som
kommer, når de kommer, som
har gjort at han er der han er i
dag, mener KrF-ordførerkandidat Odd Gjerpe.
Må finne smidige løsninger
- Politikerne må sette seg sammen og finne smidige løsninger
som gir administrasjonen
ryggdekning for en mer positiv
vinkling i møte med et rigid
regelverk. Det nytter, andre
har fått det til. Re kommune
taper når vi ikke tenker langsiktig på nærhet, responstid,
arbeidsplasser, skatteinntekter,
ekstraservice, med mer, mener
Anders-Gustav før han må løpe
for å organisere vannsuging
og få orden på hackerangrepet,
slik at normal er tilbake så snart
som mulig. Gjerpe forteller at
Re KrF fikk med seg mye ammunisjon i arbeidet for en mer
næringsvennlig kommune.

Tips ReAvisa!
Tips@ReAvisa.no
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Re FrP vil hjelpe unge boligkjøpere:
- Har fått god respons på forslaget

VISER FRAM HELSEHUSET: Trude Viola Antonsen er en av sju kvinnelige ordførerkandidater
for Arbeiderpartiet i Vestfold, og i den anledning ville Ap-topp Anniken Huitfeldt besøke Re. På
Re helsehus tok virksomhetsleder Ingerd Saasen Backe Ap-kvinnene i mot.
Foto: Privat

- Ingen andre partier kan skilte med så mange
kvinnelige ordførerkandidater som Arbeiderpartiet
LOKALVALG I RE: Ap-toppen Anniken Huitfeldt var i forrige uke på en Vestfold-turne, der hun var innom alle sju Vestfold-kommunene som har kvinnelig
ordførerkandidat fra Arbeiderpartiet - som i Re, med Trude Viola Antonsen.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
- 50 prosent av Aps ordførerkandidater er altså kvinner, og
ingen andre partier i Vestfold
kan skilte med det, forteller
Trude Viola Antonsen,
Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Re.
Ville vise fram helsehuset
- Jeg valgte å ta Anniken med
til helsehuset som er den største
kvinnearbeidsplassen vi har i
Re, og da med fokus på stillingsstørrelser, ufrivillig deltid
og manko på fagutdannede folk
- og for lite folk i eldreomsorgen. Re Arbeiderparti har i hele

perioden vært opptatt av ufrivillig deltid, og satt spørsmål ved
små stillinger som igjen resulterer i veldig mange forskjellige
å forholde seg til for de eldre.
Spesielt er det en utfordring på
dementavdelingen, mener Antonsen (Ap). Virksomhetsleder
Ingerd Saasen Backe forteller
om de samme utfordringene.
Kommunestyret har vedtatt å
styrke bemanningen på helsehuset. - Vi er fortsatt inne i en
innkjøringsperiode, men det
er jo en sammenheng mellom
dårlig bemanning, mangel på
fagkompetanse og de klagesak-

ene som har dukka opp, mener
Antonsen (Ap).
Vil tettere på virksomhetene
Både hun, virksomhetslederen
og Ap-topp Anniken Huitfeldt
er enig om at det ikke finnes
noen quick-fix i en kommune
med dårlig råd. - Men jeg ser
helt klart at en tettere dialog
mellom det politiske miljøet og
virksomhetene i kommunen vil
gjøre at de folkevalgte kommer
tettere på virkeligheten til de
ansatte og brukerne. Der har vi
et forbedringspotensial, mener
Aps ordførerkandidat i Re.

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service
www.re-el.no

33 06 24 34

LOKALVALG 2015: Re FrP har plukka opp et prosjekt fra
Randaberg i Stavanger, og vil skreddersy det til en lokal
Re-variant. Det forteller Trond Ekstrøm og Nina Cappelen,
henholdsvis 4. kandidat og 6. kandidat på FrPs liste til kommunevalget i Re. Alt kommunen skal gjøre er å selge en av
sine mange tomter til kostpris til en utbygger, som forplikter
seg til å følge opp prosjektet etter malen de folkevalgte blir
enig om. Finansieringen av prosjektet blir et samarbeid mellom Re kommune, Husbanken og boligbyggelag. Re FrPs
programfesta forslag, som de håper og tror de får med seg
resten av det politiske miljøet på, er som følger:
- Det er snakk om å leie i en periode, for så å kjøpe, forklarer
Nina Cappelen. Leiekostnaden anslås til 40 prosent lavere
enn markedspris, for å ha mulighet til å spare seg opp egenkapital for deretter å kunne kjøpe boligen etter minimum tre,
maksimum seks år. Leieutgiftene er også med på å betale ned
boligen. Det minner om leasing, men det begrepet er ikke
Trond Ekstrøm særlig begeistra for. "En mer sosial boligpolitikk" er hva han velger å kalle det. - Jeg tror vi alle kjenner
noen unge som står på, har full jobb og spinker og sparer alt
de klarer ved siden av høye husleiepriser - men de får ikke
spart nok til å kjøpe seg egen bolig. De aller fleste må være
heldig og få hjelp av foreldre for å klare kravet om 15 prosent
egenkapital, mener de lokale FrP-erne. Tiltaket vil sørge for
at Re kommune fortsatt er attraktiv for unge og nyetablerere,
tror Nina Cappelen. Re kommune har som mål å vokse, men
kommunen har ikke like stor befolkningsvekst som målsetningen tilsier. Re FrP har heller ikke noe til overs for eiendomsskatten, som de mener vil påvirke tilflyttingen negativt.
- Den vil vi kjempe mot med nebb og klør!
- Er dette god FrP-politikk, en regelrett inngripen i
markedet? - Det er et godt spørsmål, sier Nina Cappelen.
- Og det vil jeg gjerne svare på: FrP har en sterk sosial profil,
selv om det er frislipp som gjelder i det store bildet. For oss
som klarer oss greit, skal ikke kommunen gripe inn, men vi
kan ikke sitte og se på at mange unge, oppegående mennesker
sliter, mener Nina Cappelen. - Da må vi hjelpe de som ramler
utenfor. Og i årevis har de unge ramla utenfor boligmarkedet,
også her i Re. Det er da FrPs sosiale profil kommer til syne,
mener Trond Ekstrøm. Han forteller at forslaget er blitt godt
tatt i mot blant de andre partiene i Re, etter at forslaget først
ble omtalt på nettavisa ReAvisa.no - der du kan lese hele
saken.
Foto:
Stian Ormestad
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Lokalvalg i Re:

- Vi har allerede flere samarbeid i
3K - jeg har ikke hørt noen klage
LOKALVALG I RE: Holmestrand-ordføreren er
utålmodig etter å sende søknaden om sammenslåing
innen utgangen av dette året. Han møtte Heming
Olaussen (SV) til debatt på Våle samfunnshus.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Fagforeningene til de kommuneansatte inviterte til debatt
20. august 2015. I de fire kommunene har de mer enn 2.000
medlemmer.
Ikke hørt noen klager fra Re
Heming Olaussen (SV) ble
introdusert som “kanskje den
mest markante motstander
av kommunesammenslåing i
Re, Vestfold, og i landet”. Det
måtte Olaussen korrigere: - Jeg
er ikke Norges mest innbitte
motstander av sammenslåing.
Jeg har ingen mening om hva
andre kommuner bør gjøre,
men jeg har en klar mening om
hva Re bør gjøre. Det faktum
at jeg var for en sammenslåing
av Ramnes og Våle til Re i sin
tid sier vel også sitt. Nettopp
det er forskjellen mellom Re
og den såkalte Nord-Jarlsberg
kommune: I Re hadde vi 100

fellesløsninger med felles ungdomsskole, felles lensmannskontor, med mye mer. Vi hadde
det meste klart: Navn, sentrum
- det var ganske så lite konflikter rundt det meste. Men sånn er
det ikke nå, mener Olaussen.
Der er Holmestrand-ordfører
Alf Johan Svele (H) uenig, og
viser til de interkommunale
samarbeidene som eksisterer
allerede i dag: - For meg er det
vesentlige at jeg skal kunne
se innbyggerne i øynene og
fortelle at vi kan levere gode
tjenester til alle innbyggere som
trenger det også i framtida.Vi
har allerede flere samarbeid i
3K. Jeg har ikke hørt at noen
mener det er dumt å ha felles
kulturskole, skattekontor,
teknikk- og næringstjenester og vi har heller ikke hørt noen
klager fra Re, sier Svele (H)
som er en ihuga ja-mann.

- Hvorfor må vi absolutt bli større?
LOKALVALG I RE: - Hvorfor bli større? Vi som kommer fra større kommuner
veit hva de kronene som blir spart går til: Feitere lønninger til ordfører og
kommunetopper, mener Anita Egenæs (V).
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Venstres ordførerkandidat Anita dere bor her, med god plass
munetopper, mener Egenæs
rundt seg. Hvorfor bli større?
Egenæs har ikke vært repre(V). Hun bekrefter likevel at
Vi som kommer fra større
sentert i panelet på de fleste
Venstre vil respektere flertalkommuner veit hva de kronene
folkemøtene og debattene, men
let i folkeavstemminga - uten
som blir spart går til: Feitere
møtte til folkemøtet i Vivestad.
forbehold - også hvis det blir et
lønninger til ordfører og komDer gjorde hun det klart for
ja-flertall.
forsamlingen
at Re Venstre
er skeptisk
til sammenslåing.
- Jeg flytta fra
en storkommune for å bo
Nå er det endelig bestemt at ny ungdomsskole skal ligge på Revetal.
i en mindre
kommune.
Re Arbeiderparti mener at vi må gjøre enda mer for ungdommen.
Ingen snakker om alle
I tilknytning til ungdomsskolen ønsker vi et flerbrukshus som kan
oss som vil
brukes på ettermiddager og kvelder - og ikke bare av idretten.
flytte til Re,
til Vivestad,
Vi ønsker oss mulighetene for et øvingsrom for lokale band,
eller de andre
spillerom - mulighetene for en ungdomsklubb.
flotte bygdene
i denne kommunen? Det
er luksus å
bo sånn som

Nå må vi satse på ungdommen!

Les mer om lokalvalgkampen på ReAvisa.no

- Stem nei og stem SV!
SV er garantist for at din nei-stemme skal bli respektert av det nye
kommunestyret som skal avgjøre kommunesammenslåing med
Sande, Holmestrand og Hof. SV har konsekvent sagt ja til Re - nei
til den unaturlige konstruksjonen nordover. Vi vil stå på for Re videre
uansett ja eller nei til kommunesammenslåing, men mener Re står
seg best på å fortsette som egen kommune.

Våre toppkandidater:
Daniel G. Ims, Våle, Trude Viola Antonsen, Ramnes,
Lars Jørgen Ormestad, Undrumsdal, Thordis Hovet, Vivestad

Du kan stole på SV!

Les vårt program på re.arbeiderparti.no
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RAPPA HØYRE-PILA: De
politiske partiene i Re sto på
stand under Vivestad Høstmarked. Her har Ulf Lund
Halvorsen (MdG) rappa den
blå pila til Re Høyre som
egentlig er meinga at skal
peke på deres ordførerkandidat Tove Øygarden. Lund
Halvorsen mener det er lurt
å heller stemme på ham.
Valgkampen var med andre
ord godt i gang!
Foto:
Stian Ormestad.

BAKSNAKKING? De to
kvinnelige ordførerkandidatene i høstens lokalvalg
Trude Viola Antonsen (Ap)
og Tove Øygarden (H) har
tydeligvis noe viktig å si
hverandre under debatten på
Våle samfunnshus torsdag
forrige uke. De går bak ryggen på Ulf Lund Halvorsen
(MdG) - bokstavelig talt. Er
det snakk om baksnakking?
Foto:
Stian Ormestad.

STEM NEI! Heming Olaussen (SV) har børsta støvet av
gamle effekter fra Nei til EU-kampen i 1994. Den tidligere
Nei til EU-lederen er tydelig stolt av den 21 år gamle paraplyen sin, der han venter på at folket skal komme til folkemøte
på Revetal ungdomsskole. På paraplyen står det “Stem nei”
- denne gang til kommunesammenslåing.
Foto:
Stian Ormestad.
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Lokalvalg i Re:

Valg - velferd,
og villferd

Når Høyre rir to
hester...

Leserinnlegg fra Styret,
LO i Vestfold

Leserinnlegg fra Heming
Olaussen, ordførerkandidat SV

I disse ukene skal partiene
fortelle deg om hvor gode
de er og hvem som har skyld
i alt det noen velger å kalle
elendighet. De med politisk
hukommelse vet at det er delt
skyld i mye av det vi opplever
som bivirkninger av politiske
vedtak i dag. Det viktigste for
oss i fagbevegelsen er å se
på arbeidslivets innretninger
og anstendighet. Arbeidsmiljøloven setter rammer og
krav til partene i arbeidslivet.
Ansatte og arbeidsgiver gis ett
sett av rettigheter og plikter,
og sånn må det være. Fra 1.juli
ble det gjort endringer i denne
verneloven, som gir arbeidsgiver legalitet for et mer ustabilt og
utrygt arbeidsliv. Mer midlertidige ansettelser gir mindre
trygghet for inntekt og stabilitet.
Mange med deltidsstillinger må
«jage» vakter til 100 % lønn
for å leve. NAV er en politisk
beslutning som har gitt mange
bivirkninger. Brukere sliter med
å komme til for å få rett hjelp
til rett tid. Dette går også utover
arbeidslivet til de som jobber
der, så vel som de som ikke
når frem. Hvordan vil partiene
ta fatt i dette lokalt? NAV er
mer enn nasjonale regler, det
har iboende mye lokalt skjønn.
Er lokale politikere opptatt av
dette? Barnevern er et annet
område som lokale politikere
bør vie sin oppmerksomhet til.
Hvor mange millioner brukes til
tiltak der store deler av pengene
går til profitørene? Vel verd å
sjekke ut. Velferdsmarkedet har
vokst seg enormt stort de senere
år. De store konsernene som
leverer tjenester innen omsorg,
barnehager, sykehotell etc.
hadde i 2013, Kr. 326 000 000
i formue. Det er lov å tjene
penger i Norge, men det er umoralsk at fortjenesten kommer
fra offentlige midler. Inntjeningen handler om kutt i lønn og
pensjonsavtaler til ansatte. Vet
du, det kan skille opp til kr:
80.000 i årslønn på en ansatt
pleier i private selskaper Vs.
Kommunal drift. Eksemplet her
er fra Oslo, som har privatisert
store deler av institusjonsomsorgen. For fagbevegelsen er
dette svært betenkelig. Lokale
politikere som ikke vil sine
borgere vel, gjennom trygg drift
og gode arbeidsforhold ønsker
vi ut av politisk posisjon.
Er du klar over at regjeringspartiene er for en slik politikk. De har uttalt at ingen
offentlige tjenester er skjermet
for konkurranseutsetting og
privatisering.
En slik politikk tar en samlet
fagbevegelse avstand fra. Godt
og klokt valg!

... ender det ofte med knall og
fall. Re Høyre har hatt statsministerbesøk, og fått gode råd om
hva som bør skje i Re. Erna
Solberg er åpenbart helt enig
i at Solerød skole bør legges
ned, så der har Re full støtte i
sin kamp mot vindmøllene. På
slutten av artikkelen framkommer det at Re Høyre går til valg
på å si nei til eiendomsskatt.
Det er et skoleeksempel på
dobbel bokføring! Da kommunestyret vedtok kommunens
økonomiplan så seint som i
juni, stemte Høyre FOR å bruke
hver krone av eiendomsskatten
til bl.a. skoleformål i årene som
kommer. Penger kommunen
sårt trenger, og som SV har stått
i spissen for å skaffe tilveie.
Respekt til FrP som hadde
utarbeidet et eget (men håpløst
urealistisk) alternativt forslag til
hvordan kommunen skal skaffe
tilveie 12 millioner kroner i
året, som er det eiendomsskatten er beregnet å ta inn.
Høyre stemmer altså i juni FOR
å bruke 12 millioner kroner
basert på eiendomsskatt i 2016,
2017, 2018 og 2019, men går i
august inn for å avvikle samme
skatt. Så hvor så Høyre lyset –
dvs. fant 12 millioner kroner - i
juli i år? Kom jula litt tidlig til
de blå dette året?

Eldreomsorg i Re
Leserinnlegg fra Trond Ekstrøm, 4. kandidat Re FrP
Tidligere i år så tok undertegnede opp en sak i kommunestyret om antall plasser
på helsehuset. Det var kommet
inn signaler om at eldre hadde
fått avslag på søknad om å flytte
inn pga plassmangel. Svaret fra
rådmannen var at det var 9 av
36 plasser ledige på dementavd
og 12 av 36 plasser ledige på
sykehjemsavd, men at de 44
omsorgsplassene var fylt opp. I
tillegg så opplyste rådmannen
om at det var 30 kvalifiserte
søkere til omsorgsplasser. De
skulle få tilrettelagt hjelp i
hjemmet til de fikk en plass. Det
er ingen tvil om at en plass på
helsehuset er en langt tryggere
tilværelse enn tilrettelagt hjelp
i hjemmet. Det ble vedtatt i
kommunestyret ett bygg med
tilnærmet like rom for at man
kunne justere antallet på de
forskjellige avdelingene etter

På tide å ta ansvar!
Leserinnlegg fra Tove Øygarden, ordførerkandidat Høyre
Nylig fikk vi en rapport som
viser at Revetal ungdomsskole
kommer dårligst ut av kommunene i Vestfold når det
gjelder grunnskolepoeng. Det
er dessverre en trend som har
vart over flere år uten at de som
har styrt i Re har gjort noen
grep av betydning. Snarere
tvert imot, ostehøvelprinsippet
har vært det gjeldende i hele
perioden med Senterparti styre i
Re. Kommunen er skoleeier, og
kommunestyret har det øverste
ansvaret for hvordan skolen i
Re blir drevet. Skolene i Re har
engasjerte lærere, og som alle
andre lærere i Norge ønsker
de å gjøre en forskjell. Skoleeier er ansvarlig for at lærerne
får utnyttet det potensialet de
har. Vi i Høyre tror at løsningen til bedre resultater ligger i
samspillet mellom engasjerte
lærere og foreldre. Når dårlige
resultater blir mistenkeliggjort,
og skoleledelsen leter etter
alternative forklaringer for de
dårlige resultatene er det etter
vår mening en feilvurdering
som kun påvirker negativt. En
god lærer er avgjørende for
elevens læring. Re Høyre vil
derfor videreføre regjeringens
storsatsing på videre- og etterutdanning. I år fikk halvparten av
lærerne som søkte om etterutdanning i Re, avslag. Høyre
vil at flere skal få sin søknad
innvilget. På den måten sørger
vi for kompetente lærere og at
gode lærere blir enda bedre. Vi
ønsker åpenhet om resultatene
i skolen. Det er viktig at både
foreldre og elever får god
informasjon om skolen. Vi vil
videreføre de nasjonale prøvene
og ha åpenhet om resultatene.
Nasjonale prøver er et viktig
verktøy for lærere og skoleeiere
til å gjøre undervisningen bedre.
Re Høyre vil tilføre ressurser til
innhold og kompetanse i skolen,
til det beste for alle elevene i
Re. Vi vil ta ansvar.

det som var behov. Pr. dags
dato er det derfor behov for
flere omsorgsplasser. Fremskrittspartiet vil derfor i neste
kommunestyreperiode jobbe for
å øke antall omsorgsplasser. I
første rekke ved å endre status
på avdelingene på helsehuset,
men det må også vurderes om
den tidligere dementavdelingen
på vestjordet kan benyttes som
omsorgsleiligheter når det blir
ledig igjen etter utleid periode.
Det bygget er forholdsvis nytt,
og av rimelig god kvalitet.

Summen av fordeler blir større enn summen av ulemper med en sammenslåing
Leserinnlegg fra Tove Øygarden, ordførerkandidat Høyre
Få spørsmål har hatt evnen til
å hisse opp folkemeningen mer
enn spørsmålet om kommunesammenslåing. Jeg husker godt
følelsen jeg hadde i kroppen da
jeg gikk for å stemme ja eller
nei til sammenslåing mellom
Ramnes og Våle. Og jeg husker
ennå bedre følelsen jeg hadde
da jeg gikk derfra, og hadde
stemt ja. Jeg følte usikkerhet og
frykt for at jeg skulle ha gjort
noe som kunne komme til å
ødelegge det RAMNES som
jeg kjente og var så glad i. Det
handlet om trygghet, identitet
og fellesskap.
Det samme handler det om i
dag, når jeg skal være med på
å stemme om Re skal bli en del
av en større kommune her nord
i Vestfold.
Men denne gangen føler jeg
ingen usikkerhet. Jeg vet at den
delen som heter Re, vil bestå, i
en ny kommune, jeg veit at vi
ikke skrur av lysa på Revetal
selv om kommunen blir større,
og jeg vet at kommunepolitikere fra Re vil kjempe for våre
rettigheter og vår plass.
Jeg har ikke alle svarene på
hvordan den nye kommunen
vil bli, og vet at ikke alle vil bli
bedre i en ny kommune. Men
jeg tror at summen av fordeler
blir større enn summen av
ulemper. For eksempel at vi vil
høste godt av stordriftsfordeler.
Noe i form av billigere oppgaveløsninger, men ikke minst i
forhold til å skape et attraktivt
arbeidsmiljø, som både får folk
med god kompetanse til å søke
jobb hos oss, og, og ikke minst,
til å bli værende, som igjen gjør
oss til en kommune som tilbyr
gode tjenester.
Noen mener at kommunesammenslåing svekker lokaldemokratiet. Jeg mener det
motsatte. For meg som lokalpolitiker vil det bli attraktivt å
jobbe med større oppgaver og
mer ansvar. Vel, blir vi færre
fra Re i et stort kommunestyre
og avstanden til både politiker
og ansatte kan virke større.
Men jeg tror at det er sunt med
en kommune hvor alle IKKE
kjenner alle, ei heller politikere
og saksbehandlere. Det øker
PROFESJONALITETEN,
NØYTRALITETEN OG TROVERDIGHETEN.
Når jeg er klar på at jeg er for
en sammenslåing, ser jeg for
meg to bilder.
Det ene er det lille bildet, hvor
Re er sentralt. Her tenker jeg
ikke i første rekke på dem som
fornøyde med de tilbudene
vi har i dag, den aller største
delen av oss, vi greier oss godt
uansett. Jeg tenker på den lille
delen, de kanskje 30 prosen-

tene som trenger kommunale
tjenester aller mest: barn som
trenger barnevern, rusmisbrukere, mennesker med psykiske
helseutfordringer og de som
faller utenfor. En liten kommune med få ansatte i hver etat,
er ekstremt sårbare for eksempel i forhold til fravær - og
disse svakeste i samfunnet vil i
perioder med mye fravær, miste
de tilbudene de har krav på. Det
kan jeg ikke sitte stille å se på!
Små kommuner er også sårbare
i flere seksjoner, for eksempel
byggesaker.
En annen ting jeg er opptatt av
for Re, er næringsutvikling. Det
er gjennom næringslivet vi får
skatteinntekter til å utvikle gode
tjenester. Jeg ser at Re trenger å
utvikle større og tynger næring.
Det tror jeg ikke vi klarer å
serve hvis vi blir stående alene.
Det andre bildet jeg ser, er det
STORE BILDET. Kommunereformen er et nasjonalt prosjekt,
der vi skal tenke på hva som er
best for nasjonen Norge. For
meg er det utrolig å uforståelig
hvis Re skal stå utenfor et slikt
nasjonalt prosjekt.
Det er ikke uvesentlig i min tro
på sammenslåing, at jeg stoler
på den store tilslutningen kommunereformen har på Stortinget. Jeg stoler på Rådmannen
og hans tekniske konsekvensutredning. Jeg stoler på mulighetsstudiet som er lagt fram
som viser oss at mulighetene er
mange og gode. Og ikke minst,
stoler jeg på innbyggeren i den
delen som alltid vil hete RE,
at de engasjerer seg for Re på
sammen, gode måte som nå.
Vestfold er Norges nest minste
fylke, mindre enn for eksempel
hele Luster kommune i Sogn…
like fult har vi hele 14 kommuner. Hvis noen skulle være i tvil,
Re Høyre mener at her ligger
alt til rette for en kommunesammenslåing. Re Høyre ønsker å
fortsette arbeidet med å la Re
bli en sterk og fremtidsrettet del
av en større kommune i Vestfold. Hvordan fremtidens Re ser
ut bestemmes ikke av Jan Tore
Sanner. Avgjørelser blir tatt
her og de blir tatt av oss. Står
vi sammen og ser fremover er
jeg sikker på at Re vil komme
styrket ut av en sammenslåing.

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444
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Lokalvalg i Re:

Re, en nærings- og
landbruksvennlig
kommune
Leserinnlegg fra Tove Øygarden
Ordførerkandidat, Re Høyre
Re Høyre mener at det er en
sentral oppgave for kommunen
å legge til rette for eksisterende
virksomheter og nyetableringer.
Dette gjør vi bl.a. med enklere
søknads-og saksbehandlingsprosedyrer og velvillighet
overfor næringsetablering. Vi
vil legge til rette for regulerte
tomter til næringsbruk, og
grundervirksomhet. Re Høyre
vil at alle henvendelser skal bli
møtt med en positiv innstilling.
I tillegg til å være en særegen
del av vårt kulturlandskap,
er landbruk en viktig del av
næringsvirksomheten i Re.
Rammebetingelsene skal være
så gode at det fortsatt kan produseres mat av ypperste klasse
i vår kommune. Ved å ha en tett
dialog med politikere i Vestfold
og på Stortinget, kan vi bidra
til å videreutvikle landbruksproduksjonen.
Re Høyre mener at det er viktig
at politikerne har best mulig
kunnskap om næringsaktørene
i kommunen. Vi vil ha en fast
møteplass mellom kommune og
næringsliv.
For vekst og utvikling av
næringslivet i Re, er det viktig
med gode planer for utnyttelse
av arealene i kommunene. I
denne prosessen er et godt
samarbeide mellom utbygger og
naboer avgjørende for et vellykket resultat.
Re Høyre ønsker et lønnsomt
og fremtidsrettet næringsliv og
jordbruk. Vi vil legge til rette
for at næringen får utvikle seg.
Vi ønsker å profilerer Re som
en attraktiv kommune å etablere
seg i. Det er gjennom næringslivet vi får skatteinntekter til å
utvikle gode tjenester til glede
for alle kommunens innbyggere.

Usant om
eiendomsskatt

Jordvern – nye virkemidler må til!
Leserinnlegg fra Odd Gjerpe,
ordførerkandidat Re KrF
Jordvern står sterkt i den norske
folks bevissthet. Det kan en
også si om folks holdning til
bønder, fiskere og kulturlandskapet, det har undersøkelser vist.
Dyrkbar jord er selve livsgrunnlaget for oss. 3 % av Norges areal er dyrka mark og i Vestfold
ca 20%. Vi lever i et fylke med
den beste jorda i landet samtidig
har vi høy befolkningstetthet.
Det viser seg at det er boligformål, næringsliv og transport
som tar mest jord. Sammen med
sterke restriksjoner for bevaring av kystlinja har vi spesielle
utfordringer i arealdisponeringen i Vestfold. Det er opplest
og vedtatt av alle de politiske
partiene at matjordvern er
viktig. Dette kan du finne i
programmene til partiene og en
skulle tro at saken da var tatt
hånd om på en tilfredsstillende
måte. KrF mener at jordvernet
ikke er tilstrekkelig i dag og
at nye virkemidler trengs. Av
1 kvadratmeter dyrket mark
kan en regne at det blir et brød.
I Norge bygges det årlig ned
10.000 da jord tilsvarende 1.550
fotballbaner. Det vil si at vi
fjerner muligheten til å produsere 10 mill. brød årlig. Dette
er store tall tross alt snakket om
jordvern. FN har utpekt 2015
som jordvernåret. FNs klimapanel mener at matproduksjonen
vil gå ned med 2% for hvert
10 år fremover mens befolkningsveksten vil stige med 14%
i samme periode. Mat og vann
må vi ha for å leve. Av beredskapsmessige hensyn har både
regjering og storting vedtatt en
stortingsmelding der en vil at
matproduksjonen i Norge skal
øke med befolkningsveksten
tilsvarende 1% økning hvert år
i en 20 års periode. I Vestfold
KrFs program kan du finne
følgende nye formuleringer om
jordvern: Å utrede former for å
avgiftsbelegge nedbygging av
dyrka og dyrkbar mark.
At denne avgiften skal gå til

å stimulere til nydyrking der
det er egnet for det. I Re KrFs
program finner du følgende:
Sterkt vern av arealer til matproduksjon. Det gis ikke dispensasjon uten at utbygger koster
nydyrking av minst dobbelte
av nedbygd areal. Vi mener at
nedbyggingen av matjord må
stoppes og matjordarealene må
økes for å nå de landbrukspolitiske målene. Dette kan gjøres
ved å gjeninnføre tilskudd til
nydyrking som fantes frem
til ca. midt på 1980-tallet da
tilskudd og nydyrking forsvant.
Kostnadene for nydyrking er
såpass høye at tilskudd må
benyttes. Dette styrker i tillegg
bondens næringsgrunnlag.
Hvem skal betale dette? Vi i
KrF mener at det må vedkommende som tar matjord gjøre.
Med samme tankegang som at
forurenser må betale. Samtidig
oppnår vi at planleggerne og utbyggerne bruker mer relevante
tall i kostnadsberegningene for
prosjektet. Kanskje bygging
på fjellgrunn blir mer regningsvarende. I dag er ofte det
motsatte tilfelle. Det er viktig
å bemerke at dette skal komme
som en tilleggsbelastning når
jord må tas av samfunnsmessige
årsaker. Matjord skal i utgangspunktet ikke benyttes til annet
en matproduksjon og et meget
godt planverktøy som RPBA
(Regional plan for bærekraftig
arealpolitikk) er et veldig viktig
å ha på plass. Dette er en plan
som utarbeides på fylkesplan i
samarbeid med kommunene.
I erkjennelsen av at vi må tenke
nytt og konstruktivt i denne
viktige saken for fremtidige
generasjoner håper vi på en
god dialog med andre partier i
Vestfold.

FrP) stemte mot innføring av
eiendomsskatt (K-Sak 005/15).
Etter februar har eiendomsskatt
ikke vært oppe til avstemning, den ble vedtatt innført i
dette februarmøtet. Dette er
det uomtvistelige faktum om
inn-føringen av eiendomsskatt
i Re kommune. For å gi leseren
det hele bildet, kan vi opplyse
at i Økonomiplan 2016-19 var
det et enstemmig Formannskap
(FSK-019/15) som stemte for
rådmannens forslag inklusiv

eiendomsskatt, mens i kommunestyret (K-Sak 043/15)
kom FrP med et forslag om
å fjerne eiendomsskatten
ved å knuse «sparebøssa til
ungene» samt og spe på med
«Monopolpenger».
Dette er de faktiske data,
som FrP presenterer som
«FrP er eneste parti i Re som
stemte mot innføringen» av
eiendomsskatt.
Vi trenger ikke en fordummende politisk debatt!

Odd Gjerpe, Ole Døvik
ordførerkandidat for Re KrF
Leder i Vestfold KrF og 3
kandidat på fylkeslista

Leserinnlegg fra Tove Øygarden, ordførerkandidat Høyre,
Odd Gjerpe, ordførerkandidat
KrF
Ordførerkandidat for FrP i Re
har i folkemøte og på trykk uttalt følgende om eiendomsskatt:
«FrP er eneste parti i Re som
stemte mot innføringen». Dette
stemmer rett og slett ikke!
Eiendomsskatten har vært
oppe til debatt flere ganger
de senere årene, sist gang i
kommunestyret i februar 2015.
Protokollen viser at akkurat som
tidligere ganger eiendomsskatt
har vært tema, har hele
Felleslisten Høyre / KrF (+ 4 fra

Kommuneplan og
jordvern i Re

Barnevernets
situasjon i Re

Leserinnlegg fra Ulf Lund
Halvoersen, ordførerkandidat
Miljøpartiet De Grønne

Leserinnlegg fra ordførerkandidatene Frode Hestnes
(FrP) og Tove Øygarden (H)

I kommuneplanutvalget i Re
Kommune var Miljøpartiet De
Grønne sin ordførerkandidat
den eneste som tok jordvernet
på alvor. Alle de andre partiene i utvalget åpner for at vi
fortsatt skal bygge ned dyrket mark i neste planperiode.
MDG sin ordførerkandidat,
som nå sitter som uavhengig
i kommunestyret, stemte med
bakgrunn i manglende jordvern
nei til hele kommuneplanen
slik den fremstår i dag. Partiene
i utvalget stemte ja til fortsatt
nedbygging av dyrket mark
innenfor langsiktig utbyggingsgrense. Innenfor denne grensen
er i prinsippet planene forhåndsgodkjent av andre regulerende
myndigheter. Vi har med andre
ord ingen andre som kikker
oss i kortene, kommunen gjør
som den vil. I tillegg vedtok et
samlet kommuneplanutvalg,
med unntak av vår ordførerkandidat, fire enkeltprosjekter med
nedbygging av dyrket mark.
Partienes valgkamputspill om
jordvern fremstår i lys av dette
som rene festtaler uten realpolitisk grunnlag. Miljøpartiet
De Grønne håper at de andre
partiene i kommunen vil tenke
seg om og endre sin stemmegiving før saken skal opp i kommunestyret. I jordloven står det:
“Dyrka jord må ikke brukes til
formål som ikke tar sikte på
jordbruksproduksjon. Dyrkbar
jord må ikke disponeres slik at
den ikke er egnet til jordbruksproduksjon i framtida. Departementet kan i særlige tilfeller
gi dispensasjon dersom det etter
en samlet vurdering av tilfellet
finner at jordbruksinteressene
bør vike.” Re kommune er en
landbrukskommune som har
godt med dyrka mark. Kanskje
er det grunnen til at jordloven
har blitt tilsidesatt i flere tilfeller
og at f.eks. Revetal fortsetter
å vokse seg utover jordene.
Som et argument har det blitt
sagt at Revetal senter bidrar
med 60 millioner til statskassa
hvert år, og det er selvsagt flott.
Spørsmålet er om den summen hadde vært mindre dersom
senteret hadde ligget 200 meter
lengre øst og matjorda fortsatt kunne produsere mat til
kommende generasjoner. Vi i
Miljøpartiet De Grønne Re har i
vårt program sagt at vi ikke vil
ha mer bygging på matjord i Re.
Nasjonalt går De Grønne inn
for totalforbud mot nedbygging
av matjord, kun med unntak for
særlig tungtveiende nasjonale
samfunnsinteresser eller behov
på gården.

Det viktigste barnevernsarbeidet foregår i kommunene.
Tidlig innsats og forebygging
i den enkelte familie er viktig.
For å få til dette er det viktig
at barnevernet besitter riktig
kompetanse og evnen til godt
bruk av skjønn. Samtidig er
det avgjørende at barnevernet har et godt samspill med
andre offentlige instanser som
barnehage, skole og helsestasjonen. Samtidig er barnevernet
et av områdene som i liten grad
står på den politiske agendaen
i kommunen. Vi som politikere vet i liten grad hvilken
kvalitet det er på tjenestene i
barnevernet i egen kommune,
selv om kommunestyret som
kommunens øverste organ også
har ansvaret for barnevernet. I
noen kommuner brukes det mye
ressurser på å kartlegge hvilke
ressurser som finnes i nettverket rundt et barn som har det
vanskelig, for å se om nettverket kan bidra til en normalisering av en vanskelig situasjon.
Andre kommuner er raskere til
å foreta en omsorgsovertagelse.
Noen kommuner ha store avvik knyttet til arbeidet med å
kvalitetssikre at barn i barnevernets omsorg har det bra.
De gjennomfører eksempelvis
ikke de tilsynene de skal og de
samtalene de skal ha med barna.
Andre kommuner gjør dette til
punkt og prikke. Forskjellene
er store, derfor er det viktig for
FrP og Høyre at barnevernet er
bra i egen kommune. Hvis det
ikke er godt nok, så vil vi bidra
til at det skjer endringer. For å
skaffe oss oversikt og innsikt
i situasjonen for Re kommune
ønsker vi å stille følgende
spørsmål i kommunestyremøte:
1. Hvordan samarbeider barnevernet med andre instanser
som eksempelvis helsestasjon,
barnehager og skoler?
2. I hvilken grad er slikt samarbeid formalisert?
3. Hvordan er ressurssituasjonen i barneverntjenesten sammenlignet med nabokommuner/
sammenlignbare kommuner og
gjennomsnittet for fylket?
4. Hvor stor andel av barnevernssakene ender med omsorgsovertagelse, og hvordan er dette
sammenlignet med nabokommuner/sammenlignbare kommuner og snitt for fylket?
5. Er barnevernet med i "Mitt
liv" samarbeidet? 6. Hvis ikke,
hvorfor har barnevernet valgt
bort dette? 7. Vil barnevernet
ta initiativ for å bli med i "Mitt
liv"? 8. Hvordan måler barneverntjenesten at de tiltak som
iverksettes faktisk fører til en
bedret livssituasjon for barna?
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Foreningsliv i Re:

Hvem fortjener
kulturprisen?
REVETAL: Re kommunes
kulturpris kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner som har eller har hatt
tilknytning til kulturlivet i Re.
Kjenner du til noen som fortjener honnør? Alle kan fremme
forslag på kandidater til prisen.
Forslagene må være begrunnet
og sendes skriftlig til Re kommune, kulturvirksomheten, Pb.
123, 3164 Revetal eller e-post
post@re.kommune.no innen
2. oktober 2015, melder Re
kommune på sine nettsider.

Høstprogram
for Ramnes
bygdekvinnelag
BRÅR: - Vi ønsker medlemmer
og ikke medlemmer velkommen
til et variert møteprogram. Ta
gjerne med en venninne eller
nabo! Bygdekvinnelaget åpner
bygda. Vi har både et lokalt
og internasjonalt perspektiv,
melder Ramnes Bygdekvinnelag i en epost til ReAvisa.
Denne høsten står blant annet
følgende på programmet: Brår
Bygdetun tirsdag 15. september
blir det skogtur fra Sukke Gård.
Etterpå møtes alle i kafeen.
Mandag 21. september blir det
første av flere strikkekafeer i
Lukasstua - kom med eller uten
et håndarbeid og ha en avslappende og hyggelig kveld. Ta
gjerne med en nabo eller venninne, oppfordrer bygdekvinnene. Onsdag 14. oktober er
det årsmøte på Revetal Gamle
Stasjon, der spisestedets nye
eier Patrica vil snakke om mat.
Hele programmet finner du
ved å kontakte styret i Ramnes
bygdekvinnelag, som består av
Styret i Ramnes Bygdekvinnelag består av leder Sonja
Skaug, tlf: 41512750. Videre
Inger-Johanne Sveen, Lulli
Hjøllo Samnøen, Mona Røisgård Kirkevold og Åse Marie
Holm.

Små brøytetjenester
utføres i Re
Perioden 28.nov - 4.mars.
Ring tlf 911 22 988

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444

Se flere bilder på ReAvisa.no

Se video på ReAvisa.no

- Åååå pappa, kan ikke vi kjøpe en
sånn gammal traktor og ha hjemme?

Hør Lars Martin Myhres Vivestadsang på nettavisa ReAvisa.no

BRÅR: Det er liten tvil om hva som er Linnea Kjennerud (2), Maja
Larssen Østlie (2) og Malin Kjennerud (5) sin favoritt: De gamle
traktorene. - Hadde vi hatt en gammel traktor hjemme i Bergsåsen,
hadde det blitt rolige dager for mamma og pappa, mener pappa Roy
Martin Kjennerud. Det er Malin helt enig i: - Pappa har helt rett.
Da hadde vi bare lekt på den, hele tida! Åååå, pappa - kan ikke vi
kjøpe en sånn gammal traktor og ha hjemme?
Etter nesten en time på traktoren er det nok, hvert fall når Philip
Napiorkowski (5) kommer for å spørre Malin om å hoppe i høyet.
- Traktor, hoppe i høyet, ri på hest. Det er mest morsomt, mener
Malin. Ramnes Bondelag, Ramnes historielag og Ramnes
bygdekvinnelag arrangerte Åpen Gård på Brår Bygdetun helga 29
- 30. august 2015 Les mer og se flere bilder fra arrangementet på
nettavisa ReAvisa.no.
Foto:
Stian Ormestad

VIVESTAD: Lars Martin Myhre åpnet Vivestad Høstmarked, og
det med en Vivestad-sang. Backstage besto av en hagestol ved
siden av scenen. Derfra kunne han se hjem til farsgården, Lønn.
Det første han gjorde på scenen, var å urframføre Vivestad-sangen.
- Jeg var ferdig seint i går kveld. Hvert fall ferdig nok. Jeg veit ikke
om den er helt ferdig, men vi gir den et forsøk, sier Lars Martin
før han går på scenen. - Jeg måtte jo gjøre noe ekstra ut av denne
spellejobben - så jeg skreiv en sang til Vivestad. Refrenget var
egentlig sånn: Skål for min bygd, men det eneste jeg fant som rima
på bygd var trygd - og det passer hvert fall ikke til denne bygda!
Lars Martin mener Vivestad imponerer gang på gang. Her er det
vist en dugnadsinnsats gjennom generasjoner, i alle år. Han viste til
historien der det var hele 28 dansefester på ett år på Sagatun. - Alle
artister det gikk an å danse etter spelte her i Vivestad. Ti i skuddet
var her med mentometerknappene sine. Folk veit kanskje ikke hvor
Vivestad er - men alle veit hvor Sagatun er! Det er mye musikkglede i bygda. Jeg har fått mye med meg herfra. Det har resultert
at jeg har jobba med musikk i 40 år nå. Det er jo ikke verst. Det er
hvert fall mye bedre enn å jobbe, som vi sier i bransjen!
Hør Vivestad-sangen på nettavisa ReAvisa.no.
Foto:
Stian Ormestad

Se flere bilder på ReAvisa.no

Super søndag på prestegården

Vivestad Høstmarked feira ti år

VÅLE PRESTEGÅRD: Seinsommerfestivalen i Våle ble en suksess i sola søndag, etter en regntung lørdag. Seinsommerfestivalen
på Våle prestegård ble som vanlig arrangert første helga i september. Søndag kom både sola og gjestene, og det var stor oppslutning
om arrangementet. På bildet ser vi Per Berg kjører opp potetåkeren
med traktor, og Teodor Sanne Christensen, Niklas Røren og Edward Sanne Christensen var blant barna som ivrig plukka poteter.
Les også om Seinsommerfestivalen på nettavisa ReAvisa.no.

VIVESTAD: Helga 22 - 23. august 2015 feira Vivestad Høstmarked ti år. Været var strålende både lørdag og søndag, og det
ble en tangering av fjorårets publikumsrekord på 7.000 besøkende.
Vivestad Høstmarked er med det fortsatt det arrangementet som
trekker flest mennesker til Re kommune. Så å si hele bygda jobber
på dugnad, og alle inntektene går til bygdehuset Sagatun. På bildet
ser vi Ila Auto som spilte søndag, med blant andre Are Fevang fra
Vivestad og fetter Kay Arne Sulutvedt fra Høyjord.

Foto:
Håkon Westby

Foto:
Stian Ormestad
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Har du smykker
du ikke bruker?
Bibbi Design - bibbi@gullsmeddesign.no
- du finner meg også på Facebook!
FØR OG ETTER- BILDE: Utsikten
fra Bergshaugen, før og etter rydding. Bildet over er utsikten i dag,
bildet til venstre er hvordan det så ut
da arbeidsfolka tok fatt på ryddejobben.
Foto:
Erik Bjune

Flottere utsikt fra Bergshaugen
BERGSHAUGEN: De siste åra har utsikten til Ramnessletta fra Bergshaugen
sakte, men sikkert grodd nesten helt igjen. Et samarbeid mellom Vestfold fylkeskommune og Ramnes historielag sørga for at det på forsommeren i år ble rydda i skråningen mellom Bergshaugen og med mot Brårveien og Bergsgårdene.
Av Erik Bjune
Post@ReAvisa.no
Nå kan man sitte oppe på
gravfeltet på Bergshaugen og
skue utover Ramnessletta, med
utsikt til både kirka, gamle
Ramnes sentrum, prestegården,
og så vidt ned til slagstedet
på Klopp og Linnestad, og
gravfeltet på vestre Hole.
Gamle gravhauger
Bergshaugen ligger rett sør for
Re videregående skole. Her
kan du oppleve et av kommunens flotteste kulturminner,
bestående av et gravfelt med
åtte gravhauger og seks såkalte
røyser. Området er aldri gravd
ut, så man vet ikke med sikkerhet når haugene er fra, men de
antas å være fra yngre jernalder
eller vikingtid, cirka år 5001000. Området som inneholder
gravhaugene har i flere år vært
godt vedlikeholdt av Kulturarvavdelingen i Vestfold Fylkeskommune, med innleid hjelp fra
Kirkens Bymisjon i Tønsberg.

Vegetasjonen er holdt nede og
området framstår som oversiktlig og innbydende å besøke.
Men den flotte utsikten sørover
mot Ramnessletta har etter hvert
grodd igjen og gjort helheten
mindre attraktivt. For å bøte på
dette ble det i løpet av våren
inngått et samarbeid mellom
Fylkeskommunen og Ramnes
historielag for å få ryddet også
her. Det ble tatt kontakt med
Re kommune som er grunneier
for denne delen av området, og
avtalt hva som kunne felles eller
tynnes ut. Videre ga en privat
grunneier på vestsiden dugnadsfolka lov å kjøre over sin
eiendom med traktor og redskap
som måtte til.
Nydelig utsikt
Fire - fem dagers arbeid i slutten av juni med et hardt arbeidende team fra Kirkens Bymisjon som trengte arbeidstrening,
2-3 motorsager og en effektiv

FRISØR

flishogger gjorde sitt til at den
vestre delen av skråningen ble
hogd fri for lauvvirke, slik at
man fra Bergshaugen nå har fått
en nydelig utsikt. Videre gikk
teamet fra Kirkens Bymisjon
også over hele gravfeltet med
ryddesag, slik at ”fersk” vegetasjon ble fjerna og området
framstår som velstelt.
Vil tynne ut mer vegetasjon
Ønsket videre er å kunne tynne
ut mer av området østover. Det
er også håp om å kunne få satt
ut noen flere lunsjkrakker, samt
flere skilt som forklarer mer
hva gravfeltet inneholder, samt
hvilke historiske steder man
kan se utover Ramnessletta
fra Bergshaugen. Historielaget
er fornøyd med samarbeidet
med Fylkeskommunen, Re
kommune, privat grunneier og
Kirkens Bymisjon, og håper
dette vil kunne utvikles videre.

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
www.kjellfoss.no

Johan Haslestad
johansturbuss@online.no
tlf 908 27 013
Kopstadveien 458, 3178 Våle

EIENDOMSMEGLING
GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN

Grevlingstien 21, Revetal 3
Timebestilling: Tlf 915 62 464 / nettbestilling: ledigtime.no/salongcamilla

ADVOKAT
TELEFON 33 39 53 97
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Smått og stort i Re:

Slekters gang:
Døpte
Fon kirke
16.08 Johanna Margrethe Ekeli
Ramnes kirke
23.08 Synne Vermelid Stokke
23.08 Sofie Majormoen
Undrumsdal kirke
16.08 Thomas Heggestad - døpt i Slagen kirke
Vivestad kirke
30.08 Iselin Olsrud Helland
30.08 Kristoffer Hermansen Bergan
Våle kirke
16.08 Trym Linnestad - døpt i Hvitsten kirke
23.08 Amund Bugge-Dahl
23.08 Hermine Lima Ringdal
23.08 Thomas Rafael Falch-Funner

Blant folk med talefeil er feiere ekstra populære

Vigde
Fon kirke
15.08 Anniken Thuve Simonsen
og Bengt Kenneth Ivarsson
22.08 Janicke Holtung og Kristoffer Hansen
Ramnes kirke
15.08 Emile Sørvik og Tommy Sørvik
Undrumsdal kirke
05.09 Linn Therese Voldstad og Lasse Samskott
Våle kirke
22.08 Anita Sjøgren og Kenneth Martin Avdal
Kilde:
Re kommune, kirkekontoret

50-årskonfirmanter i Våle og Undrumsdal
VÅLE: Søndag 23.august var konfirmantjubilantene først samlet til gudstjeneste i Våle kirke. Etterpå
var det hyggelig samvær på Stange gjestgård hvor de gjenoppfrisket gamle minner. Foran fra venstre:
Inger Åsberg (Født Langås), Ellen Sophie Andersen (Damgard), Gro Kvestad (Kihle), Inger Marie
Skaane (Fjeld) og Sigrun Osnes Aaseng (Osnes). Annen rekke: Unni Løvlid Luteberget (Hansen), Inger Rensvold (Monsen), Ragnhild Flåten Nilsen (Flåten) og Tove Kristiansen (Aaberg). Tredje rekke:
Helge Brundtland, Sigbjørn Andersen, Jon Harald Lund, Ragnar Krogstad, Hans Johan Kjølsrød og
Jan Erik Hvidsten. Fjerde rekke: Bjørn Widar Lønn, Jan Hansen, Sverre Topstad, Jacob Rustan og Leo
Nygænen. Bakre rekke: Asbjørn Bekkevold, Thorvald Hillestad, Jan Erik Knutsen, Birger Andersen,
Borger Holm og Per Wike.
Foto: Håkon Westby
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Tlf: 33 38 47 00
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Eldredagen på Våle Samfunnshus
Torsdag 1. oktober kl. 17.30
Roar Hansen fra Noah Langøya
forteller og viser bilder fra øya.
Han vil fortelle om videre utvikling av øya.
Underholdning
Bevertning
Alle pensjonister er velkommen.
Re Eldreråd

50-årskonfirmanter i Ramnes
RAMNES: Søndag 23.august var 21 konfirmantjubilanter samlet til gudstjeneste i Ramnes kirke.
Etterpå var det hyggelig samvær på Stange gjestegård hvor de frisket opp minnene fra konfirmasjonstiden for femti år side. På bildet ser vi foran fra venstre: Karin Dahl Myhre (født Dahl), Eva Snefrid
Kihle og Anne-Birte Jørgensen (Henne), Annen rekke: Rita Ellefsrød (Ormestad) og Tone Martine
Brekke (Skjeggerød). Tredje rekke: Randi Mogen Orskaug (Mogen), Ole Henne, Hans Klausen, Johan
Svendsen og Olav Wold. Bakre rekke: Terje Brattestå, Morten Kihle, Arnfinn Dahl, Vidar Sanni, Roar
Mørken, Ivar Nordby, Asbjørn Ødegård og Anders Skaug.
Foto: Håkon Westby
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FORSAMLINGSLOKALER FOR UTLEIE I RE OG OMEGN

Fjellborg ungdomslokale

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

Idrettsbygget Bergsåsen idrettspark
- møterom/festsal m/stort kjøkken, kjølerom
Kontakt Ramnes IF for utleie: 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

Våle prestegård

- møterom og stuer m/velutstyrt kjøkken, stort
gårdstun. Kontakt Borghild Søyland
tlf 99 27 23 84 / 33 06 26 57

Hjerpetjønn Vel

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

Potetplukking på
taket av Revetal

'0/6-

REVETAL: Barna på Brår
barnehage var med på potetplukking på taket av parkeringshuset på Revetal forrige uke.
Potetene ble satt tidligere i sommer, les mer om det på nettavisa
ReAvisa.no. - Vi trenger mammapoteter, sol, regn. Da får vi
fine poteter. forteller barna. - Vi
plukka i ei bøtte. Det var gøy,
men det var litt kjedelig å vaske
dem. - Nei, det var det ikke! Det
var gøy å vaske poteter, synes
flere. - Vi spiste poteter og annen mat på taket. Det var godt.
Poteter smaker godt og vi kan
lage mange ting av dem. Vi skal
lage potetstappe i dag. Og så
skal vi lage båtpoteter seinere.
En annen var klar på: - Jeg skal
lage potetgull!
Foto: Privat

Vonheim i Fon

- 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 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

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

For 5 år siden:
Fra potetferie
til høstferie

Man-lør 11-19 / Søndag 15-19

FRA ARKIVET: - Ungdommen i dag går glipp av en viktig
erfaring. Det å slite litt for en
femtilapp, mener Lars Christian
Larsen, 3. generasjon potetbonde på Freste. Han husker
godt potetferien fra da han var
liten. I september-nummeret
for fem år siden kikka ReAvisa
nærmere på potetferien - eller
høstferien - i et historisk perspektiv.
Faksimile:
ReAvisa, september 2010

LAGERBOD TIL LEIE
Små og store lagerboder til leie.
Åpent hver dag fra 08 - 20, hele året.
Fra kr 575,- pr. mnd. Tlf. 800 89 005

ReAvisa
- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

Små brøytetjenester
utføres i Re
Perioden 28.nov - 4.mars.
Ring tlf 911 22 988

Revetal

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”.
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