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

elektro data tele alarm internkontroll

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

LYS, VARME 
ELLER EKSTRA 
KONTAKTER?

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

2 - 3TRAFIKKSKOLE
Tlf 413 87 372

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

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

lastesikringskurs, med mer.

Re bibliotek sørger for rekord-
mange leseglade barn i Re

Satsing på lesing i Re-skolen og egen skolebibliotekar gir resultater: Av 6.000 barn i 60 kommuner hadde 
Re bibliotek den høyeste prosentandelen av deltakende elever i årets Sommerles-kampanje.

Tov Lauritz Kamfjord (9) har lest over 4.000 sider i sommer, og det sørga for Sommerles-seier. - Når man 
leser bok må man lage bildene sjøl og forestille seg hvordan historien er. Det er gøy, forteller 9-åringen.

Ramnes håndball går 
mot strømmen

20 - 21

Huseby Kjøkkensenter Våle  

Gjelstadveien 38 B, 3178 Våle 
Tlf. 33 06 12 40

 STOR HØSTKAMPANJE! 10. OKT – 7. NOV 2015
KJØKKEN FØR JUL!
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PÅ HUSEBY SIGNATUR      

  

25 %
RABATT

Valgmulighetene i Signatur-serien er enorme.
Huseby er kjent for topp kvalitet og stor evne til
spesialtilpasning.  La ikke denne
sjansen gå fra deg!

Sykefravær og tiltaksordninger 
- styringsrett / medvirkningsplikt. 

Temamøte for arbeidsgivere 2. november
- se annonse side 5

Slutt på skattefritak ved familieoverdragelse?
Temamøte om forslag til statsbudsjett 2016

torsdag 12. november ved Ole Christen Hallesby
- se annonse side 3Tlf 33 06 46 40 / revetal@sagarr.no

Storbandet Fokus 
feirer 40 år

4 - 5 



Om ReAvisa:

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

Nyheter fra Re finner du 
også på nett ReAvisa.no.

Nyheter fra Re på papir
ReAvisa månedsmagasin
5.300 / 8.800 i opplag 
sendes til husstander 
i Re og omegn / full-
distribusjon til hele 
Andebu og Hof i tillegg 
ved utvalgte utgivelser.
Utgiver: Ormis Media
Avisa distribueres og tryk-
kes av A-media.

Kontakt ReAvisa:

Telefon: 488 69 444
E-post: Post@ReAvisa.no

Annonse i ReAvisa:

ReAvisa sendes ut en gang i 
måneden til husstander i Re 
og omegn. I tillegg legges 
avisa der folk møtes i Re 
- til gratis avhenting. Den 
daglige nyhetsformidlingen 
skjer på ReAvisa.no. Treff 
kunder i Re og omegn på 
en billig og bra måte med 
annonse i ReAvisa - på pa-
pir og nett. Send epost til 
Annonse@ReAvisa.no
eller ring tlf 488 69 444.

Tips ReAvisa:

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

Får du ikke 
ReAvisa?

Send din postadresse 
til Post@ReAvisa.

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

Telefon: 488 69 444

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

Telefon: 414 79 715

Håkon Westby
Frilans seniormedarbeider

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

Journalister i ReAvisa:

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

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

Ta kontakt med redaksjonen hvis du mener 
at du er rammet av urettmessig omtale. PFU 

behandler klager mot pressen i pressetiske spørsmål. 
PB 46 Sentrum, 0101 OSLO, tlf 22 40 50 40.
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Biblioteksjef Rita Cicconi og 
bibliotekar Aasta Holm ved Re 
bibliotek tok turen til Ramnes 
skole med en gledelig nyhet: 
Klasse 4A vant Sommerles-
konkurransen med den beste 
deltakelsen i forhold til elev-
antallet. I tillegg finner vi også 
den som har lest mest av alle i 
Sommerles-konkurransen i klas-
sen - med 33 bøker lest, det vil 
si hele 4.000 sider.

Vant penger til flere bøker
Sommerles-vinneren Tov 
Lauritz Kamfjord (9) sier det er 
spennende å lese bøker. Favorit-
tene er Trehusetserien, Kaptein 
Supertruse og Pingles Dagbok. 
- Når man leser bok må man 
lage bildene sjøl og forestille 
seg hvordan historien er. Det er 

gøy, mener 9-åringen. Han ble 
klappa fram av entusiastiske 
klassekamerater da bibliotek-
damene annonserte vinneren. 
Tov Lauritz vant en boksjekk 
på 500 kroner. I tillegg var det 
en liten premie til alle i hele 
klassen.

Re kommune er best i klassen
Helt siden 2012 har Vestfold-
bibliotekene hatt en felles som-
merlesekampanje for grunnsko-
len. Den omfatter både vanlige 
bøker, lydbøker og tegneserie-
bøker. Kampanjen har vokst år 
for år, og i år har elever fra 60 
kommuner deltatt, hele 6.000 
barn har tilsammen lest over 
75.000 bøker. Re kommune 
har den høyeste prosentandelen 
av deltakende elever: Hele 32 

prosent av elevene på skolene i 
Re var med på årets Sommerles.

Skryt til skoler og kommune
Skolebibliotekar Gro Eia er 
over seg av begeistring over den 
store deltakelsen her i Re. Hun 
er skolebibliotekar på Kirke-
voll og Røråstoppen skole, 
ved siden av bibliotekar på Re 
bibliotek: - Denne muligheten 
som Re bibliotek har, gjennom 
at kommunen har ansatt en 
bibliotekar i såpass stor stilling 
på de to største skolene, mener 
jeg er helt avgjørende for at 
det er så stor oppslutning. Det 
handler om å ha et kontinuerlig 
trøkk rundt dette med lesing, og 
det handler om å ha en fagper-
son på skolebiblioteket som 
har dette som hovedarbeidsfelt. 

Mine stillinger i skolen er tatt 
fra lærerressurser, og dette er 
noe skolenes administrasjon 
må prioritere, hvilket de fleste 
skoler ikke gjør, forteller Eia 
som berømmer Re kommune 
og skolene som tør å prioritere 
lesing på flere nivå. For i tillegg 
er lesing et stort satsingsområde 
i Re-skolen, som et grunnlag for 
læring i alle andre fag.

Rekordmange leseglade i Re
Resultatet av prioriteringen ser 
vi nå i form av rekordmange 
leseglade barn og ungdom i Re.
- Velkommen til å være med i 
Sommerles til neste år, er opp-
fordringen fra biblioteksjef 
Cicconi og bibliotekarene Holm 
og Eia til alle barn og unge via 
ReAvisa.

RAMNES: Tov Lauritz Kamfjord (9) har lest over 4.000 sider i sommer, og med det ble han vinneren i årets 
Sommerles-kampanje ved Re bibliotek. Re har også den høyest andelen av leseglade barn og ungdom.

- Når man leser bok må man lage bildene 
  sjøl og forestille seg hvordan historien er.  
  Det er gøy!

Skoler i Re:

Neste ReAvisa har 
frist 4. november 2015 

Desember-avisa har 
frist 25. november

Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Stine Skoli
Frilansmedarbeider

Epost: Stine@ReAvisa.no
Telefon: 971 75 274
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Nettavisa ReAvisa.no - 10.780 lesere sist måned!

Mest lest sist måned:
1. Senterparti-topper melder seg ut i protest
2. Store skader etter flommen i Re
3. Re-mila fikk familien i form
4. Kabalen under Thorvald er klar
5. Her bygges Brekkeåstunet

Mest lest så langt i år:
1. Flommen i Re
2. Det nye kommunestyret i Re
3. Folket har talt: Nei til kommunesammenslåing
4. Timeekspressen kommer tilbake
5. Senterparti-topper melder seg ut i protest

Torvparken – Revetal

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

Man - fre 07.30 - 16.00
Tor 07.30 - 18.00
Lør 10.00 - 14.00

ReAvisa oktober 2015

Ramnes skole feira 50 år
RAMNES: Ramnes skole holdt åpent hus tirsdag 22. sep-
tember 2015, med aktiviteter rundt om i alle klasserommene. 
Elevene presenterte de seks tiåra som har gått siden skolen 
var ny i 1965. FAU holdt åpen kafé i gymsalen. Avslutnings-
vis ble det felles underholdning fra scenen i gymsalen, med 
musikk, sang og dans. Les mer og se bilder fra 50-årsfeiringen 
på nettavisa ReAvisa.no.

Foto: Stian Ormestad

Belønna for å bruke sykkelhjelm
REVETAL: Sykkelhjelm-kampanjen på Revetal ung-
domsskole varte i tre uker fram til det var klart for trekking 
av premier tirsdag 22. september 2015. Størst sjanse til å 
vinne hadde de som hadde sykla flest ganger til skolen - med 
sykkelhjelm på hodet. - Det er fantastisk hvor mange som 
har sykla til skolen i løpet av disse tre ukene, forteller rektor 
Mona Elisabeth Larsen. Hun hadde hele 745 lodd i bøtta. 
Klassen som hadde samla inn flest lodd fikk premie. Det ble 
klasse 9C. Det var også klassen som hadde økt prosentvis 
mest i syklende elever, sammen med klasse 10 A - begge 
klassene fikk pizzaer i premie. Tre syklende elever ble 
trukket ut, der de som hadde sykla flest ganger til skolen - 
med sykkelhjelm på hodet - hadde flest lodd i bøtta: Helle 
Tronrud i klasse 8B og Kaja Sørensen i klasse 8C, begge 
fra Bergsåsen, vant hver sin iPhone. De har alltid sykla med 
hjelm, og kommer til å fortsette med det.  - Vi kjefter til og 
med på pappaene våres for å få de til å bruke hjelm! Saga 
Lantz i klasse 9A vant også i iPhone. Det ble også trukket 
vinnere av skateboard, sekker, sykkelflasker og sykkel-
hjelmer. Les mye mer om kampanjen og se flere bilder på 
nettavisa ReAvisa.no.

Foto: Stian Ormestad

Se flere bilder på ReAvisa.no

Vokal: Line Knudsen og  Erik Salminen.  
Konferansier: Heming Olaussen. 

 Støperiet Scene, Tønsberg  
7. nov. kl. 16.30                 

Billetter  kr. 200, på www.storbandetfokus.no  
og ved inngangen. 

Barn under 12 år gratis.  Varer i ca. 2 timer. 

40 
år 

Jubileums-show 
med 

Slutt på skattefritak ved familieoverdragelse?

Statsbudsjettet 2016; forslag om 
skatteendringer ved eierskifte i landbruket.

 

v/ Ole Christen Hallesby
og Marit Sibbern

Saga Regnskap og Rådgivning Saga Regnskap og Rådgivning 
i samarbeid med Felleskjøpet
på Gjennestad Gartnerskole

torsdag 12. november kl. 18.30

Velkommen
til temamøte

VINNEREN ER.....:
Biblioteksjef Rita Cicconi 
og bibliotekar Aasta Holm 
ved Re bibliotek tok turen 
til Ramnes skole med en 
gledelig nyhet: Klasse 
4A vant Sommerles-
konkurransen med den 
beste deltakelsen i forhold 
til elev-antallet. I tillegg 
finner vi også den som 
har lest mest av alle i 
Sommerles-konkurransen 
i klassen - med 33 bøker 
lest, det vil si hele 4.000 
sider: Tov Lauritz Kam-
fjord (9). Han forteller at 
det er spennende å lese 
bøker. 

Foto:
Stian Ormestad.

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Storbandet Fokus feirer 40 år

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Storbandet Fokus feirer 40 år i 
år, og det gjør de med konsert 
på Støperiet i Tønsberg lørdag 
7. november 2015. Leder i 
jubileumskomiteen Gunn Hilde 
Kjølstad Hagen håper på fullt 
hus. Konfransier er Heming 
Olaussen. - Billetter kan kjøpes 
på vår hjemmeside eller i døra, 
forteller hun.

Skikkelig trøkk
Storbandet øver i kantina på Re 
videregående skole hver ons-
dag. De har i dag full besetning 
på 20 medlemmer pluss to faste 
vokalister Line Knudsen og 
Erik Salminen. På jubileums-
konserten vil også Sigbjørn 
Andresen synge. Og det er helt 
klart: Fokus spiller med skik-
kelig trøkk – så de som tar turen 
til Støperiet kan bare glede 
seg. På Støperiet blir publikum 
sittende ved småborder akkurat 
som på Chat Noir, og de kan 
kose seg med Fokus sitt eget 
jubileum-øl laget av Færder 

Mikrobryggeri, eller et glass 
vin, forteller Hagen.

Øver i Re hver onsdag
Ragnvald Kjølstad var 
drivkraften ved oppstarten av 
bandet – den gang for at de 
som gikk ut av skolekorpsa 
skulle ha et tilbud. Han var også 
bandets andre dirigent etter 
Henry Klevan som første diri-
genten. Dagens dirigent Øyvinn 
Pedersen har ledet bandet i de 
siste 17 årene og tatt turen fra 
Drammen hver onsdag. I starten 
ble Fokus etablert som et jan-
itsjarkorpskorps med cirka 30 
medlemmer, og korpsmusikken 
var dominerende. Etter seks år 
bestemte man seg for å utvikle 
korpset til et storband med 
rundt 20 musikere under ledelse 
av Knut Høydal. Bandet skiftet 
etter hvert navn fra Fokus til 
Storbandet Fokus.
Øvelsene har hele tida vært 
på onsdager. Først på Revetal 
ungdomsskole, så Ramnes 

barneskole og de siste 25 årene 
på Re videregående skole. I 
starten var økonomien avhengig 
av dugnader og utlodninger, 
men etter hvert har storbandet 
sikra seg nok inntekter ved 
spillejobber. Et årlig arrange-
ment har vært Swingtimekon-
sertene på Våle samfunnshus.

Avkopling fra hverdagen
To av medlemmene har vært 
med siden starten: Vidar En-
gelstad og Thor Ole Johnsen. 
- Hva det er som gjør at dere er 
med og øver hver uke etter uke 
hver onsdag i 40 år?
- Avkobling fra hverdagen og 
gleden ved musikken, mener 
Vidar. - Musikken gir jo over-
skudd, forteller Thor Ole. – Så 
om du er sliten når du kom-
mer, så har du overskudd når 
du går hjem igjen. Dessuten er 
det stor sosial profil i Fokus. Vi 
er omgangsvenner ellers også. 
Felleskapet forplikter – blir du 
borte så mangler det en stemme 

og øvelsen blir dårligere for de 
andre.

Alle velkommen til konsert
Thor Ole forteller at Vidar på de 
40 åra bare har vært borte to og 
en halv øvelse.
- Det var to onsdager i 1994 og 
1996, sier Vidar. - Da var jeg på 
kurs med jobben. Også måtte 
jeg skofte en halv øvelse i april 

BERGSÅSEN: Hver onsdag i 40 år har Vidar Engelstad fra Tønsberg tatt turen 
til  Re for å øve, bortsett fra to og en halv øving på nittitallet: - Jeg har aldri 
vært sjuk, men jeg måtte på kurs med jobben to - tre onsdager.

1986 på grunn av førekort-op-
plæring klasse II. Jeg har aldri 
vært sjuk fra en øvelse.
Vidar er forresten også lydmann 
og ordner mikrofoner og led-
ninger til vokalistene. Nå gleder 
alle seg til Støperiet 7. novem-
ber 2015, - alle er velkommen!
Etter konserten er det jubil-
eumsfest for alle nåværende og 
tidligere medlemmer.

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

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

- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

ØVER TIL JUBILUMSKONSERT: Storbandet Fokus øver 
til jubileumskonserten 7. november 2015 på Støperiet. Vidar 
Engelstad og Thor Ole Johnsen har vært med i storbandet 
siden starten. Til høyre for de to ser vi Gunn Hilde Kjølstad 
Hagen, leder i jubileumskomiteen. På det eldste bildet ser vi 
Fokus på øvelse i 1983, og det neste er tatt av storbandet i 
1989.

Foto: Håkon Westby
og bilder utlånt av Storbandet Fokus

Kultur i Re:
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Livskvalitet for alle
- hele året

www.skjeggestadaasen.no

Telefon: 991 07 296

SKJEGGESTADÅSEN - NÆR REVETAL SENTRUM 
Solrike tomter på felt B11 og B12 i Skjeggestadåsen, uten bygge- 
klausul. Fortsatt noen ledige tomter igjen. 

Velkommen til Skjeggestadåsen i Re. Et nydelig vestvendt bolig-
område 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 tur-
terreng 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.

DET ER NÅ STOR 

INTERESSE FOR TOMTENE 

OG VI SELGER SOM 

ALDRI FØR!

ER DU RASK KAN DU SIKRE 

DEG DRØMMETOMTEN 

UTEN BYGGEKLAUSUL.

BYGG DRØMMEBOLIGEN DIN!

TA KONTAKT FOR PRIVAT VISNING! TRULS BØHLE
Telefon: 991 07 296 
E-post: truls.bohle@dnbeiendom.no

MUSIKALSK KAFÉ
PÅ ELVERHØY 8. NOV. KL 18.00

- med sang og musikk fra radioens gullalder.
Medv.: Ramnes & Våle Orkesterforening, VåRa-

koret, Eivind Cudrios kvartett, 
unge talenter.

Allsang, musikalsk gjettekonkurranse, 
utlodning, kaffe og hjemmebakst. 

Entre kr 100 inkl. bevertning. Barn gratis

* Sykefravær og tiltaksordninger
* Arbeidsgivers styringsrett og 
arbeidstakers medvirkningsplikt

* Rekruttering
Saga regnskap og rådgiving sammen med NAV

mandag 2. november kl. 1830 hos ASVO Revetal, 
Industriveien 2A, Revetal (inngang på baksiden)Industriveien 2A, Revetal (inngang på baksiden)

Påmelding tlf 33 06 46 40 eller revetal@sagarr.no 
innen kl. 1200 samme dag 

Velkommen til temamøte
for arbeidsgivere

Kort om
Storbandet Fokus:

* Storband med base i Re 
med 20 medlemmer og to 
faste vokalister

* Feirer 40 år i 2015 
med jubileumskonsert 
på Støperiet i Tønsberg. 
Står også bak den årlige 
Swingtime-konserten i Re 
i førjulstida hvert år.

* Har hatt øvelser på 
Revetal ungdomsskole, 
Ramnes skole og nå Re 
videregående skole

* Dirigenter fra start til nå:
Henry Klevan, Ragnvald 
Kjølstad, Willy Andreas-
sen, Knut Høydal, Wojtek 
Paczuski, Steinar Brenna, 
Stig Fredriksen, Hans 
Mathisen, Trond  Pedersen 
og nå Øyvinn Pedersen

* Solister:
Sigbjørn Andresen, Line 
Knudsen, Erik Salminen
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Fra ReAvisa.no:

Vi har Norges beste kunder!
www.fiatvarebil.no

Scudo 6 m 3    
Fra kun kr 259.188,-  

Priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg.. Alle priser eks mva

Ny Ducato 8 m 3  - 17 m 3  

Fra kun kr 267.151,-  

Doblo 3,4 m 3  - 4,2 m 3  

Fra kun kr 171.227,-  

LEASING MED FRI KJØRELENGDE!
KR. 0,- I SKADETREKK VED INNLEVERING.

NYHET!
OVER 1600 KG NYTTELAST, KAMPANJEPAKKE KUN KR. 9 900,-
(NAVI, HENGERFESTE, DAB-RADIO OG RYGGEKAMERA).

Hvittingfossveien 25
3084 - Holmestrand
Tlf. 33 06 67 77
post@autocenteret.no
www.autocenteret.no 
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Gøy med 4H-matskole i høstferien 
VÅLE: I høstferien arrangert 4H Vestfold 4H-matskole på 
Kirkevoll skole. Ni matglade ungdommer i alderen 12 - 15 
år deltok på kurset der de skulle lære at det er moro å lage 
sunn og næringsrik mat. Fokuset var på lokale råvarer, og 
Kjær Gartneri og Klavenes Gartneri sponset kurset med 
masse flotte grønnsaker. Stange Kylling i Tønsberg og 
Brødrene Berggren i Sandefjord leverte ferske kyllingbryst 
og fisk. Kursdeltakerne fikk lære å lage sunn og næringsrik 
mat fra bunnen av og alle mente at det var ikke vanske-
lig. Flere av deltakerne vil nok fortsette med å lage mat 
hjemme etter at kurset er over. Hovedtyngden av deltakerne 
var fra Re kommune, forteller Anita O. Nilsen, organ-
isasjonsrådgiver 4H Vestfold. Alexander Nussbaum var 
instruktør. Han er utdannet kokk og kursholder i økologisk 
og bærekraftig matglede, Alexander har jobba flere år på 
restaurant, og jobber nå med tema for Fylkesmannen i Vest-
fold. Målet er å inspirerer til bruk av lokale og bærekraftige 
råvarer i hverdagen. Han klarte helt tydelig å inspirere 
elevene på 4H-matskole i Våle i høstferien.

Foto: Privat

2.050 kroner til 
SOS Barnebyer
LINNESTAD: - Vi har 
finni fram leker som vi har 
vokst fra, også selger vi 
det. Vi selger kaker vi har 
bakt sammen med forel-
drene våres, og de har fik-
sa kaffe og vi har blanda 
saft. Det forteller Emilie 
Kindblad Dahl (10), Mik-
kel Kindblad Dahl (8) og 
Martine Linnestad (10). 
Alt barna tjente på basaren 
gikk til SOS Barnebyer - 
hele 2.050 kroner. Les mer 
og se bilder fra basaren 
i Kløvåsen på Linnestad 
onsdag 7. oktober 2015 på 
nettavisa ReAvisa.no.

Foto:
Stian Ormestad.

“Norsk husflid” 
tema på Internas-
jonal møteplass
REVETAL: Re Røde Kors 
og Ramnes Bygdekvinnelag 
arrangerte åpent møte på Re 
Helsehus tirsdag 6. oktober 
2015 med tema "Norsk hus-
flid". Foreningene står bak 
Internasjonal møteplass i Re. 
18 tilhørere fra tre land fikk 
høre kveldens foredragsholder 
Helga Bjerkø fortelle levende 
om norsk husflid. Hun viste 
fram et utall fine arbeider innen 
disse sjangerne: Vevde veggtep-
per av ull med gamle mønstre 
fra Vestfold, samiske «grener» 
(vevde tepper) fra Nord-Norge, 
broderier, søm, strikking, hak-
king, hekling, bjørkenever og 
bjørketeger. Kveldens fore-
dragsholder er leder i Ramnes 
Historielag og en sentral person 
i både Vestfold og Ramnes 
Bygdekvinnelag. Resten av 
kvelden var det hyggelig 
samvær med enkel servering. 
Neste internasjonale møteplass 
blir tirsdag 4. november 2015 
på Re bibliotek. Da kommer 
Maria Navarro Skaranger og 
forteller om sin bok «Alle 
utlendinger har lukka gardiner». 
Arrangementet er en del av Lit-
teraturuka i Vestfold og skjer i 
samarbeid med Re bibliotek.

Turbulent start for 
Lillemors tre små 
KIRKEVOLL: Klokka sju siste 
mandag kveld i september 
oppdaget Marit Prosvik Aarvåg 
tre nyfødte kattunger ved 
postkassestativet i Kirkevoll-
feltet. Hun delte umiddelbart 
på Facebook et spørsmål om 
noen savna en drektig hunnkatt 
- for kattungene lå der, med 
morkake og navlestreng, men 
ingen kattemor var å se. - Jeg 
trodde først det var en mus som 
var halvspist av en katt eller 
noe, men kom nærmere og så 
hva det var - og at det var flere. 
Det gjorde vondt i hjertet å se 
de små nøstene ligge der på 
asfalten, sier Aarvåg. Facebook-
statusen fikk enorm respons, 
og mange lurte på hvordan det 
gikk med de tre kattungene. 
Nabo Tone Johansen Skinnes 
reagerte umiddelbart, hun fikk 
klippet navlestrengen og ringte 
Dyrebeskyttelsen på Skoppum. 
Les hele solskinnshistorien på 
nettavisa ReAvisa.no - for det 
hele endte godt for både kat-

Ny lavvo i Djerv 4H
UNDRUMSDAL: Mathias 
Fredriksen (17) og Wilhelm 
Bergan (16) er ferdig med sitt 
4H-prosjekt til glede for Djerv 
4H og hele bygda. Lavvoen er 
bare å bruke, forteller de to. 
Etter at den gamle lavvoen raste 
sammen vinteren 2013/2014 
bestemte Mathias og Wilhelm 
seg for at de ville bygge en ny 
lavvo til klubben. Alle materi-
alene har gutta fått på Solerød 
sag. Lavvoen er bygd opp av 
trestokker og honved. De har 
spikra og sagd for hånd. Det 
ble kun brukt motorsag for å 
rett opp nederst på takkanten. 
Mathias og Wilhelm har gjort 
en fantastisk jobb, forteller 
Djerv 4H i en epost til ReAvisa. 
Lavvoen er til bruk for alle som 
er glade i å være ute, enten det 
er 4H-ere eller ikke. - Vi i 4H 
synes det er hyggelig om alle 
som bor i bygda kan ha glede 
av den. Les mer og se bilder av 
den nye lavvoen på nettavisa 
ReAvisa.no.

Foto: Privat

tungene og kattemor. - Det var 
vanvittig mange som engasjerte 
seg og det redda livet til de 
tre små nøstene, konkluderer 
fagfolka på Dyrebeskyttelsen. 
Marit som aller først fikk øye på 

kattungene er glad for utfallet: 
- Det aller viktigste er at de er 
gjenforent med kattemor og har 
fått hjelp!
Les hele den flotte historien og 
se bilder på ReAvisa.no.

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

Marit Sibbern ved Saga regn-
skap på Revetal vil sammen 
med en kjent foredragholder i 
faget Ole Christian Hallesby 
fortelle mer om regjeringens 
forslag til statsbudsjett, der det 
foreslås store skattemessige en-
dringer for landbruket. Det skjer 
på temamøte på Gjennestad 
torsdag 12. november 2015.

Full beskatting ved salg 
innenfor familien
I korte trekk forteller Sibbern til 
ReAvisa at forslaget går ut på
følgende: - Skal du selge 
gårdsbruk kan du hvis forslaget 
blir en realitet selge på det åpne 
markedet med en beskatning 
på 25 prosent, en lavere takst 
enn dagens på 27 prosent. Det 
gjelder også hvis du driver 
gården sjøl, for her har det vært 
forskjellige skatteregler som 
har gjeldt utifra om du driver 
gården sjøl eller har forpakta 
bort jorda og bare bor der. I 
praksis har det å selge gård du 
driver på det åpne markedet 
betydd en skatt på  opptil mak-

simalt 50 prosent.
Hvis du derimot har solgt 
gården innenfor familien, har 
du sluppet helt unna skatt hvis 
prisen er blitt slått av med 25 
prosent eller mer. Dette vil det 
bli slutt på med regjeringens 
forslag, der det legges opp til 
full beskatning også ved salg 
innenfor familien. 

Tar fra odelsbarn fordeler
Marit Sibbern mener det vil bli 
en stor belastning for gårds-
drifta ved generasjonsskifte. 
- Det virker som om nåværende 
regjering ikke ønsker at gårdene 
skal gå i arv i familien, og det 
er jo merkelig i et land der 
vi har en tradisjon for å være 
sjøleiende bønder, noe som har 
gjort at vi har få gods og mange 
gårder. Nå sier regjeringen 
at det er ønskelig med større 
enheter, og at et virkemiddel 
er at flere gårder selges på det 
åpne markedet. Man kan vel 
være mer eller mindre enig i at 
det kan være lurt med større en-
heter, men det er likevel rart å ta 

fra folk fordelen ved å arve gård 
- sett ifra et landlig regnskaps-
byrås ståsted. Hele odels-
systemet bygger på et prinsipp 
om at det er en fordel at både 
kunnskapen og gården går i arv 
til neste generasjon.

Stadig skjerpelser i skatten
Ser man drøyt ti år tilbake i tid, 
var det fram til 2004 totalt skat-
tefritt å selge gårdsbruk, uansett 
om du drev det eller ikke - bare 
du hadde eid det i 10 år eller 
mer. Akkurat som det er med 
bolig i dag, med et krav om å ha 
eid og bodd der ett av de siste to 
åra. Marit Sibbern understreker 
at det er vanskelig å snakke 
om tema i generelle vendinger, 
det finnes mange spesialregler 
og regler i tillegg til de som 
er nevnt her som gjør at det er 
verdt å se litt nærmere på det i 
detalj for hver enkelt. Det kan 
gjøres ved å oppsøke et regn-
skapskontor, og det er et tema 
Sibbern og Hallesby kommer 
mye tettere inn på i temamøte 
12. november på Gjennestad.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I og med at de store deler av 
kommunenes inntekter kom-
mer fra staten gjennom skatte-
inntekter og rammetilskudd er 
det alltid spenning knyttet til et 
statsbudsjett. I motsetning til 
kommunene som må lage 4-års 
økonomiplaner, opererer staten 
sjøl kun med årsbudsjetter.

Mindre penger til Re
- For Re ga statsbudsjettet for 
2016 en mindreinntekt i frie 
inntekter på cirka 0,8 millioner 
kroner, i forhold til det som er 
forutsatt og lagt inn i gjeldende 
økonomiplan, forteller rådmann 
Trond Wifstad til ReAvisa. 
Nivået forutsetter også at 
statens anslag for årets skatte-
inntekter holder. 
- Veksten for 2016 er i stor grad 
lagt på økning i skatteinntek-
tene. Det betyr at risikoen er 
lagt på kommunene dersom 
skatteinngangen svikter. Ulike 
regjeringer og storting har i 
varierende grad kompensert 
kommunene for svikt i skatte-
inntektene.
Det er flere forhold som på-
virker inntektene til Re. Blant 
annet blir det beregnet hvor 
kostnadskrevende tjenestene til 
innbyggerne i Re er i forhold til 
andre kommuner. 
- Ifølge statsbudsjettet slår 
disse kriteriene negativt ut for 
Re, slik at våre inntekter blir 
mindre. Det skal da bety at vi 
kan redusere utgiftene tilsvar-
ende. Hvorvidt dette kan gjøres 
i praksis er høyst usikkert. Et 
annet moment er at kommu-
nene blir trukket i inntekter for 
skoleelever bosatt i kommu-
nen som går på private skoler. 
Antallet i Re øker i 2016, og gir 
kommunen en mindreinntekt på 
cirka 1,6 millioner kroner. 

Vekst under snittet for Re
Re får en vekst i inntektene på 
3,8 prosent i 2016, Vestfold-
kommunene i snitt 4,1 prosent, 
mens kommunene i hele i 
Norge har en vekst i snitt på 4,3 
prosent. Det betyr at Vestfold-

kommunene fortsatt vil være 
blant de kommunene i Norge 
som har lavest inntekter per 
innbygger når de lovpålagte 
tjenestene er dekket. 
- Dette er forhold som er påpekt 
overfor regjering og storting 
over mange år, uten at det har 
skjedd vesentlige endringer. Nå 
skal inntektssystemet for kom-
munene gjennomgås med tanke 
på endringer fra og med 2017. 
Det er varslet at forslaget skal 
sendes ut på høring før jul 2015. 
Det er lov å håpe at endringene 
er i favør av Vestfold, slik om-
leggingen av inntektssystemet 
for fylkeskommunene for et par 
år siden ga Vestfold fylkeskom-
mune betydelig økning i inntek-
tene over en 5-årsperiode hvor 
endringene skal innearbeides.
Rådmannen forteller at veksten 
er lik snittet som den rødgrønne 
regjeringen ga kommunene. 
- Utfordringen er at dette i prak-
sis betyr en underfinansiering av 
kommunene, noe som altså har 
pågått i mange år.

0,9 millioner til rehabilitering 
av skole og omsorgsbygg
Regjeringen har også foreslått 
en egen tiltakspakke for å bedre 
sysselsettingen. For kommu-
nene er det foreslått et engang-
stilskudd til vedlikehold og 
rehabilitering av skoler og om-
sorgsbygg. Tilskuddet foreslås 
tildelt kommunen direkte uten 
søknad. For Re utgjør dette 
900.000 kroner. - Dette er 
positivt, mener rådmannen som 
oppsummerer:
- Dette betyr fortsatt stramme 
tider for Re. Hvorvidt vi greier 
å imøtekomme de føringene 
som ligger i statsbudsjettet om 
økt innsats i rusomsorgen, økn-
ing av skolehelsetjenesten og 
fleksibelt barnehageopptak er 
usikkert, og antagelig ikke mu-
lig uten kutt på andre områder. 
Dette må avklares fram til råd-
mannens budsjettforslag legges 
fram 17. november 2015. 
Kommunestyret behandler 
budsjettet 15. desember 2015.

REVETAL: Statsbudsjettet slår negativt ut for Re, 
som får cirka 0,8 millioner kroner mindre enn forut-
satt i økonomiplan, forteller rådmann Trond Wif-
stad. - Høyst usikkert om Re kommune er i stand til 
å redusere utgiftene tilsvarende, mener rådmann.

REVETAL: På Revetal har vi et 
samlokalisert skatteoppkrever-
kontor for Re, Hof, Holme-
strand og inntil videre Stokke.
- Regjeringen legger opp til 
en omkamp om skattopp-
kreverfunksjonen, og foreslår 
at oppgaven statliggjøres fra og 
med 1. juli 2016. Dette skaper 
reaksjoner både hos ansatte og 

hos et overveldende flertall av 
kommunene kort tid etter at 
flertallet på Stortinget avviste 
dette rett før sommeren, fortell-
er rådmann Trond Wifstad, og 
viser til hva dette har å si for Re 
kommune som har fått skikkelig 
sving på skattekontoret: - Det 
er uforståelig at Re blir trukket 
1,1 millioner kroner for dette, 

en effekt for et halvt år. 
Res nettoutgift for skat-
teoppkreverfunksjonen 
per år er i budsjettet 1,3 
millioner. Dette fordi vi 
har etablert et effektivt 
kontor for flere kommu-
ner, det blir vi straffet for, 
sier en opprørt rådmann 
til ReAvisa.

- Re kommune straffes for et effektivt skattekontor

Statsbudsjettet:

Mindre å rutte med for Re

REVETAL: I regjeringens forslag til statsbudsjett foreslås det store skattemes-
sige endringer for landbruket. Marit Sibbern ved Saga regnskap og rådgiving på 
Revetal har sett nærmere på hva dette får å si for sine mange landbrukskunder.

- Store skattemessige endringer for landbruket

STORE ENDRINGER: Marit Sibbern ved Saga regnskap og rådgviving på Revetal forteller om 
plusser og minuser i regjeringens forslag til statsbudsjett. 

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

Prosjektleder Svein Olsen og 
megler Truls Bøhle forteller 
om stor interesse rundt Brek-
keåstunet. På informasjons-
møte forrige uke kom rundt 40 
interesserte, og hele 25 stykker 
har tegna seg på interessentliste 
allerede.

Økende etterspørsel i Våle
I sommerferien ble eiendom-
men på 6,3 mål kjøpt opp av 
Jarlsberg Bolig AS, ved daglig 
leder Svein Olsen. Den gamle 
Buggegården i Brekkeåsen 
har stått tom i lange tider. Re 
eiendomsutvikling og Qvadrat 
eiendom eier hver sin halvpart 
i Jarlsberg Bolig AS. Det er 
sistnevte firma ved Alexander 
Kirkerud og Henning Orre som 
skal stå for plan, tegninger og 
byggingen av leilighetene.
- Det blir 20 leiligheter på 70 til 
80 kvadratmeter, fordelt på fem 
firemannsboliger. Det blir heis 
i alle bygga. Dette er ei romslig 
tomt som kommer til å få store 
felles uteareal, gode parker-
ingsmuligheter med garasje, 
og en nærleikeplass på tomta. I 
tillegg ligger barnehagen med 
store friområder som nærmest 
nabo. Kirkevoll skole er rett 
over veien, og Bibo idrettsan-
legg ligger rett borti gata.
Byggestart er avhengig av 
salget, og det er avhengig av 
vinteren som ligger foran oss. 
Blir det mye snø, er det hen-

siktsmessig å vente litt. Megler 
Truls Bøhle ved DNB-kontoret 
på Revetal forteller om stor 
interesse for området.
- Det ville overraske meg hvis 
ikke det blir oppstart relativt 
raskt, for markedet i Re er 
meget bra om dagen. I Våle har 
vi registrert en sterkt økende 
etterspørsel etter bolig de to 
siste åra. De objektene vi har til 
salgs går med en gang, forteller 
Bøhle. Han tror dette vil bli et 
populært alternativ for de som 
ønsker en ny, stor og moderne 
leilighet, men fortsatt vil bo i 
gamle Våle og ikke flytte til 
Revetal. Det har vært få av den 
typen leiligheter i området, det 
er mest i andre deler av kom-
munen.

Salgstart i løpet en måned
- Det er ikke blitt bygd leil-
ighetsbygg i Brekkeåsen i 
løpet av de siste 15 - 20 åra, 
forteller Svein Olsen. Som en 
profilert utbygger i Re har han 
fått mange henvendelser fra 
folk som lurer på om ikke det 
skal skje noe i den kanten av 
kommunen snart. - Nå skjer 
det endelig noe, sier Olsen. I 
skrivende stund er ikke priser, 
tegninger eller prospekt klart, 
men det skal være klart innen 
månedsskiftet. Les også mer 
om Brekkeåstun-prosjetet 
på nettavisa ReAvisa.no.

Stor interesse for Brekkeåstunet - priser 
og prospekt vil være klart i månedsskiftet

Ny eiendomsmegler hos Agios
REVETAL: Agios-gruppen med forsikring, eiendomsmegling 
og lån har ansatt Per-Erik Larsen (55) fra Nøtterøy som ny 
eiendomsmegler. Han har 20 år i meglerbransjen og 14 år i 
byggebransjen før det, pluss ett par år i elektrobransjen. Han 
begynte sin meglerkarriere i Kristiansand og omegn bolig-
byggelag, så hadde han 13 år hos Eiendomsmegler 1 i Kris-
tiansand og Søgne, der han hadde ansvar for Søgne-området.
- Det er mye det samme som her i Re, med mange gårder og 
landlige omgivelser, forteller Per-Erik til ReAvisa. Han flytta 
til Vestfold i november i fjor og begynte å jobbe for Agios 1. 
september i år. Agios har innlands-Vestfold som sitt primære 
nedslagsfelt, og den nye eiendomsmegleren på Revetal ser et 
stort potensiale: - Det er noe på gang i innlands-Vestfold. Jeg 
solgte nå nylig en bolig i Hof, som gikk 250.000 over prisan-
tydning. Det er en god driv i markedet her.
Per-Erik har en teft for faget, og pleier å treffe godt på 
prisene, forteller han. Med en variert erfaring fra byggebran-
sjen og lang erfaring som megler, stiller han sterkt: - Interes-
sen for faget, for bygninger og boliger, det ligger i blodet. 
Jeg gleder meg til å fortsette jobben jeg er i gang med fra 
kontoret på Revetal, forteller han. Spesielt gleder han seg til 
et stort prosjekt med firemannsboliger og eneboligtomter i 
Andebu. Startdato for prosjektet blir i vinter en gang.
- Vi tilbyr mye hos oss, da vi tar verdivurderinger om du 
trenger til banken din, kontraktsoppdrag hvis du har funnet 
kjøper sjøl, og vanlige boligsalg. I tillegg har vi egen advokat 
og har en solid forsikringsavdeling, samt lån.
Agios-gruppen på Revetal har totalt seks ansatte på Revetal 
med forsikringsrådgivere, advokater og eiendomsmeglere.

Foto: Stian Ormestad

BREKKEÅSEN: Den gamle Buggegården i Brekke-
åsen blir til Brekkeåstunet. Rundt 40 interesserte 
møtte opp på infomøte om prosjektet forrige uke.

GJENGRODD, GAMMEL GÅRD: Det første synlige som skjer på den fraflyttede gården skjer i løpet av oktober 2015: Da skal det 
hogges trær og ryddes på tomta. 

Foto: Stian Ormestad.

MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

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

Boligbygging i Re:

- Forbrukerne er 
budsjettvinnere 
STATSBUDSJETTET: 
Regjeringen foreslår å øke 
bevilgningene til Forbruker-
rådets markedsportaler med åtte 
millioner kroner, fra 18 til 26 
millioner kroner for 2016. 
- Dette er Forbrukerrådet svært 
fornøyd med – for det viser at 
det satses på forbrukervennlige 
tjenester for norske forbrukere, 
sier direktør Randi Flesland i 
en pressemelding. Grunnbevil-
gningen til Forbrukerrådet blir i 
tillegg styrket med 3,9 millioner 
til over 129 millioner kroner
Dette for å styrke nye tjenester i 
meglingen i tvisteløsningen.
Regjeringa utvider beløpet for 
vi kan ha innestående i BSU fra 
200.000 til 300.000. Det er en 
fordel for unge norske forbruk-
ere. BSU er et veldig godt egnet 
plasseringsprodukt for unge, 
også sammenliknet med alterna-
tive plasseringer. BSU spiller 
dessuten en rolle dannelsen, av 
unges økonomiske atferd.
- Forbrukerrådet støtter retnin-
gen i forslaget, og har gjort det 
lenge, og ser at det kunne vært 
hensiktsmessig med ytterligere 
utvidelser av rammene, sier 
Randi Flesland.

Damenes aften 
på Re-torvet
REVETAL: - Det er gøy når det 
skjer litt ekstra på senteret, sier 
Reidun Himberg bak kassa i 
Street One-butikken. Re-torvet 
feira "Damens aften" torsdag 
24. september 2015. En kveld 
med tilbud i butikkene, man-
nekengoppvisning, god stemn-
ing, premieutdeling og mer til.
Konferansier for kvelden var 
skuespiller Dagrun Anholt. 
Chic viste fram årets hårtrender 
og makeup på modellene som 
bar klær, sko og tilbehør fra 
B-young, Sport 1, Kappahl, I 
Vinden, Mr. Mister, Street One, 
Skoringen, Gullfunn og Wivis.
 - Modellene var så flinke, 
forteller en begeistra Christine 
Grymyr, som jobber i B-young. 
Christine hadde plukka ut 
antrekk for sin butikk og var 
med på sitt første møte med 
"Damenes aften". Les mer og se 
bilder fra kvelden på nettavisa 
ReAvisa.no!
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Sport i Re:

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

28 BUTIKKER • GRATIS PARKERING ÅPENT: 9�20 �18�   MENY 7�21 �20�
• Vinmonopolet
• Mester Grønn
• I vinden 
• Restauranten 

• Nille 
• Posten 
• Street One
• B-Young 

• Revetal Libris 
• Mr Mister 
• Kappahl 
• Life Revetal 

• Skoringen 
• Wivis parfymeri 
  og veskebutikk    
• Boots Apotek 

• Revený 
• Synsam 
• Gullfunn
• Sport 1 Revetal  

• Helt Perfekt 
• Princess Interiør
• Hovs Marked
• Yes vi leker! 

• Expert Revetal 
• Meny 
• Mix 
• Chic Frisør

ALt i skinn, vesker,  
weekendbag,  toalettmapper, 

bybagger – 30% 
Wivis parfymeri og veskebutikk

Store flotte gavebøker  
til barn kr. 49,-

Libris

 4 nye varegrupper 
– 30%

Hovs marked

Halloween-godtepose  
kr. 25,- 

Nille

Pakketilbud:  
Jeans, sweat eller skjorte + 

t-shirt fra 499,-

Mr. Mister
Alle sko og støvletter til 
dame,herre og barn 20%

Skoringen

Alt av barneklær 
20%

Helt perfekt

Roser 10 pk. 60 cm  
kr. 100,-

Mester grønn
Hele butikken 20%
Life helsekost

Hele butikken 25%
I Vinden

Alle barneklær –25% 
1/2 pris på rød pris

Kappahl

Supernatt, timesalg høy 
% hele dagen!

Sport1

Sokkegarn 69,-
Garnbunten

 Spennende timesalg 
hele dagen!

Meny

Timesalg – kom å se! 

Expert
Høstens bukser –200,- 
fra Cambio, Armani, Polo Ralph Lauren

Reveny

Sølv ørepynt og  
anheng under halv pris! 

Gullfunn

Alle dyreleker 20%
Dyreriket

Vi byr på 1 brilleglass, 
spar opp til 4.500,-

Synsam

Hele serien  
fra Healty Hair 30%

Chic frisør 

Nattåpent!
Torsdag 22 oktober til kl. 24.00

• ARMANI  • TIGER  • POLO RALPH LAUREN • STENSTRØMS  • MARC CAIN  • KATH. MADDEN  • CAMBIO  • IN�WEAR    SKO/STØVLER: • NUDE  • LAURA BELLARIVA

DAME�HERRE
MOTE

REVETAL  � TLF:   33 06 26 39

Tilbudene under
gjelder kun  
torsdag 22.10.

...



VÅRE FOLKEVALGTE DE NESTE FIRE ÅRA: Følgende er valgte representanter til 
kommunestyret 2015-2019, fra venstre på bildet øverst: Bent Sørsdal fra partiet Venstre 
- 1 representant. Videre Lars Jørgen Ormestad, Daniel Gusfre Ims, Tordis Kristine Skallist 
Hovet, Per Vidar Gjersøe, Karl Anders Bråten og Trude Viola Antonsen fra Arbeiderpartiet - 
6 representanter. Deretter Trygve Ånestad, Heidi Myhre, Ragnar Kirkevold, Svein Holmøy, 
Lise Berit Firing og Thorvald Hillestad fra Senterpartiet - også 6 representanter. På det ned-
erste bildet ser vi Frode G. Hestnes, Bente T. Brekke, Trond Ekstrøm og Malvin Stordalen 
fra Fremskrittspartiet - 4 representanter.  Videre Tove Øygarden, Øyvind Jonassen, Harald 
Løken og Kjartan Hansen fra Høyre - også 4 representanter. Deretter Odd Gjerpe og Bene-
dicthe Lyngås fra  Kristelig Folkeparti - 2 representanter. Til sist ser vi Ulf Lund Halvorsen 
fra Miljøpartiet De Grønne - 1 representant, og Heming Olaussen fra Sosialistisk Ven-
streparti - også 1 representant. 

Formannskapet blir bestående av fem fra posisjonen ved leder Thorvald Hillestad (SP), Lise 
B. Firing (SP), Frode G. Hestnes (FrP), Tove Øygarden (H) og Odd Gjerpe (KrF). Op-
posisjonen får to representanter ved Trude Viola Antonsen (AP) og Lars Jørgen Ormestad 
(AP). Hovedutvalg for helse, oppvekst og velferd (HOV) skal ledes av Tove Øygarden 
(H), nestleder Lise B. Firing (SP). Videre Kjartan Hansen (H), Svein Holmøy (SP), Trond 
Ekstrøm (FrP), Anette Røren Hem (FrP), Thordis Skallist Hovet (AP), Daniel Gusfre Ims 
(AP) og Elisabeth Sann (SV). Hovedutvalg for drift, eiendom og næring (DEN) skal ledes 
av Odd Gjerpe (KrF), med Øyvind Jonassen (H) som nestleder. Videre Anita Kristiansen 
(H), Tryvge Ånestad (SP), Heidi Myhre (SP), Bente Torun Brekke (FrP), Per Vidar Gjersøe 
(AP), Karl Anders Bråten (AP) og Lene Bergan (MDG). Kontrollutvalget skal denne peri-
oden ledes av Ulf Lund Halvorsen (MDG).

Følgende er valgt som vararepresentanter - ikke på bildene: For Senterpartiet Ivar Sørby, 
Irene Moland, Marit Sibbern, Helge Skjeggestad, Harald Bræin, Anne Jorunn Joberg, 
Thorbjørn Saue, Hans Olav Askjem og Mona Friksen Skrikestad. Fra Arbeiderpartiet Hawri 
Hogr Yousef, Yvonn Mari Garder, Elin Sommerstad Gebuhr, Turid Evensen, Vidar Ped-
ersen, Peter Wood Moe, Olaf Aleksander Solberg, Kirsten Ormestad og Rakel Jørgensen. 
Fra Fremskrittspartiet Annette Røren Hem, Nina V. Cappelen, Frode Mathiesen, May-Liss 
Hogsrød, Geir Morten Stenhaug, Carl Fredrik Bålsrød og Trond Hundstuen. Fra Høyre Lars 
Sollie, Anita Kristiansen, Arvid Roberg, Karsten Frydenberg, Siril Bøhle Bjørang, Lill Svele 
og Mari Svele. Fra Kristelig Folkeparti Johan Aleksander Johansen, Roar Gunnerød, Randi 
Anne Skårdal, Stig André Kragnes og Egil Rønning. Fra Miljøpartiet De Grønne Lene 
Anette Bergan, Kari Proos, Roar Lefsaker og Erlend Nicolay Wagle. Fra Sosialistisk Ven-
streparti Magnus T. Østlie, Marit T. Østlie, Elisabeth Sann og Jord Johan Herheim Nylenna. 
Fra Venstre Anita Egenæs, Elin Berg Schmidt, Dag Enerhaugen og Pål-Arild Simonsen.

Foto: Stian Ormestad
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LOKALVALGET 2015

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Velgerne kryssa av og skrev opp 
slengere fra andre partier - og 
det ga utslag på hvem som skal 
sitte i kommunestyret de fire 
neste åra. 

Høyre er allerede splitta
Mest dramatisk endring er det 
for Høyre, der urokråka Harald 
Bjerkesti Løken er blitt stemt 
inn kommunestyret fra en 
opprinnelig 13. plass på lista. 
Løken gjorde seg bemerka da 
han gikk ut mot sitt eget parti i 
Solerød-saken. Allerede i valg-
kampen varsla Bjerkesti Løken 
at han ville bryte med sitt eget 
parti, som foreslår å legge ned 
skolen i Undrumsdal. Bjerkesti 
Løken leder aksjonsgruppa for 
Solerød skole, samtidig som 
han har drivi valgkamp for 
partiet som vil legge ned skolen. 
Dermed stiller Høyre med ei 
splitta kommunestyregruppe, 
hvert fall i skolesaken. 

Politiker-talent fra FrP
Også i FrP gjør en nykommer 
det skarpt: Unggutten Malvin 
Stordalen, sønn til avtroppende 
lokalpolitiker Morten Stordalen, 
tar det siste FrP-setet etter å 
ha rykka opp fra 9. plass til 4. 
plass. I Venstre avgjør også 
personstemmene: 1. kandidat 
Anita Egenæs ble skyvd ned 
av 2. kandidat Bent Sørsdal 
- som vil presentere Venstre 
i kommunestyret den kom-
mende perioden. Opprinnelig 
ordførerkandidat blir vararep-
resentant. Arbeiderpartiet får 

sine fire første på lista inn uten 
problemer, men så er Per Vidar 
Gjersøe skjøvet opp fra 6. til 
5. plass og Ap-veteranen Karl 
Anders Bråten får det siste faste 
setet i kommunestyret etter å ha 
blitt stemt opp helt fra 12. plass 
til 6. plass.

Thorvald Hillestad 
fortsatt mest populær
Senterpartiet er blant partiene 
som likner mest på den opprin-
nelige lista til kommunevalget, 
med de seks første på lista inn 
i kommunestyret. Ordfører 
Thorvald Hillestad fikk nok 
en gang klart flest personstem-
mer fra sitt eget parti og også 
flest slengere fra andre partier. 
Tove Øygarden fra Høyre fikk 
nest flest slengere, mens Frode 
Hestnes fra FrP kapret tredje-
plassen i det oppgjøret. Re KrF 
fikk sine to toppkandidater inn, 
med Odd Gjerpe og Benedicthe 
Lyngås. SV blir presentert ved 
1. kandidat Heming Olaussen, 
det samme også for Miljøpartiet 
De Grønne ved 1. kandidat Ulf 
Lund Halvorsen. 

Nesten halvparten er nye
12 av 25 representanter er nye 
denne perioden - de fleste er 
helt ferske, og noen gjør et poli-
tisk comeback. Nevnte Malvin 
Stordalen er kommunestyrets 
yngste representant med sine 
18 år. Kvinneandelen har gått 
ned sammenliknet med forrige 
periode, både i kommunestyret 
og i råd og utvalg. 

LOKALPOLITIKK I RE: Her ser du våre 25 folke-
valgte som skal styre og stelle i kommunestyret de 
neste fire åra.

Dette er det nye 
kommunestyret

Les mye mer om lokalvalget i Re på ReAvisa.no
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Lokalpolitikk i Re:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

- Vi anser dette som et stort svik 
fra Senterpartiets side. Det viser 
at de ikke bryr seg noe om hva 
folket mener, når de lar AP, SV 
og MDG stå på utsiden, skriver 
Arbeiderpartiet i en uttalelse, 
ved leder Lars Jørgen Ormestad.

Står i mot Høyre-dreiningen
- Vi kommer til å være i opp-
osisjon til den høyredreiningen 
Senterpartiet nå tydeligvis øn-
sker for Re, forteller Ormestad. 
Han setter spørsmålstegn ved 
den nye alliansen: - Det er rart 
at Frp, Høyre og KrF - som har 
vært noen av de største kritik-
erne til Thorvald Hillestad som 
ordfører - kaster alle valgløfter 
om et skifte, bare for å få makt 
sjøl.
Også Heming Olaussen (SV) 
mener dette er utrolig skuffende 
av Senterpartiet. 
- Velgerne gikk til venstre, men 
Senterpartiet bringer høyresida 
til alle maktposisjonene i kom-
munen. SV vil være en klar 
og tydelig opposisjon til den 
nye maktkonstellasjonen i Re. 
Ulf Lund Halvorsen (MDG) 
bekrefter at han er en del av den 
rødgrønne blokka, og at han 
stiller seg bak uttalselsen fra Re 
Arbeiderparti. Men han er ikke 
like krass:
- Jeg er overraska, det må jeg 
si. Overraska over at de samme 
partiene som sier at det trengs 
en endring ikke sørger for at det 
skjer, men heller sørger for at alt 
blir som før. MDG mener også 
at Senterpartiet har sitti med 
makta for lenge og at det trengs 
en endring, og vi vil følge den 
linja også i praktisk politikk, 
forteller Lund Halvorsen, - ikke 
bare tomme ord.

For Lund Halvorsen, som 
meldte seg ut av Venstre i 
protest mot støtten til FrP i 
regjering, er det også umulig å 
samarbeide med FrP lokalt. 
- Vi står for langt unna hveran-
dre, både ideologisk og i 
praktisk politikk, forteller han. 
Men heller ikke Re Senterparti 
er spiselig for Lund Halvorsen 
og hans nye parti MDG: 
- Senterpartiet rikker seg ikke 
en millimeter i spørsmålet om 
jordvern for eksempel, mener 
Lund Halvorsen.

Brakvalg for AP, MDG og SV
Mens posisjonen ved SP, H, 
FrP og KrF har inngått et valg-
tekniknisk samarbeid, går opp-
osisjonen ved AP, SV og MDG 
lenger ved å skrive under på en 
felles politisk plattform. De skal 
slåss for en sosialdemokratisk 
og miljøvennlig politikk i Re. 
Den politiske plattformen ble 
underskrevet seint søndag kveld 
4. oktober 2015. Dette forplik-
tende samarbeidet gjør alliansen 
til den største konstellasjonen i 
det nye kommunestyret, sjøl om 
ingen av partiene kom til makt-
posisjoner etter det de kan regne 
som et brakvalg. Arbeiderpartiet 
mister varaordføreren, men 
vinner makt i kommunestyret 
fra fire til seks representanter. 
Nykommeren Miljøpartiet De 
Grønne kaprer ett sete i kom-
munestyret allerede ved sitt 
første lokalvalg i Re. SV går 
fram med halvannen ganger så 
mange stemmer som ved forrige 
lokalvalg.
- Arbeiderpartiet går fra fire rep-
resentanter til seks, og samtidig 
inngår vi nå et forpliktende sa-
marbeid med SV og MDG som 

gir totalt åtte. Det vil i praksis si 
en dobling i forhold til forrige 
periode, oppsummerer Trude 
Viola Antonsen (AP). - Da er 
det egentlig ikke så viktig hvem 
som sitter i hvilken posisjon, 
når den politiske hverdagen 
kommer og kommunestyret skal 
få siste ord i den ene politiske 
saken etter den andre, mener 
hun.

Svelger ingen kameler
Arbeiderpartiet ved Trude Viola 
Antonsen blir storesøster med 
seks representanter mot SV og 
MDGs ene hver. Men det er 
ikke snakk om å overkjøre små-
partiene, bedyrer Antonsen.
- Her må ingen svelge en eneste 
kamel, mener hun. - Vi har satt 
oss ned og sett på hva som står i 
programmene våre og hva vi sa 
i lokalvalgkampen. Vi ser at vi 
har mye til felles, og alle punk-
tene i den politiske plattformen 
kan alle tre partiene stå inne for.
Heming Olaussen (SV) er 
spesielt fornøyd for at nei-
flertallet fra folkeavstemminga 
respekteres fullt ut. - Der vil vi 
utfordre posisjonen på uttalelser 
i valgkampen som “å stokke 
korta på nytt ved et nei-flertall”, 
som for eksempel Thorvald 
Hillestad (SP) sa i lokalvalg-
kampen. I den politiske plattfor-
men heter det: “Vi respekterer 
folkeavstemminga. Re kom-
mune skal ikke ta nye initiativ 
for sammenslåing med andre 
kommuner”. Ulf Lund Hal-
vorsen (MDG) mener han har 
fått gjennomslag for mye god 
miljøpolitikk. - Sjøl om platt-
formen er en light-utgave av en 
del punkter der MDG går enda 
lenger, så er hvert fall dette 

forslag som er fullt mulig å få 
gjennomført i den kommende 
perioden. Både SV og MDG er 
fornøyd med flyktningepolitik-
ken. I plattformen heter det: “Re 
er en solidarisk og varm kom-
mune. Vi vil ta inn det antall 
flyktninger staten ber om”.

Freder alle fire skolene
Arbeiderpartiet er spe-
sielt fornøyd for at alle fire 
barneskolene fredes for den 
kommende perioden. Det håper 
de tre samarbeidspartiene det 
er enighet om blant de andre 
partiene, men det er langt ifra 
sikkert. Hvert fall ikke når de 
tre samarbeidspartiene kopler 
det opp mot eiendomsskatt.
Antonsen peker på at Re får en 
Høyre-hovedutvalgsleder med 
ansvar for skoler, fra et parti 
som seinest tidligere i år foreslo 
å legge ned Solerød skole - og 
har stemt for skolenedleg-
gelse år etter år. I tillegg får 
Re en FrP-varaordfører som 
gikk til valg på å fjerne eien-
domsskatten. - Vi ser at det 
henger sammen, skal vi bygge 
ny ungdomsskole og beholde 
barneskolene våre trenger vi 
eiendomsskatt som er øremerka 
skole. Der spriker posisjonen 
med SP, FrP, H og KrF til alle 
kanter, mener Antonsen (AP) 
som har mer trua på at det må 
svelges kameler på den sida av 
bordet. De tre samarbeidspar-
tiene vil prøve å hente støtte fra 
alle hold, fra sak til sak. 
- Vi vil invitere - og utfordre - 
de andre partiene til å bli med. 
Vi regner med at flere av punk-
tene kan virke fristende på flere 
av partiene i posisjon, forteller 
de tre partiene til ReAvisa.

LOKALPOLTIKK I RE: Gledesrusen etter et rekordvalg for Arbeiderpartiet ble avløst av en kalddusj to 
dager etter valget. Senterpartiets Høyre-sving gir AP ingen posisjoner, men AP fant raskt sammen med SV 
og MDG og sørger på den måten for å være en del av den største konstellasjonen i kommunestyret.

- Dette viser at Senterpartiet ikke bryr seg noe om hva folket  
  mener, når de lar Arbeiderpartiet, SV og MDG stå på utsiden

Lokale Senterparti-
topper meldte seg 
ut i protest
LOKALPOLITIKK I RE: - Re 
Senterparti utsletter seg sjøl, 
mener Margareth Horn. Tidlig-
ere leder av lokallaget Harald 
Ringen melder seg også ut i 
protest, etter å ha vært medlem 
siden 1975. Margareth Horn har 
sitti med det tunge lederansva-
ret for Hovedutvalg for helse, 
oppvekst og velferd (HOV). 
Etter et til dels dramatisk nomi-
nasjonsmøte i Senterpartiet ble 
det klart at hun ikke fortsetter i 
lokalpolitikken. Det gjør heller 
ikke Senterpartiets andre ut-
valgsleder Per Asbjørn Andvik, 
og over halvparten av den for-
rige kommunestyregruppa takka 
nei til å fortsatt representere 
Senterpartiet i styre og stell.
Nå melder Horn seg ut av 
Senterpartiet. - Jeg har etter-
spurt så mange ganger: Hvilken 
strategi har Re Senterparti mot 
valget 2015? Det har jeg aldri 
fått noe svar på, og nå ser vi 
konsekvensene av det, mener 
hun. - Re Senterparti utsletter 
seg sjøl ved at partiet nå bare 
sitter igjen med ordførervervet. 
- Det er vanskelig å forstå 
hvorfor det ikke ble takka ja 
til Arbeiderpartiets tilbud, som 
hadde gitt en hovedutvalgsleder 
i tillegg til ordførervervet?
Harald Ringen har vært medlem 
av Senterpartiet siden 1975, 
først i lokallaget i gamle 
Ramnes kommune, så i Re. 
Han har sitti to perioder i 
kommunestyret, og seks år i 
styret, fire av dem som leder 
av lokallaget. - Det er ikke 
med lett hjerte jeg gjør dette. 
Men det som skjer nå er veldig 
gæærnt, jeg har nesten ikke ord. 
Dette er et kraftig signal om 
at Senterpartiet vil skifte side, 
og det forstår jeg ikke. Her har 
vi allerede et samarbeid med 
Arbeiderpartiet, som ble den 
store vinneren med tidenes val-
gresultat i Re. Å ikke gå i den 
retningen mener jeg er å holde 
velgerne for narr, forteller Rin-
gen. Han mener også at det som 
skjer nå vil ødelegge for partiet 
på lang sikt. Det synes han er 
trist, etter 40 år som medlem 
med mange verv for partiet han 
fortsatt sympatiserer med.
- Jeg er en senterpartist, men 
jeg reagerer veldig på det som 
gjøres lokalt her i Re. På sen-
tralt hold er jeg fortsatt veldig 
enig med partiet, og jeg er 
veldig fornøyd med valgresulta-
tet ellers i landet. Men her i Re 
er det en annen sak. Ordfører 
Thorvald Hillestad synes det er 
trist at Senterparti-medlemmer 
melder seg ut i protest. Han er 
uenig i at partiet kasta fra seg 
alle andre posisjoner, bare for 
å sikre seg ordførervervet. Les 
mer på nettavisa ReAvisa.no.
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Av Stian Ormestad 
Stian@ReAvisa.no

To dager etter valget ble 
følgende korte pressemelding 
sendt ut fra ordførerens kontor 
på kommunehuset på Revetal:
- Det er i dag oppnådd enighet 
om et valgteknisk samarbeid 
mellom FrP, H, KrF og SP i 
Re. Det innebærer at Thorvald 
Hillestad (SP) fortsetter som 
ordfører i neste periode.
Pressemeldinga var signert 
Bente Torunn Brekke (FrP), 
Tove Øygarden (H), Odd Gjerpe 
(KrF) og Lise B. Firing (SP), 
lederne i de fire lokallagene.

Fortsatt framoverlent
Ordfører Thorvald Hillestad 
(SP) fortsetter som ordfører slik 
han har vært i hele Re kom-
mune sin tid, pluss seks år i 
gamle Våle kommune. Hillestad 
forteller at det som trigga ham 
til å fortsette var tanken på å 
snekre en ny kommune. Nå 
blir ikke det noe av, men da er 
det like viktig å være med på å 
bygge Re kommune videre.
- Nå er det viktig å være fortsatt 
framoverlent, og det er viktigere 
enn på lenge å prøve og løfte 
Re - få Re til å blomstre videre. 
Det blir en skikkelig utfordring, 
men jeg gleder meg til å ta fatt 
på det.
- Du har uttalt mange ganger 
at du ville vært rette mann for 
å lede Re inn i en ny kommune, 
med erfaringa fra sammen-
slåing av Ramnes og Våle til 
Re. Men du må også være en 
god mann for å fortsette å 
bygge Re, med erfaring som 
ordfører i hele Re kommunes 
historie?
- He he, ja, det kan du kanskje 
si. Jeg mener vi har lykkes godt 
med Re, og det er ikke noe 

Thorvald Hillestad (SP) fortsetter som ordfører 
med støtte fra Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

annet som gleder meg enn det 
at folk er fornøyd med kom-
munen vår. Jeg har inntrykk av 
at det var kanskje derfor mange 
stemte nei til sammenslåing.
Hillestad mener det ikke blir 
noe problem å klare seg aleine 
som Re de første åra. - Vi klarer 
oss utmerket, enn så lenge. Men 
etter hvert vil vi merke alt det vi 
har argumentert for for en større 
kommune: At vi mangler et 
større fagmiljø, mer spisskom-
petanse, en kommune med mer 
muskler som er sterk nok til å 
takle framtidige utfordringer.
- Men nå er vi ferdig med det. 
Nå skal vi bygge Re videre - en 
fortsatt ny og varm kommune. 
Du veit, ny står ikke på hvor 
gammal du er i alder, men 
hvor kapabel du er til å tenke 
nye tanker, finne nye og bedre 
løsninger. Der er vi heldig i Re, 
her har vi folkevalgte som tør å 
være framoverlent. Det er fort-
satt et godt skyv i Re, der folk 
er stolt av å bo her, drive næring 
her, presentere kommunen vår i 
idrett og kultur - hva det skulle 
være.

Støtte fra 17 av 25
kommunestyre-representanter
Siden valgresultatet ble klart var 
det forhandlinger over nesten 
hele fjøla, men etter hvert ble 
det klart at forhandlingene delte 
seg i to bolker, der Senterpartiet 
ved Thorvald Hillestad var sen-
tral i begge: Senterpartiet med 
sine seks kommunestyrerepre-
sentanter, Arbeiderpartiet med 
også seks, og SV med sin ene, 
ville gitt en blokk med knappest 
mulig flertall på 13 av 25 kom-
munestyrerepresentanter. Her 
ville også MDG kasta seg på.

LOKALPOLITIKK I RE: - Nå skal vi bygge Re videre - en fortsatt ny og varm kommune. Du veit, ny står 
ikke på hvor gammal du er i alder, men hvor kapabel du er til å tenke nye tanker, finne nye og bedre løs-
ninger. Der er vi heldig, her har vi folkevalgte som tør å være framoverlent, mener Thorvald Hillestad (SP).

Det andre løpet Senterpar-
tiet kjørte helt parallelt, var 
en blokk med Senterpartiet, 
Høyre, FrP og KrF - som dan-
ner et sterkere flertall med 16 
mandater. Og slik ble det, også 
med støtte fra blokkuavhengige 
Venstre. Den nye posisjonen 
i Re består av Senterpartiet, 
Høyre, FrP og KrF. Opposis-
jonen består av Arbeiderpartiet, 
SV og MdG. Venstre ser ut til å 
forbli blokk-uavhengig med sin 
ene representant.
Hillestad lever godt med alt 
som er sagt og gjort fra utfor-
drernes side i lokalvalgkampen. 
Frode Hestnes (FrP) var klarest 
på at det trengs et skifte. Nå er 
han valgt til varaordfører i bytte 
mot å støtte Hillestad som ord-
fører. - FrP fikk ikke oppslut-
ningen vi kunne håpe på for å 
gjennomføre et skifte, vedgår 
Hestnes. - I neste omgang da er 
det om å gjøre å sette mest mu-
lig preg på politikken som skal 
føres. Derfor setter vi pris på at 
Senterpartiet går fra sosialistisk 
til borgerlig side. - Vi mener at 
dette kan vi være med på. Vi får 
et skifte som heller mot borger-
lig side. Ta eiendomsskatt, for 
eksempel. Her har vi en samling 
partier som er skeptisk til 
eiendomsskatt, som enten ikke 
vil ha den eller hvert fall ha den 
lavest mulig, sier Hestnes. 

KrF - den største vinneren?
Heming Olaussen (SV) pekte 
i det konstituerende kom-
munestyremøtet tirsdag 6. okto-
ber 2015 på at det er de hardeste 
pådriverne for et skifte som nå 
gir Hillestad støtten som sørger 
for at det ikke blir noe skifte 
likevel. - Det er påfallende at 

behovet for et ordførerskifte 
ikke var så påtrengende slik 
velgerne kunne få inntrykk av i 
valgkampen?
Odd Gjerpe (KrF) mener det 
ikke har vært snakk om et 
skifte av ordfører – men et 
regimeskifte. - Og det har vi 
fått til, konkluderer Gjerpe 
som sjøl inntar ledervervet i et 
hovedutvalg i bytte mot å støtte 
Hillestad. 
KrF - med bare to seter i 
kommunestyret - er kanskje 
den største vinneren i heste-
handelen etter årets lokalvalg. 
Ved det konstituerende kom-
munestyremøtet foran forrige 
kommunestyreperiode stemte 
Gjerpe og KrF, den gang i 
fellesliste med Høyre, mot Hill-
estad som ordfører. Nå har KrF 
snudd, i bytte mot tunge verv - i 
likhet med FrP og H med fire 
seter hver som får henholdsvis 
varaordfører og hovedutvalg-
sleder.

Legger valgkampen bak seg
Hillestad har regjert som 
Senterparti-ordfører med FrP-
varaordfører under seg hele Res 
historie - bortsett fra siste pe-
riode da Arbeiderpartiet hadde 
varaordfører-vervet. Hillestad 
legger valgkampens stridigheter 
greit bak seg.
- Nå er det viktig å bruke de 
gode kreftene vi har i kom-
munestyret. Vi skal løfte Re 
kommune fram i fellesskap. Da 
er det ikke interessant hva man 
har ment og sagt i en lokal-
valgkamp der alle kjemper om 
posisjonene. Vi kan ikke dvele 
ved det når vi møter hverdagen 
og skal gjøre en god jobb for 
innbyggerne.

Re sa nei til 
sammenslåing
LOKALVALG I RE: Det 
er bare 13 år siden Re 
kommune så dagens lys. 
Vi har fått til mye bra 
her. Stoltheten over egen 
kommune har aldri vært 
høyere, ifølge innbyg-
gerundersøkelsen fra i 
fjor. Det er sju år siden 
vi begynte å få en skik-
kelig felles identitet her i 
Re. Med blant annet Re 
middelalderdager og egen 
lokalavis. Det er bare seks 
år siden 3K-samarbeidet 
med Hof og Holmestrand 
starta. Det har bragt mye 
bra med seg. Det er bare 
tre år siden ordet "kom-
munesammenslåing" 
ble nevnt første gang fra 
kommunestyrets talerstol. 
Til sterke reaksjoner fra 
mindretallet, som mente 
det var snakk om en "snik-
sammenslåing". Det er 
bare noen måneder siden 
Sande ble med i det gode 
selskap - og sa også sin 
mening om retningsvalget  
gjennom en folkeavstem-
ming. Der ble det også et 
flertall mot sammenslåing, 
og i valget mellom å gå 
nordover eller sørover 
var det så å si dødt løp 
- med bare ti stemmers 
overvekt for å gå sørover 
mot Re. Men folket ville 
aller helst at Sande forblir 
Sande. Folket i Re stemte 
også nei, og med et klart 
nei-flertall i folkeavstem-
minga er det avklart: Re 
forblir en egen kommune.

Les mye mer om lokalvalget i Re
på nettavisa ReAvisa.no!

FORTSETTER: Thorvald 
Hillestad (SP) er allerede 
historisk på så mange vis, 
både med tanke på antall 

direkte ordførervalg han har 
vunnet - og hvor lenge han 

har vært ordfører. Først seks 
år i gamle Våle kommune, 
og nå i hele Re kommunes 

historie - og videre framover 
de neste fire åra. Han har et 
stykke til den lengstsittende 
ordføreren gjennom tidene: 

Niels Ødegaard (1892-1976) 
styrte Gjøvik i hele 45 år.

Tips ReAvisa!
Tlf 488 69 444

Tips@ReAvisa.no
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Folkeavstemming i Re:

Stor interesse for lokalvalget i Re
I valguka hadde nettavisa ReAvisa.no tett oppunder 9.000 lesere. Det vil si 
at "alle" leser ReAvisa.no. ReAvisa dekker et nedslagsfelt på nøkternt regna 
10.000 små og store - det vil si alle seks sogna i Re kommune, pluss Høyjord 
i Andebu - og i tillegg kommer folk som ikke bor her, men har interesse for 
det som skjer i Re.

ReAvisa-redaksjonen får stadig henvendelser fra lesere i alle kanter av landet 
og i verden forøvrig, som sjekker innom nettavisa ReAvisa.no, laster ned 
papiravisa, eller får den tilsendt i posten fra venner eller familie i Re.
Nettavisa ReAvisa.no setter nye leserrekorder nå og da. I løpet av valguka 
- fra valgdagen 14. september til mandagen etter 21. september 2015 - har 
8.903 unike brukere besøkt nettavisa ReAvisa.no. 

Snaut 9.000 lesere på ei uke er ganske utrolig, og en fantastisk stor andel av 
nedslagsfeltet - det vil si at så å si alle leser nettavisa ReAvisa.no! Nå kan 
nok folkeavstemminga ha gjort at en del i nabokommunene også fulgte spent 
med på ReAvisa.no - men sånn er det til vanlig også. ReAvisa er godt lest i 
landlige strøk, langt utenfor kommunegrensa.

Tidligere leserrekorder er blitt satt ved dramatiske hendelser som ulykker, 
brann og dødsfall, men også under hyggelige markeringer som kongebesøket 
i Re sommeren 2012, den årlige 17. mai-feiringa, gladsaken om potetsetting 
på parkeringshustaket, med mer. Også den utrolige historien om svensker 
på ville veier i Re, som spredde seg til redaksjoner i inn- og utland, satte ny 
leserrekord i sin tid.

Siste leserrekord ble satt da info-behovet var som størst under flommen i Re. 
Da var det flere unike brukere innom i løpet av en dag enn det var i løpet av 
hele valguka: 9.474 lesere i løpet av onsdag 2. september 2015.

"Hvem sitter i kommunestyret den kommende perioden" er årets nest 
mest leste sak rett bak saken om flommen. Videre kommer nei-resultatet i 
folkeavstemmingen og reaksjoner på forhandlingene etter valget - alle blant 
topp-ti-sakene så langt i hele i år.

Les mye mer på nettavisa ReAvisa.no, der vi har samla alle sakene fra årets 
lokalvalg i Re.

Vi vil bygge Re!
Bli med på SV-laget

For å få gjennomført mest mulig SV-politikk trenger vi å bygge et sterkt lag. 
Re SV vil vi bidra til å videreutvikle kommunen vi er stolte av.

Vi vil ha en solidarisk og varm (SV-) kommune. 
Her er noen av sakene vi vil arbeide for de neste fire årene:

Ny ungdomsskole med kveldstilbud/ungdomsklubb Ny ungdomsskole med kveldstilbud/ungdomsklubb 
To barnehageopptak i året

Økt grunnbemanning i omsorgstjenestene
Sterkere vekt på klima og miljø

Åpne hjerter og åpen dør for flyktninger

Vi har fått mange nye, unge medlemmer i løpet av valgkampen, 
men vi har plass til flere, i alle aldre. Vi kan tilby deg et politisk fellesskap, 

skolering og interessante diskusjoneskolering og interessante diskusjoner. Enten du ønsker å være et passivt eller 
aktivt medlem, er du hjertelig velkommen i flokken!

Ta kontakt med gruppeleder Heming Olaussen, 90155894, heming.olaussen@gmail.com
Er du nysgjerrig: Sjekk vår Facebook-side ”Re SV”. Der finner du også vårt program.

I de grendene der flest stemte ja i 1999,
stemte flest nei i 2015

LOKALVALGET I RE: Mens 85 prosent av foningene sa ja til Re i 1999, er  Fon blant sogna med størst 
motstand mot en ny sammenslåing.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

55 prosent sier nei til sammen-
slåing - og folkets råd må følges 
av samtlige folkevalgte med 
en valgoppslutning på over 50 
prosent. På SVs valgvake var 
det hæla i taket gjennom valg-
natta: - Dette er en jubelkveld! 
SV var det eneste partiet som 
helt fra begynnelsen til slutt 
anbefalte et nei. Befolkninga 
er enig med oss. Vi tar det som 
en politisk seier, sier Heming 
Olaussen, ordførerkandidat i 
Re SV.

Ingen kan overse rådet
Ordfører Thorvald Hillestad 
(SP) hadde en god følelse for et 
ja-flertall tidligere, men håpet 
ble mindre jo nærmere valgda-
gen vi kom. Litt utpå valgnatta 
så han ingen annen mulighet 
enn å si nei til Hof og Holme-
strand. - Sånn som det ser ut nå, 
kan ingen gå i mot folkets råd. 

Valgdeltakelsen er godt over 50 
prosent, viser Hillestad til.
Trude Viola Antonsen (AP) 
har kjempa hardt for et ja, men 
registrerer at det ble et nei. 
- Det ble et nei med over 50 
prosent valgoppslutning - 
dermed er kommunesammen-
slåing en ikke-diskusjon. Så da 
blir vi Re som vi har vært, og 
vi jobber for det, konkluderer 
Antonsen. Det ble et nei i Sande 
også. - Da ramla egentlig hele 
4K-kabalen sammen, mener 
hun. Også Høyre vil respektere 
resultatet fra folkeavstemminga 
- grensa var satt ved 50 prosent, 
og sjøl om det ble 55 prosent 
skulle Tove Øygarden (H) ønske 
seg enda større valgoppslutning. 
Folkeavstemmingen ble som 
ventet, mener Frode Hestnes 
(FrP): - Det ble en nei-stemning 
den siste tida, og nå må vi stå 
ved våre ord og følge resultatet 

- og heller konsentrere oss om å 
bygge Re kommune.

Nei-flertall også i Våle
Tidligere spådde ordfører 
Thorvald Hillestad (Sp) en sterk 
strømning mot Holmestrand, 
spesielt i Våle som har en 
nærhet til Holmestrand mer enn 
Ramnes-delen i Re kommune.
Der tok ordføreren feil, for 
også i Våle er det en overvekt 
av nei-stemmer: 51,2 prosent 
nei mot 48,8 prosent ja. På 
Revetal stemte 53,4 nei. Også 
i Undrumsdal det overvekt i 
mot, med 56,2 prosent nei. 
Det betyr nei-flertall i alle tre 
sogna i gamle Våle kommune, 
og totalt et klart nei-flertall 
mot å slå sammen Re med 
Holmestrand og Hof. I gamle 
Ramnes kommune finner vi den 
største motstanden i det gamle 
hovedsognet, med 61,5 prosent 

nei. I Fon er det så å si like stor 
motstand med 60,5 prosent 
nei-stemmer. Men i gamle 
Ramnes kommune finner vi 
også det eneste sognet som fikk 
et ja-flertall: I Vivestad stemte 
54 prosent ja til kommunesam-
menslåing. Til sammen blir 
det likevel et klart nei-flertall i 
gamle Ramnes kommune. Og 
totalten for Re kommune blir et 
nei-flertall med 55 prosent nei 
mot 45 prosent ja. Valgoppslut-
ningen ble på 54,9 prosent. I 
store trekk er resultatet fra årets 
folkeavstemming omvendt 
proposjonalt med resultatet for 
16 år siden, da folket sa ja til 
sammenslåing av Ramnes og 
Våle til Re. De sogna med størst 
ja-flertall den gangen, har det 
største nei-flertallet nå. Unnta-
ket er Vivestad der noen få flere 
var positive til Re enn de som 
nå var positive til 3K/4K.

Vinnere og tapere 
i de forskjellige 
sogna i Re
LOKALVALGET I RE: I Fon 
står fortsatt Senterpartiet støtt 
og noterer sin beste oppslutning 
på 35 prosent, nesten 20 prosent 
foran Arbeiderpartiet og FrP. 
Her noterer også Miljøpartiet 
De Grønne sin beste oppslut-
ning av alle grendene i Re med 
6,4 prosent. KrF noteter sin 
absolutt største oppslutning i 
Undrumsdal med 13,4 prosent. 
I Vivestad er Arbeiderpartiet 
størst. SV noterer også sin beste 
oppslutning i Vivestad med 8,3 
prosent. Venstre noterer også 
sitt beste resultat i Vivestad med 
4,5 prosent. Høyre noterer sin 
beste oppslutning på Revetal 
med 20,4 prosent. FrP noterer 
sin beste oppslutning i Våle 
med 22,6 prosent. Les mye mer 
om tallene fra lokalvalget 2015 
på nettavisa ReAvisa.no.

Tips ReAvisa!
Tlf 488 69 444

Tips@ReAvisa.no
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Vivestad møter 
flyktningebarna 
med et varmt smil
VIVESTAD: Firmaet LØFT 
AS har kjøpt Bårnesveien 1 
i Vivestad for å etablere et 
omsorgssenter for mindreårige 
flyktninger under 15 år. Det vil 
være plass til sju beboere.
I Bygderådets referat fra in-
formasjonsmøte i Bårnesveien 
Vel heter det: - Bakgrunnen for 
etableringen her i Vivestad er at 
det er få steder hvor det er hus 
med ti soverom. Og dette måtte 
skje raskt på grunn av krisen vi 
nå ser i Europa. Vi i bygderådet 
syns det er flott at Re kommune 
og Vivestad-bygda tar en del av 
dugnaden som vi ser i Eu-
ropa i disse dager. Det ble også 
informert fra kommunen ved 
kommunalsjef Mette Halvorsen 
og ordfører Thorvald Hillestad 
om blant annet lover og regler 
rundt det å etablere et slikt om-
sorgssenter i et boligområde. På 
spørsmålet om det trengs bruk-
sendring er svaret nei. Dette 
skal være et så normalt hjem 
som mulig for barna og ikke 
en institusjon. Det er plass til 
sju. Grunnbemanningen er seks 
ansatte som går i en 3-3 turnus, 
slik at det alltid er to voksne der 
sammen med barna. De ansatte 
har høyskoleutdanning og det er 
flere nasjonaliteter som arbeider 
der og det gir kompetanse på 
flere forskjellige språk. De 
første barna begynte på Revetal 
ungdomsskole etter høstferien. 
De er veldig motivert for å lære 
språk og å begynne på skolen. 
De liker å spille fotball og er 
interessert i å ta del i aktiviteter 
i bygda. Vi i bygderådet håper 
alle i bygda vil møte flyktninge-
barna med et varmt smil og 
bidra til at de føler seg velkom-
men i bygda og får en fin tid 
her.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Utfordringene verden står 
ovenfor merkes også i Re. Barn, 
unge og voksne kommer uten 
å kunne språket, fra en annen 
kultur. Det er blitt gjort en stor 
innsats for å ta godt i mot flykt-
ninger på barnehager og skoler. 
De voksne har krav på under-
visning i samfunnsfag og norsk 
for å møte det norske samfunnet 
på en best mulig måte før utdan-
ning eller jobb.

Et stort engasjement i Re
Anne Berit Gran, leder for NAV 
Re, har virksomhetsleder-ansvar 
for arbeidet med flyktninger i 
Re. Monica Bøhle er fagans-
varlig for flyktingeteamet, som 
nesten dobles i antall ansatte for 
å møte flyktningekrisen. - Vi 
går opp fra 2,6  til 4,6 stillinger 
totalt. Av to nye stillinger er 
en besatt og en vil bli utlyst 
snarlig. Alt skjer fort nå, og 
det meste kommer på plass i 
løpet av disse ukene, forteller 
Gran. I løpet av de første åra til 
Re kommune ble 10 flyktinger 
tatt i mot i året, de siste åra 15, 
og nå over en dobling til 40 
flyktninger i år.  - Dette handler 
om mer enn å bare ta i mot - vi 
har en forpliktelse til å følge 
opp flyktningene etter Introduk-
sjonsloven. Som for eksempel 
med undervisning i norsk og 
samfunnsfag, slik at flyktnin-
gene blir i stand til å gå på 
skole eller skaffe seg jobb. Det 
er også viktig å kartlegge hver 
enkelts ressurser, interesser og 
muligheter. Flyktningeteamet 
skal bosette og følge opp fly-
ktningene videre i hverdagen. 
For de aller fleste er vår kultur 
fremmed og det kreves en del 
for å lære seg å bo i Norge. 
- Det er mange oppgaver vi 
må sørge for å gjøre skikkelig, 
forteller Gran. Re kommune har 
fått skryt tidligere av å gjøre en 
god integreringsjobb. ReAvisa 
har skrevet tidligere om at Re 

er en god kommune å være 
flyktning i, sett fra flykningenes 
ståsted. - Jeg har inntrykk av at 
vi har vært flinke på dette tidlig-
ere. Vi har flere undersøkelser 
som viser gode resultater gjen-
nom år. Vi vil gjerne gjøre en 
like god jobb fortsatt, sjøl om 
det blir flere å ta i mot.

Rullerer kommunale boliger
- Enn så lenge har vi klart å 
bosette med kommunale boliger 
som er satt av til dette formålet. 
Det er en rullering på boliger, 
der flyktninger kommer seg 
videre ut på bolilgmarkedet på 
egenhånd. Denne rulleringa er 
et av mange tegn på en vellykka 
integrering, siden flyktninger 
som har bodd en stund i kom-
muale boliger så blir i stand til å 
leie eller kjøpe sin egen bolig.
Hvis behovet blir større er det 
også satt av midler til invester-
ing i nye kommunale boliger, 
forteller Gran - det vil bli 
fortløpende vurdert. Vi kartleg-
ger ledige boliger i Re for å ha 
oversikt. Folk som har noe ledig 
kan også ta kontakt med oss, 
forteller Gran. - Vi veit jo ikke 
hva IMDI ber oss om i åra som 
kommer, og hva antallet blir da. 
Så vi må ruste oss så vi er for-
beredt på en eventuell fortsatt 
stor flyktningestrøm, forteller 
Gran.

Hils på den nye naboen
Alle privatpersonger som 
vil hjelpe til, kan ta kontakt 
med leder for NAV Re Anne 
Berit Gran eller leder for flykt-
ningeteamet Monica Bøhle. De 
inviterer også ledere i lag og 
foreninger i Re til møte tirsdag 
27. oktober 2015, der tema er
“Hvordan få brukt engasjemen-
tet i kommunen - og systema-
tisert det”. Det være seg bolig, 
hjelp, ting og tang. - Målet er å 
få utnytta potensialet blant de 
mange frivillige som engasjerer 

seg. NAV har ikke mulighet til å 
ta i mot og organisere all hjelp, 
så det.trengs noen ildsjeler som 
drar dette i gang. - Mitt inntrykk 
er at det er et godt engasjement 
i bygda, både folk som vil gi 
ting - men også av sin tid. Det 
er dette vi må sette i system. 
Det kan være at flyktninger 
kan bli med i lag og foreninger, 
eller noe så enkelt som å lage 
et måltid sammen. Så er det jo 
også lov å banke på døra og 
komme på besøk og bli kjent 
med våre nye sambygdinger, 
oppfordrer Gran. For alle som 
ønsker å bli kjent med en annen 
kultur - og dele av vår - er dette 
en god sjanse. I tillegg er en slik 
kontakt den aller beste måten å 
lære seg å bo i Norge for flykt-
ningene.

- Vi er heldige her i Re
- En vellykka integrering står 
også på det private engasje-
mentet. Der er vi heldige 
her i Re, mener Gran. Det er 
mange, både privatpersoner, 
lag og foreninger som allerede 
gjør mye i så måte - som for 
eksempel Re Røde Kors og 
bygdekvinnene i Ramnes 
som arrangerer Internasjonal 
møteplass. Når det gjelder å 
prate med våre nye sambygd-
ninger, er det bare å kaste seg 
uti det, råder Gran. - Bruk 
kroppsspråk og mimikk. Det 
kan være moro. Noen kan en-
gelsk, men det vil være veldig 
varierende språkkunskaper. Den 
beste måten å lære norsk på er å 
ha med nordmenn å gjøre, men-
er Gran. De som har ankommet 
så langt er halvparten direkte fra 
Syria, og den andre halvparten 
fra mottak. I tillegg til de 40 
flyktningene Re kommune har 
vedtatt å ta i mot, kommer sju 
plasser på et privat mottak for 
ungdom i Vivestad. Her plikter 
kommunen å gi skoletilbud 
gjennom vertskommune-ansvar. 

REVETAL: Re kommune skal ta i mot 40 flyktninger i løpet av dette året, pluss 
en privat aktør som tar i mot sju mindreårige flyktninger. - Mitt inntrykk er at 
det er et godt engasjement i Re. Mange vil bidra med ting og tang - og gi av sin 
tid. Nå gjelder det bare å sette alle gode initiativ i system.

Mange vil hjelpe i flyktningekrisen

Flyktninger i Re:

- Stor vilje til å 
hjelpe flyktninger
LOKALPOLITIKK I RE: Ulf 
Lund Halvorsen (MDG) spurte 
i kommunestyremøtet i septem-
ber om flyktningkatastrofen:
- Re kommune har vedtatt å 
ta imot en ekstra kvote med 
flyktninger. Jeg tror imidlertid 
viljen blant Re sin befolkning til 
å hjelpe er stort. Mitt spørsmål 
er ordfører, ser du noe mulighet 
for at Re kommune kan gjøre 
enda mer nå som vi ser dimen-
sjonene av katastrofen?
Ordfører Thorvald Hillestad 
(SP) viste i sitt svar til vedtak 
fra siste kommunstyremøte før 
sommeren der Re kommune øka 
bosettingen av kvoteflyktninger 
inkludert familiegjenforening 
fra 15 til inntil 30 personer i 
2015 og fra 15 til inntil 30 per-
soner i 2016. Re kommune blir 
anmodet om bosettinger, vi har 
ikke fått signaler eller anmodn-
ing om etablering av mottak 
eller avlastningsmottak. I tillegg 
er det nå signaler om private 
som ønsker å etablere seg i
Re, med mottak av enslige min-
dreårige asylsøkere under 15 år, 
og for familier. Dette kommer
eventuelt i tillegg til de 30 vi 
tilbyr bosetting og vil være 
utfordrende for kommunens 
tjenester som skole og helse-
vesen. På bakgrunn av disse 
signalene og det faktum at vi 
har doblet antall bosatte for i år 
og neste år vil jeg ikke tilrå at vi 
går til ytterligere økning nå.
Svaret fant ikke Halvorsen 
(MDG) tilfredstillende, derfor 
fremma MDG sammen med SV, 
KfF og Høyre følgende forslag:
Re kommune øker bosettin-
gen av flyktninger inklusive 
familiegjenforening med 10 
personer - til totalt 40. Felles-
forslaget ble vedtatt med 17 mot 
8 stemmer - mindretallet besto 
av FrPs fire representanter og 
et splitta SP med fire stemmer 
- blant dem ordfører Thorvald 
Hillestad.Vedtaket lyder som 
følger: Re kommune øker boset-
tingen av flyktninger inklusive 
familiegjenforening med 10 
personer. Dette for, pga den 
oppståtte flyktningesituasjon, å 
oppfylle IMDIs anmodning av 
23. april 2015.

LEDER ARBEIDET I RE: 
Anne Berit Gran, leder for 
NAV Re, har ansvar for 
arbeidet med flyktninger i 
Re. Nå vil hun sette alle gode 
private initiativ i system.

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

I september rett etter lokalvalget 
avholdt Røråstoppen skole sitt 
skolevalg. Elevene i 6. klasse 
lager egne partier med partipro-
gram, de driver valgkamp - og 
så skal 5. klassingene få lov å 
stemme på sin favoritt. I årets 
skolevalg ble det danna ti fik-
tive partier. Kampsakene gikk 
på heldagsskole med leksefri, 
aktivitetstilbud for barn og 
unge, og flere partier var reine 
miljøpartier. Et av dem ble også 
vinneren med flest stemmer: 
“Grønn framtid” ved Amalie 
Bu Skjeggestad, Sander Holtan 
Ødegård og Martine Eger.
- Vi har trua på å kunne redde 
miljøet. Miljøpartiet De Grønne 
har vært inspirasjonen, forteller 
trioen.

Digital skole uten bøker
“Skolepartiet” ved Sarah 
Amalie Støa Kjølsrød, Tuva 
Terese Malin og Agathe Gra-
nerød Markussen kjemper for 
en digital skole der alle elevene 
får iPad eller PC i stedenfor 
bøker og papir. - Det vil bli 
enklere å lære, og vi vil få let-
tere sekker med mindre bøker 
å bære på, forteller de. - Det vil 
også bli mindre forurensing ved 
at vi slipper å hogge trær for å 
lage bøker og blyanter. Det er 
en lur ide synes vi, og vi håper 
at alle andre syns det også.

Er du lei av å sitte på ræva?
Partiet “Uten lekser” ved Hen-
rik Nilsen Mortensholm, Emma 

Sandnes og Jeremi Maciej 
Kamecki argumenterer for en 
heldagsskole - uten lekser.
- Lekser er bare repetisjon. Vi 
vil ha mer skole, fordi vi lærer 
mer ved å være på skolen. Da 
blir vi mye smartere, mener de. 
Når partiet i tillegg har Re som 
egen kommune som kampsak, 
er det nesten som en blåkopi av 
SV. Om enn det er en litt annen 
argumentasjon for å bevare Re 
som en sjølstendig kommune:
- Vi vil ikke at Re skal slå seg 
sammen med andre kommuner, 
for da vil de kanskje stenge 
Re-torvet!
“Aktivitetspartiet” viser 
muskler på sin stand. Ida Rustan 
Holmøy, Andreas Grøttan og
Lasse-Nikolai Tomt Lindhagen 
liker å leke og drive med idrett 
på fritida. - Er du lei av å sitte 
på ræva? Stem “Aktivitetsparti-
et”, er slagordet. - Vi vil at barn 
og ungdom skal være aktive, for 
da får du mer energi istedenfor 
å sitte på ræva hele dagen, for-
teller Andreas til ReAvisa, mens 
Ida viser fram muskelen med 
partinavnet “tatovert” på armen. 

Morsomme samfunnsfagtimer
Alle elevene ReAvisa prata med 
synes skolevalget er veldig mor-
somt. Elevene får se hvordan et 
valg funker i virkeligheten. 
- Det er lagt opp akkurat som i 
et vanlig valg, forteller lær-
erne Trond Vestnes og Trine 
Cederstolpe. Det krysses av 
i manntallet for 5. klasse. En 

og en får gå inn i et avlukke 
for å stemme. Dette er tredje 
gang skolen arrangerer dette. 
En hel måned blir samfunns-
fagtimene viet til tema, som en 
del av demokrati-pensumet. På 
valgdagen var det avslutning 
på valgkampen med appeller 
og stands i klasserommet, før 
5. klassingene fikk avgi sin 
stemme. 

Champagnebrus på valgvaken
- 5. klassingene har vært veldig 
flinke til å finne info, for de 
aller fleste visste akkurat hva de 
skulle stemme på. Og det er jo 
litt morsomt å registrere at det 
ikke er bare leksefri som fenger, 
men en mer helhetlig tilnærm-

ing til temaene, oppsummerer 
lærerne Vestnes og Cederstolpe. 
Etter ti- femten minutter med 
champagnebrus på valgvaken, 
ble valgvinneren ropt opp. Det 
ble jubel og gratulasjoner til 
“Grønn framtid” som takka for 
stemmene - og fortalte at det 
ligger en hard jobb bak seieren.

REVETAL: Når 6. klassinger skal lage politiske partier, blir det under paroler som “er du lei av å sitte på 
ræva? Stem Aktivitetspartiet”, “nei til kommunesammenslåing for da vil de kanskje stenge Re-torvet”, og 
“ja til heldagsskole uten lekser” - og et ønske om å bytte ut bøker, blyant og papir med iPad og PC.

Kjempa om stemmene i skolevalget på Røråstoppen

VINNERNE KLAPPES FRAM: “Grønn framtid” ved Amalie Bu Skjeggestad, Sander Holtan Ødegård 
og Martine Eger klappes fram for å holde takketale etter å ha vunnet valget på Røråstoppen skole. 
- Vi har trua på å kunne redde miljøet. Miljøpartiet De Grønne har vært inspirasjonen, forteller trioen.

MORO MED VALG: Som 
en del av samfunnsfagpen-
sum om demokrati ar-
rangerte Røråstoppen skole 
for tredje gang skolevalg i 
september.

Foto: 
Stian Ormestad.

Regnskapsføring i mer enn 40 år - med nye tekniske 
løsninger tilpasset den enkelte bedrift/gårdsbruk.

Bistand ved gårdsoverdragelse.
Kundens behov i fokus.

Vi utvider nå vår kapasitet
og fører gjerne ditt regnskap
- ta kontakt i dag for avtale

Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01

Skolene i Re:
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DIGITAL SKOLE UTEN BØKER: “Skolepartiet” ved Sarah 
Amalie Støa Kjølsrød, Tuva Terese Malin og Agathe Granerød 
Markussen kjemper for en digital skole der alle elevene får iPad 
eller PC i stedenfor bøker, blyant og papir. - Det vil bli enklere 
å lære, og vi vil få lettere sekker med mindre bøker å bære på, 
forteller de. - Det vil også bli mindre forurensing ved at vi slipper å 
hogge trær for å lage bøker og blyanter. Det er en lur ide synes vi, 
og vi håper at alle andre syns det også.

VIL IKKE HA LEKSER: Partiet “Uten lekser” ved Henrik Nilsen 
Mortensholm, Emma Sandnes og Jeremi Maciej Kamecki argumen-
terer for en heldagsskole - uten lekser. - Lekser er bare repetisjon. 
Vi vil ha mer skole, fordi vi lærer mer ved å være på skolen. Da blir 
vi mye smartere, mener de.

VISER MUSKLER: “Aktivitetspartiet” ved Ida Rustan Holmøy, Andreas Grøttan og Lasse-Nikolai 
Tomt Lindhagen liker å leke og drive med idrett på fritida. - Er du lei av å sitte på ræva? Stem “Aktiv-
itetspartiet”, er slagordet. - Vi vil at barn og ungdom skal være aktive, for da får du mer energi isteden-
for å sitte på ræva hele dagen, forteller de til ReAvisa, mens Ida viser fram muskelen med partinavnet.

Se flere bilder på ReAvisa.no

www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service
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Din totalleverandør av varmepumper og AC

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

En fortvila mann i salen på 
infomøte om eiendomsskatt tar 
ordet: - Jeg har arva ei nærings-
tomt som er omregulert fra 
landbrukseiendom, etter påtrykk 
fra kommunen som ønsker flere 
næringsområder. Først fikk jeg 
arveavgift, så formueskatt - og 
nå eiendomsskatt som jeg hadde 
sluppet hvis det fortsatt haddde 
vært landbrukseiendom. Og alle 
disse avgiftene og skattene skal 
jeg betale av penger jeg ikke har 
tjent. Jeg har null inntekter av 
denne eiendommen, og kommer 
kanskje aldri til å få det. Jeg er 
trygda og har ingen forutset-
ninger for å utvikle området. 
Jeg sitter skikkelig i saksa.

Kan søke om ettergivelse
Skatteoppkreveren i Re Lise 
Wåden Tandberg svarer at man 
kan søke om ettergivelse eller 
nedsettelse av skatten. Men Ver-

ditakst AS skal uansett taksere 
både tomter og boliger i kom-
munen - så også næringseien-
dommen til vedkommende. Så 
blir det i neste omgang skat-
tenemda som vedtar hva skatten 
blir - tatt i betraktning alle 
innspill utover rein takst - som 
for eksempel søknader.

Ubebygde tomter skattelegges
- Skal ubebygde tomter skat-
telegges, spør så en annen i 
salen.
- Ja, den har en verdi og skal 
skattelegges, svarer Ole C. 
Torgersen ved Verditakst AS.
En annen i salen reagerer på at i 
det mange kaller et stort spleise-
lag, er ikke den største aktøren i 
Re kommune med - landbruket.
- Da må du angripe lovverket, 
for sånn er det. Skatteloven sier 
så. Men boligdelen av landbruk-
seiendommer skal skattelegges, 

forteller Torgersen.
Rådmann i Re Trond Wifstad 
supplerer:
- Stortinget har vedtatt at skogs- 
og landbrukseiendommer ikke 
skal skattelegges med eien-
domsskatt. Dermed har ikke Re 
kommune noe valg.

Alt har en objektiv verdi
Det blir fra salen vist til et 
næringsbygg på Revetal som 
har stått til salgs lenge, uten 
å bli solgt. - Når en eier sliter 
med å selge, og lokalene står 
tomme - skal man da fortsatt 
betale eiendomsskatt? - Alle 
eiendommer har en verdi. Vi ser 
på markedet i forhold til pris 
og hvor lett det er å omsette og 
leie ut næringseiendommer og 
setter verdi deretter. Sånn sett 
blir ingen bygg satt i null. Så 
uavhengig av om et bygg står 
tomt eller ikke blir solgt, har 

det en objektiv verdi som gir en 
takst som igjen eidendomsskat-
ten skal settes utifra.

Skatt på forsamlingslokaler?
På spørsmål om forsamlings-
lokaler skal skattelegges, svarer 
Torgersen at lovverket sier at 
alle eiendommer skal skatteleg-
ges - i utgangspunktet.
- Men det finnes en del unntak. 
Forsamlingslokaler kan høre 
under paragraf sju, som dreier 
seg om samfunnsnyttig virk-
somhet eller liknende. Eiere 
av slike eiendommer kan søke 
om fritak fra eiendomsskatten. 
Da må det søkes hvert år - men 
det er egentlig bare snakk om 

å  sende kopi av forrige års 
søknad - er den innvilget et 
år er det stor sjanse for at den 
innvilges på nytt året etter.

Gir 13 millioner ekstra 
Re kommune regner med å 
få inn 13 millioner kroner 
årlig på eiendomsskatten som 
innføres fra og med 2016. 
Eiendoms-skatten må vedtas 
på nytt av kommunestyret for 
hvert år, en sats som starter 
på to promille av takstverdi-
en. Innkrevingen starter i mai 
2016, og kommer som ei linje 
på faktura for kommunale 
tjenester, forteller rådmann.

REVETAL: Det dukka opp mange spørsmål på infomøte om eiendomsskatt, som 
for eksempel: - Når en eier sliter med å selge, og lokalene står tomme - skal man 
da fortsatt betale eiendomsskatt?

INFOMØTE PÅ REVETAL: Et av spørsmålene fra salen gikk 
på om eieren må betale eiendomsskatt av en bygning som 
står tom og som har stått til salgs over tid uten å få solgt, som 
bygningen på det lille bildet. - Ja, er svaret - alt har en verdi og 
den settes utifra hva man kan forvente å selge bygget for, sett 
utifra markedet i området forøvrig.

Foto: 
Stian Ormestad.

Mange spørsmål på 
infomøte om eiendomsskatt

Innføring av eiendomsskatt i Re:
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www.kjellfoss.no

Alle typer bore- og
sprengningsarbeider

Les mer på www.kjellfoss.no

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

Johan Haslestad
johansturbuss@online.no

tlf 908 27 013
Kopstadveien 458, 3178 Våle

FRISØR

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

Grevlingstien 21, Revetal 3

EIENDOMSMEGLING

GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN

ADVOKAT

TELEFON 33 39 53 97 

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I slutten av august var første 
infomøte ved fire ansatte i Ver-
ditakst AS; Ole C. Torgersen, 
Alexander Conradi-Larsen, 
Siri Torgersen og Mari Nilssen. 
De ansatte har utdannelse og 
bakgrunn som ingeniører, eien-
domsmeglere, fra økonomi - en 
variert inngang til takstjobben. 
Det sendes alltid to kvalifiserte 
takstmenn sammen ut på opp-
drag. De har med seg visittkort 
og et id-kort hengende rundt 
halsen, forteller Torgersen. 

Takseringsjobben er i gang
- Det er viktig å tilkjennegi oss 
når vi er på eiendommer. Vi blir 
ikke akkurat tiljublet med flagg 
og bløtekake når vi dukker opp, 
og vi må ta oss tid til å forklare 
hva oppdraget går ut på ovenfor 
skatteyter, forteller Torgersen.
-  Eiendomsskatt-taksten er litt 
grovmasket, vi inspiserer kun 
utvendig. Eieren av boligen 
trenger ikke å være tilstede, 
men man kan varsle at en 
ønsker det. Det er også mulig å 
komme med innspill som kan 
påvirke verdien, både ved opp-
møte under takst eller på epost 
eller telefon til oss.
Siden boligen bare ses utenfra, 
settes taksten utifra en antakelse 
om hvordan det ser ut innven-
dig. Henger ikke inntrykket 
utendørs sammen med hvordan 
det faktisk ser ut innendørs,  
kan det klages på taksten. Med 
et så stort antall takseringer 
som det er snakk om, opererer 
Verditakst AS med noen maler 
for verdisetting: Areal - stan-
dard - beliggenhet. Verditakst 
AS innstiller på en takstverdi 
for den enkelte eiendom, før ei 
nemd vedtar den endelige tak-

sten, slik Skatteloven krever.
- Vi anbefaler nemda å sette 
moderate takster. Vi må sørge 
for at skatten er riktig, også når 
vi tar høyde for konjunkturer 
som kan svinge opp og ned. 
Derfor prøver vi å komme fram 
til en fornuftig takst som nemda 
så skal si sitt om.

Må bruke skjønn
Alle slags eiendommer skal 
skattelegges. Både privat, 
næring, fritidseiendommer, med 
mer. Alle eiere av privatboliger 
skulle for noen år siden sende 
inn tallet for sitt primærrom-
areal. De som sørga for at det 
ble gjort, slipper at boligen skal 
vurderes på nytt nå. For disse 
vil skattetaksten settes utifra 
formuesgrunnlaget.
- Hvis du ikke husker om du har 
meldt inn, ta kontakt med Skat-
teetaten, oppfordrer Torgersen.
Boliger som av en eller annen 
grunn ikke har formuesgrunn-
laget klart, det kan for eksempel 
være nye boliger der det ikke 
er blitt meldt inn primærromsa-
real enda, får Verditakst AS på 
besøk. 
For landbruks-, skogbrukseien-
dommer skal kun boligdelen 
skattelegges etter Skatteloven.
- Her kan det blir noe synsing. 
Vi regner ikke med  låven, sjøl 
om det står en privatbil parkert 
der, for eksempel. Vi hensyntar 
at omsetligheten er lavere for 
landbrukseiendom, men ikke så 
mye at de blir forfordelt foran 
vanlig bolig. Her har vi ikke 
en fast mal, men vi må bruke 
skjønn. 
Når det gjelder næringseien-
dommer, er takseringen helt 
objektiv. Det spiller mindre 

rolle hva eieren faktisk får inn i 
leieinntekter, Verditakst AS skal 
bare si noe om hva eiendom-
mens objektiviserte årlige leie 
vil være. I tillegg skal det settes 
en takst utifra hva man kan 
regne med å få i et fritt salg på 
markedet - heller ikke her hva 
man faktisk får ved et salg - sjøl 
om disse to tallene optimalt 
skal være så tett hverandre som 
overhode mulig.
- Vi setter oss inn i markeds-
prisene og regner oss opp til 
kvadratmeterpris for forskjellig 
type næringseiendom. Objek-
tivisert netto leieinntekt blir 
verdigrunnlaget, det kan være 
noe annet enn eieren faktisk får 
inn i leieinntekter. Det er hva 
man burde få i leieinntekt i snitt 
for en slik eiendom, forteller 
Torgersen. - På den måten blir 
ikke en som er dårlig på å leie 
ut lokalene premiert foran en 
som er god på å ha leietakere, 
og får en god pris. Det spiller 
ingen rolle om  lokalet står tomt 
eller er fullt utleid, vi setter en 
takst utifra et snitt av leieinntek-
ter man må regne med å få inn, 
trukket fra for en gjennomsnit-
tlig ledighet. I tillegg kommer 
en kapitaliseringsfaktor, der de 
beste får en faktor på rundt 8 
prosent, de aller dårligste 12. 

Utstrakt dialog med eierne
I tillegg kommer skatt på verk 
og bruk, eller produksjonseien-
dom. Her skal både eiendom, 
tomt og produksjonsmidler 
beskattes. - Dette er en vrien 
kategori å taksere, så her legger 
vi opp til en utstrakt dialog 
med eierne, forteller staben fra 
Verditakst AS.

Et personlig, designet smykke
passer bra til den som har alt

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

REVETAL: På vegne av Re kommune skal Verditakst AS stå for arbeidet med å 
informere og taksere eiendommer. Takseringsjobben er i gang allerede.

Takstfirma: - Vi blir ikke akkurat tiljublet 
med flagg og bløtekake når vi dukker opp
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Høytidlig åpning av 
Bibo idrettspark
VÅLE: I september ble snora 
klippet for det oppgraderte 
idrettsanlegget på Bibo i Våle. 
Prosjektleder for IL Ivrig 
Øivind Kjær åpnet med en tale 
der han forteller at et bedre 
anlegg skal gi mer aktivitet:
- Det er moro å se at Bibo 
brukes mer og mer, også utover 
kvelder og i helger. Her om 
kvelden møtte jeg et eldre 
ektepar som pleier å legge 
kveldsturen hit og gå rundt 
løpebanen. Det er akkurat det vi 
ønsker - at dette flotte anlegget 
skal brukes mest mulig på alle 
mulige vis. Vi får veldig mange 
gode tilbakemeldinger - dette er 
et anlegg som dekker et veldig 
stort spekter av idrettene.
Kjær forteller at prosessen har 
vært veldig morsom. - Det er 
ikke farlig å engasjere seg. Ja, 
det er masse jobb, men det er 
veldig mange positive mennesk-
er i Re kommune som ønsker å 
få til ting. Da lar slikt seg gjen-
nomføre. Næringsliv, kommune 
og mange timer dugnadsinnsats 
har sammen sørga for et spleise-
lag. - Derfor er det godt å vise 
fram det flotte anlegget og vise 
alle som har bidratt med stort 
og smått hva penga har gått til. 
Dette har blitt utrolig bra!
Svein Olsen i IL Ivrig trekker 
noen historiske tråder:
- Det er 50 år siden vi starta 
på grassbanen her oppe. Den 
var veldig bra i 30 - 40 år. Men 
så var drenereringen gåen og 
banen kunne nesten ikke brukes 
de siste åra. Da måtte vi gå i 
gang og gjøre noe, det var enten 
eller for Bibo, forteller Olsen. 
Frode Hestnes, leder i IL Ivrig, 
mener åpningen er den største 
merkedagen i løpet av hans tid i 
idrettsklubben. - Vi har en klubb 
som skjønner hva dugnad er. 
Det er ikke  vanskelig å være 
leder i et idrettslag når det er 
som det er her i Ivrig!
Se flere bilder fra åpningen på 
nettavisa ReAvisa.no.

KLIPPER SNORA: Ordfører Thorvald Hillestad klip-
per snora under den offisielle ny-åpningen av Bibo lørdag 
12. september 2015. Han husker godt den spede starten 
på anlegget i 1962, da var han 11 år. - Den gangen skulle 
kommunestyret i Våle bevilge 90.000 kroner til Bibo, og 
det skapte et gedigent engasjement. Det gikk med nød og 
neppe gjennom, mot at halvparten av inntektene skulle 
dekkes ved salg av juletrær. Etter det er det blitt lagt stein 
på stein, og skaffa til veie million etter million. Imponer-
ende! Men det er den daglige drifta som imponerer mest. 
Kanskje ikke den enkelte av oss skjønner viktigheten av 
den jobben som blir lagt ned av smått og stort, talte ordfør-
eren - før det var oppvisning av forskjellige idretter som for 
eksempel turn. Så var det fotballkamp med politikerne mot 
Ivrig-spillere. Dommer Dag Enerhaugen venta med å blåse 
av kampen til politikerlaget fikk et trøstemål, på stillingen 
5 - 1. På det nederste bildet ser vi rådmannen i Re som tro 
til på politiker-laget.

Foto: Stian Ormestad.

FEIRER SEG SJØL: J15 og J16-spillerne på Ramnes for-
teller om et godt håndballmiljø. For Rebecca Bøe Hansen 
(15) fra Høyjord var Ramnes det naturlige valget, forteller 
hun. Trener Ronny Bekkevold lar jentene leke seg gjen-
nom treningene med godt humør, sjøl om det er harde krav. 
Oppmann Trine Dalen og Ranveig Grorud i foreldregruppa 
steller i stand til pølsefest i underetasjen der jentene skal 
feire seg sjøl.

Foto: 
Stian Ormestad

Sport i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no

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

Send epost med info, logo, bilder og fargeønsker.

Epost annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I september inviterte foreldrene 
til pølsefest i underetasjen etter 
trening. Ramnes håndball J15 
og J16 skulle feire seg sjøl, i en 
sesongstart der aldersgruppa har 
gått fra ett felles lag til to for 
hver årsklasse.

Mange nye håndballspillere
Det er stas å gå fra ett felleslag i 
fjor til to lag i hver sin serie i år, 
i en alder der mange ellers ram-
ler fra, forteller oppmann Trine 
Dalen entusiastisk. I år er de
21 jenter totalt, og spillerne 
kommer fra Re og omegn med 
Holmestrand, Andebu, Sem, 

Tønsberg. - Vi blir flere med 
spillere som kommer fra andre 
kommuner, men også en del nye 
som har flytta til Re. Vi ble så 
overraska under første trening 
for i år, vi ble rett og slett tatt 
litt på senga i forhold til det 
store oppmøtet. Da hadde vi 
bare en dag på oss å melde inn 
to lag istedenfor ett. Vi fikk det 
travelt, men vi fikk det til - og 
det er veldig moro!

Får prøve seg på damelaget
Samme kveld som pølsefesten 
fredag 18. september 2015 
skulle også tre av J16-spillerne 

spille for damelaget. Flere andre 
får den samme muligheten 
seinere. Dette lover godt for 
framtida til A-laget til Ramnes-
damene som i årevis har ligget i 
toppen av 2. divisjon. Rebecca 
Bøe Hansen (15) fra Høyjord 
vil også benytte seg av mu-
ligheten til å spille 2. divisjon-
shåndball, hvis hun føler hun er 
god nok til det.
- Jeg er mest med for moro-
skyld, men det går absolutt 
an å satse her også, sier Re-
becca som er fullt klar over 
mulighetene man har i Ram-
nes håndball. - Ramnes er det 

I mange klubber ramler spillerne av utover i 
tenårene - men i Ramnes håndball er det omvendt
RAMNESHALLEN: Det gode håndballmiljøet og nærheten til Re videregående skole får mye av æren for at Ramnes håndball vokser 
der mange andre klubber sliter med å holde på spillerne utover i tenårene.

naturlige valget, mener hun. 
- Jeg og mange andre på laget 
går på Re videregåënde skole 
eller på Revetal ungdomsskole. 
Da har vi kort vei til trening i 
Ramneshallen. Jeg blir igjen 
etter skolen og trener, det er 
veldig enkelt og greit, mener 
Rebecca som starta på Re VGS 
i høst.

Koselig håndballmiljø
- Det er ålreit å bli kjent med 
folk utenfor skolen også når du 
begynner på ny skole. Mange 
Re-elever går på håndball. 
Rebecca beskriver miljøet i 

Ramnes håndball som kose-
lig.
- Her kan vi spille håndball og 
ha det gøy, og treffe koselige 
folk. Derfor liker vi Ramnes 
håndball så godt!
Foruten oppmann Trine Dalen 
og trener Ronny Bekkevold, 
står et stort støtteaparat bak 
med mange foreldre. 
- Vi har ei god foreldregruppe 
med masse ja-mennesker som 
trår til, forteller Dalen som på 
pølsekvelden hadde fått hjelp 
av en av alle ja-menneskene 
i foreldregruppa Ranveig 
Grorud fra Sem.

- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

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

Valleåsen 61, Revetal
Telefon 92 82 99 27
mettemarit@reakupunktur.no

NÅ 20% 
på behandlinger

Akupunktur  •  Soneterapi

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Seriefinale på hjemmebane i morgen
BIBO: Re FKs A-lag har rykka opp og ned fra 4. og 3. divisjon de siste åra. Oppprykksesong er blitt 
avløst med nedrykk året etter, før det igjen er en ny jubelsesong der Re-gutta herjer i toppen av 4. 
divisjon. Slik har det langt ifra blitt i år, der Re FKs A-lag for første gang kunne risikere å rykke ned til 
5. divisjon. Det har vært lite jubel for Re-gutta på hjemmebane de siste åra. Da Re vant over Tønsberg 
FK tidligere i høst, var det faktisk hele to år siden forrige hjemmeseier. Etter en ny seier over Ørn-
Horten i nest siste hjemmekamp ligger Re FK på 8. plass av 12 lag. Re-trener Tore Flaatnes satsa alt og 
starta med to spisser på topp, noe vi ikke har sett tidligere i år. Joakim Fretheim fikk tillit fra start, etter 
en meget oppløftende kamp for Res 2. lag tidligere i uken, heter det i kampreferatet på www.refk.no.
Spissmakker var selvskrevne Harald Fredrik Heian, med Simen Wifstad, Audun Kalleberg, Jørgen 
Ødegård og Ole Martin Sørum i leddet bak. I forsvaret startet Simen Skau, Truls Lian, Daniel Hov og 
Hans Jørgen Torp, og Odin Gjerde vokta målet. På bilder ser vi Harald Fredrik Heian putte ballen i mål 
på straffe straffe etter at innbytter Christer Strøm ble lagt i bakken i kampen mot Ørn-Horten. Det er 
bare en kamp igjen av sesongen, seriefinalen på hjemmebane torsdag 22. oktober 2015. 
Les mer om Re FK og se bilder fra fotballsesongen på nettavisa ReAvisa.no.

Foto: Stian Ormestad.

Sport i Re:

HJEMME PÅ GÅRDEN I VIVESTAD: 
Trener Jan Kristian Waaler (43) er tilbake 
i Re og gården i Vivestad etter VM-suk-
sessen. Både Jan Kristian og hestene han 
trener trives godt i flott natur på gården i 
Vivestad. Også verdensmesteren Papagayo 
E. Samboer Ragnhild Diesen er veterinær 
og sammen er de et godt team.

Foto: 
Stine Skoli.

Se flere bilder på ReAvisa.no

RAMNESHALLEN: Synsam 
Revetal sørga for å gi spillerne 
på Ramnes IFs A-lag gratis syn-
stest i Ramneshallen i starten 
av oktober. - Skal de vinne og 
henge med i toppen av 2. divis-
jon som de har gjort i åresvis, 
må de hvert fall se målet, for-
teller Sven Erik Hatleskog ved 
Synsam Revetal. Han tok med 
seg sitt mobile undersøkelsesut-
styr og gjennomførte synstest på 
Ramnes-jentene.

Foto: Privat.

Håndball-jentene 
finjusterer siktet

Av Stine Skoli
Post@ReAvisa.no

Lørdag 10. oktober 2015 ble 
travhesten fra Re verdensmester 
etter å ha tatt førsteplass i 
Yonkers International Trot, VM 
i USA, med en førstepremie på 
nesten 4,2 millioner kroner.

Et enormt talent
- Vi hadde vært strålende 
fornøyde selv om vi ikke hadde 
vunnet, alt var helt rått, men det 
toppet seg så klart da vi vant, 
forteller trener Jan Kristian 
Waaler (43). Han er tilbake i Re 
og gården i Vivestad etter VM, 
mens verdensmester-hesten 
kom hjem først lørdagen ei uke 
etter VM-seieren. Jan Kristian 
har hatt fulltidsjobb med hest 
siden han var 18 år gammel. I 
dag har han 11 hester på stal-
len i trening på Stall Waaler 
i Vivestad, og jobber en 200 
prosent stilling i følge han selv.
Fem år gamle Papagayo E. som 
nå har flydd for første gang i sitt 
liv, er født på Vear hos oppdret-
ter Egil Stensrud og eies av 
Tom Andersen og Claes Sjølin. 
De siste åra har han bodd i 
Vivestad hos treneren Jan 
Kristian Waaler og samboer og 
veterinær Ragnhild Diesen. 

Hjemme etter VM-seier: 
- Helt rått!
VIVESTAD: Suksess-treneren Jan Kristian Waaler 
er hjemme i Vivestad etter VM-seieren i New York.

- Han har hatt et enormt talent 
hele veien, og utviklingen fra 
oktober 2014 til nå har vært helt 
enestående, sier Jan Kristian 
som har trent travhesten siden 
han var ett år gammel.

Nominert til kulturprisen i Re
1. plassen som gikk til Papa-
gayo E. er historisk i norsk 
travsport, da det er første gang 
en norskfødt og norskeid hest 
har vunnet VM i trav.
- Veien til verdensmester er nok 
en kombinasjon av mye: Hesten 
har en kapasitet som er helt 
unik, jeg har opparbeidet meg 
mye erfaring ved å trene hester 
igjennom flere år, samtidig er 
han nøye fulgt opp hele veien 
av min samboer som er veter-
inær, forteller Jan Kristian.
I tillegg til VM-seier er Papa-
gayo E. og trener Jan Kristian 
Waaler foreslått som kandidater 
til Re kommunes kulturpris 
2015. - Det er ikke hver dag det 
fostres verdensmestere i kom-
munen vår, heter det i begrun-
nelsen for å foreslå den første 
firbeinte kandidaten til kultur-
prisen såvidt ReAvisa vet. Les 
mer på nettavisa ReAvisa.no.
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Revetal-jente vant Re-mila

Av Synne Eggum Myrvang
og Stian Ormestad

I år som i fjor var det Ole-Petter 
Fjeld fra Tønsberg Friidretts-
klubb som vant mila for menn, 
mens det på kvinnesiden var 
hjemmeløperen fra Revetal 
Kristiane Holmøy (24) som 
gikk helt til topps. Fjoråsvin-
ner Linn Karlsvik fra Tønsberg 
måtte ta til takke med an-
dreplassen bak Holmøy, mens 
Mari Finnerud løp inn til 3. 
plass. 

Ny løyperekord i Re-mila
Kristiane Holmøys vinnertid på 
40:18 er ny løyperekord. 
- Det var et utrolig morsomt løp 
å være med på med masse kose-
lige folk som heia og fantastisk 
god stemning! Jeg håpa på 
pallplassering og har trent mye 
for det, så jeg er helt ekstremt 
fornøyd med seieren, forteller 
Kristiane til ReAvisa.
- Satser du på løping, eller er 
det bare for moro?
- Jeg satser ikke spesielt på 

løping, men er veldig glad i det 
så jeg løper og trener hver dag 
likevel - og litt ekstra nå før 
Re-mila, forteller en fornøyd 
Re-mila-vinner. 

Premie til alle som slo pappa
Totalt var det over 1.000 
deltakere til start i Re-mila 
2015 søndag 11. oktober, blant 
dem var familien Wolden fra 
Barkost. I utgangspunktet ikke 
noen spesielt sporty familie, 
skal vi tro dem selv, men etter 
fjorårets Re-mila har de snudd 
trenden:
- Vi så på i fjor, og det var jo 
så fantastisk moro. Søren, detta 
må vi være med på, tenkte jeg. 
Vi satte oss som mål å løpe i 
år, forteller far i huset, Håvard 
Wolden.
- Jeg meldte på alle sammen, og 
så innførte vi familien Woldens 
store joggekveld hver mandag. 
Vi har løpt hjemme på Barkost, 
forteller han, som i dag har 

REVETAL: - Jeg satser ikke spesielt på løping, men er veldig glad i det så jeg 
løper og trener hver dag likevel - og litt ekstra nå før Re-mila, forteller raskeste 
kvinne i Re-mila 2015 Kristiane Holmøy (24) fra Revetal.

gjennomført femkilometeren 
under Re-mila sammen med 
kona Svanhild og døtrene 
Mathea (11), Eilen (15) og 
Benedikte (17).
- Jeg går på internatskole i 
Telemark, men siden vi avtalte 
å løpe dette for et år siden måtte 
jeg jo komme hjem, forteller 
Benedikte. Familien forteller at 
de aldri har vært noen løpe-
familie, men at ambisjonen om 
løpe Re-mila var et spark for 
å komme i gang med trening. 
Pappa Håvard lova premier til 
alle som kunne slå ham. Med 
det blir det premie til tre stykker 
- og trøstepremie til fjerdemann. 
- Vi skal bli med neste år også! 
Det er helt sikkert, sier den 
fornøyde familien.

Les mer og se bilder fra Re-
mila på nettavisa ReAvisa.no
Les mer om Re-mila og se 
mange flere bilder og video på 
nettavisa ReAvisa.no.

VANDREPOKALEN HENGER HØYT: Kristiane Holmøy (24) fra Revetal gikk helt til topps i 
kvinneklassen. Hennes vinnertid på 40:18 er ny løyperekord. Vesle Lilja Haugen Johannesen (2) 
fra Sandefjord slenger seg på aerobic-oppvarmingen før hun skal heie på pappa. Familien Wolden 
fra Barkost satte seg som mål å løpe Re-mila da de så hvor gøy det så ut i fjor. Fra venstre Eilen 
(15), Mathea (11), Benedikte (17), Håvard og Svanhild. På det nederste bildet ser vi tredjeklasse på 
Røråstoppen som vant klassekonkurransen - det vil si at de er den klassen med flest påmeldte i hele 
Re. De vant i fjor også, men det var ikke noe mindre stas da løpsgeneral Erling Schjetne skulle 
dele ut vandrerpokalen av den grunn. 

Foto: Synne Eggum Myrvang Se flere bilder på ReAvisa.no
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Stor åpning på aktivitets-
dagen på Ramnes skole
RAMNES: I september var det aktivitetsdag på Ramnes 
skole. I år var det en ekstra stor begivenhet, da åpningen av 
klatrestativ og en såkalt zip-liner var lagt til samme dag. Det 
hele har kommet i stand etter initiativ fra elevrådet ved leder 
Elin Knotten, og Ramnes-lærer gjennom snart 40 år Per 
Erik Kompala har hjulpet godt til for å få alt på plass. Det 
ble søkt Sparebankstiftelsen om midler, og Ramnes skole 
fikk 150.000 kroner til prosjektet. - All ære til elevrådet, 
talte rektor Kjellaug Lien ved åpningssermonien. Hunder-
vis av elever sto klare, der de lente seg på snora som snart 
skulle klippes. En av dem var Katarina Ballestad Mender i 
1. klasse. - Jeg har rekki å prøve zip-lineren to ganger til og 
med! Les mer og se bilder fra aktivitetsdagen på nettavisa 
ReAvisa.no.

Foto:
Stian Ormestad

Se flere bilder på ReAvisa.no

Fire dager fotball-
skole i høstferien
BERGSÅSEN: Hele 41 barn fra 
1. – 7. klasse deltok i RIF fot-
ballgruppes ”Tine Fotballskole” 
i høstferien. Arne Tveiten leda 
fotballskolen og hadde god 
hjelp av Re-elever fra Top-
pidrett fotball. Torsdag var det 
turnering hvor spillerne ble 
delt inn i blandede lag - der fair 
play telte mer enn antall mål. 
Alle fikk diplomer og medalje. 
ReAvisa besøkte fotballskolen 
på torsdagen og tok et bilde 
av alle deltakerne og trenerne 
som var der den dagen. Kasper 
Kalleberg var en av de ivrige 
fotballskole-deltakerne:
- Det er fint med fotballskole, 
mener Kasper, - det er moro 
å lære nye ting. Jeg har lært å 
finte!

Foto: 
Håkon Westby.

REVETAL: Torjus Sleen (18) er 
et av våre største idrettstalenter 
i Re, i verdensidretten sykling. 
I fjor ble han kåra til Årets 
idrettsnavn i Re. Nå signerer 
Torjus for det sykkellaget i 
Norge som har eksportert flest 
proff-syklister. Sportsdirektør i 
Team Joker, Gino Van Ouden-
hove forteller til sykkelnettst-
edet procycling.no at de alltid 
er på utkikk etter syklister med 
talent. Den siste tida har hele tre 
ryttere fra teamet blitt plukka 
opp av internasjonale proffteam. 
- Det gir plass til de som er 
under og som kanskje har kjørt 
litt i skyggen av de tre, sier Van 
Oudenhove til procycling.no. 
Jokers mål er å utvikle norske 
ryttere for de store ProTour-
lagene. Nå står Torjus i samme 
startgropa som Edvald Boasson 
Hagen,  Alexander Kristoff og 
Lars Petter Nordhaug gjorde 
i sin tid. Torjus forteller at 
dette er veldig stort, og at det 
hjelper ham veldig med tanke 
på framtida. - Nå kan jeg vite 
at jeg slipper å prestere i den 
første delen av sesongen. Jeg 

Torjus Sleen signerer for Joker
kan heller tenke mer langsiktig 
på utvikling. Jeg gleder meg 
veldig til samlinger og hele 
opplegget med Team Joker. Tor-
jus forteller at han er en slags 
prøvegutt i 2015-sesongen. 
Før 2016-sesongen skal det 
forhandles om en ny kontrakt. 
Han er veldig klar over at dette 
er et springbrett som kan føre 
ham langt. - Dette kan sammen-
lignes med at en fotballspiller 
skulle ha signert for Rosenborg, 
eller kanskje hakket over, sier 
en entusiastisk Henning Larsen 
i Re Sykkelklubb - der Torjus 
starta sykkelkarrieren sin. Med 
henvisning til et annet Årets 
idrettsnavn i Re, Tobias Gran 
- som ReAvisa skrev om tidlig-
ere i høst på nettavisa da han 
gjorde sin debut på Rosenborgs 
A-lag. Begge ungguttene har 
vært kåra til Årets idrettsnavn i 
Re i ReAvisa, og gjør det veldig 
stort i sine idretter. Les mer 
om begge to på nettavisa 
ReAvisa.no.

Foto: 
Stian Ormestad

Idrettsmerker i RIF
RAMNES: Idrettsmerkeseson-
gen er nå avsluttet, og 37 
personer har i år tatt merket  
i Ramnes, forteller Synnøve 
Finnerud i Ramnes IF. 
- Det er en liten nedgang 
fra i fjor. Det har ikke vært 
merkeprøver på Bibo i år, og 
det later til at veien til Ram-
nes har blitt litt lang for noen. 
Neste år satser vi på bedre 
markedsføring og samar-
beid med Ivrig om idretts-
merkeprøvene.
Hans Himberg og Jørgen Fluto 
har tatt merket for 15. gang 
og er dermed kvalifisert til 
idrettsmerkestatuetten. Kjell 
Holm tok merket for 61. gang, 
mens Helene Kirkevold og Per 
Westad debuterte som merket-
akere. Mange har tatt merket 
i en årrekke og har det som 
en av sommerens tradisjoner. 
Idrettsmerkeutvalget i RIF del-
tok også på Re videregående 
skoles aktivitetsdag med tilbud 
til elever og lærere om å ta 
idrettsmerket. 19 elever og 2 
lærere var innom og prøvde 
seg. Sju elever fullførte alle 
øvelsene og tok merket, 
hvorav en funksjonshemmet 
elev tok merket for 3. gang. 
Prøvene starter opp igjen til 
sommeren og vil bli kunngjort 
i Re-Nytt og i ReAvisa.

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

Eiendom Re/Andebu
RevetalTlf 33 06 28 70

www.jerniarevetal.no

Sport i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

De besøkende kunne kjøpe 
økologiske varer fra gården og 
fra bodene som var satt opp i 
anledning dagen. Barna kunne 
hoppe i høyet, ri på hest, skyte 
med pil og bue og hilse på alle 
dyra på gården. 

Fjerde år på rad på Holt gård
På låveveggen var det utstill-

ing av malerier av Kirsten 
Puer. Miljøpartiet De Grønne 
hadde egen byttestand hvor folk 
kunne legge fra seg det de ikke 
hadde bruk for og ta med seg 
noe annet isteden. Bonden på 
gården Roar Lefsaker bød på 
smaksprøver av gårdens egne 
yoghurter, produsert av melk 
fra kuene på gården. Mange 

HOLT GÅRD: Det var mange som fant veien til åpen økologisk gård, blant annet Sivert Grønndal Olsen 
som fikk prøve seg på hesteryggen. 

hadde kommet, blant annet 
Sivert Grønndal Olsen som kosa 
seg på hesteryggen, og moren 
Jorunn Grønndal, som begge 
syntes dette var et veldig bra 
opplegg. For de som ble sultne 
var det gode muligheter for å 
slukke både sult og tørst med 
kortreist og hjemmelaget mat. 
Åpen økologisk gård er i regi av 

Populært med åpen økologisk gård

Oikos - Økologisk Norge - og 
arrangeres på ulike økologiske 
gårder over hele landet på 
seinsommeren og høsten hvert 
år. Arrangementene bidrar til å 
skape nærhet til matproduksjon 
og er en møteplass for bønder, 
pluss mennesker som ikke har 
direkte tilknytning til land-
bruket, heter det på organisas-

HOLT GÅRD: Det ble folk-
somt i det fjerde året på rad 
med Åpen økologisk gård 
på Holt gård i Undrumsdal. 
Sivert Grønndal Olsen kosa 
seg på hesteryggen, mens 
mamma Jorunn Grønndal 
synes dette var et veldig bra 
opplegg.

Foto:
Håkon Westby

jonens nettsider. Holt gård er 
med for fjerde året på rad. 

Foredrag om andelslandbruk
På kvelden spilte Erlend Wagle 
hele albumet “Harvest” av Neil 
Young. Det var også et foredrag 
om andelslandbruk, som du kan 
lese mer om i ReAvisa august 
2015.

NEDRE BAKSTEVOLD GÅRD:  Sparebankstiftelsen gir 90.000 
kroner til ”Inn på tunet-prosjektet” på Nedre Bakstevold gård. 
Pengene skal gå til bygging av gammeldags bakerovn, smie og 
ildsted som skal brukes i arbeidet med barn og unge i ”Inn på 
tunet”-tilbudet på gården. - Stiftelsen kan bidra med penger, men 
det er ildsjeler som dere som gjør jobben og setter ideene ut i livet, 
forteller Bent Stenstrøm fra Sparebankstiftelsen. De siste ti årene 
har stiftelsen bare i Vestfold delt ut 300 gaver til slike formål til en 
samlet verdi av 70 millioner. Det omsøkte prosjektet treffer midt 
i stiftelsens målgruppe som nettopp er barn og unge. - Som deres 
kundekontakt i banken på Revetal gjennom mange år er det ekstra 
hyggelig å få lov til å dele ut denne sjekken til dere på gården, 
forteller Stenstrøm. Til stede ved overrekkelsen var Øyvind Skjeg-
gerød som lærer barn og unge tinnstøping og mekking, og Sigurd 
Hals som er pedagog. Camilla Husemoen takka og sa at det er 
utrolig moro at Sparebankstiftelsen har trua på det de driver med på 
gården.

Foto: Håkon Westby

Rigga til radio-
studio på låven
NEDRE BAGSTEVOLD 
GÅRD: - Veldig moro at de 
hadde lyst til å være her hos 
oss, sier Camilla Husemoen på 
Nedre Bakstevold gård. Norges-
glasset på NRK P1 sendte 
direkte fra gården på valgdagen 
mandag 14. september 2015. 
Uka før hadde redaksjonen 
leita etter den norske gjen-
nomsnittskommunen, og kom 
fram til at det var Re. De så 
på folketall, sjukemeldinger, 
utleie av bøker på biblioteket, 
snittet på personinntekt blant 
befolkningen - med mer. På den 
siste dagen i jakten på gjennom-
snittskommunen var det valg-
oppslutning som skulle måles 
- også der er Re kommune 
helt på snittet. - En gjennom-
snittskommune med langt over 
snittet hyggelige folk, ifølge 
programleder Pål Plassen.

Foto:
Norgesglasset NRK P1

Sparebankstiftelsen gir 
90.000 til Nedre Bakstevold gård

Gårdsliv i Re:
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I sommer starta Mette Marit 
Lie Steingrimsen (49) opp Re 
Akupunkturklinikk hjemme i 
kjelleren i Valleåsen. 

Lang erfaring fra helsefaget
Hun er nyutdanna i faget etter 
tre år på Vestfold akupunktur-
skole i Tønsberg. Fra tidligere 
har hun en bachelor i sjukepleie 
og 21 års arbeidserfaring som 
sjukepleier, mesteparten på Sen-

tralsjukehuset i Vestfold (SIV), 
men også fra hjemmesykepleie 
og sjukehjem. Hun og mannen 
kom flyttende til Re for snaut to 
år siden, fra Melsomvik. De er 
opprinnelig fra Stokke og Tøns-
berg. De hadde ingen planer om 
å bosette seg i Re, men da de 
kom over huset i Valleåsen var 
det ingen tvil.
- Eneste kjennskap vi hadde 
til Re, var fra turer til Revetal. 

Vi, som mange andre i Stokke, 
reiste til Revetal for en hyggelig 
handletur. Så reiste vi oppom 
Valleåsen for å ta en kikk på 
dette huset, og det var jo helt 
perfekt!

Godt resultat på prøvekaniner
Dermed endte snarturen oppom 
Valleåsen for snart to år siden 
med huskjøp - med tanke på å 
drive klinikk i kjelleren og bo 

VALLEÅSEN: Mette Marit Lie Steingrimsen satser alt på egen akupunkturklinikk, etter over 20 år som 
sjukepleier i helsevesenet.

Starter Re Akupunkturklinikk 
på toppen av Valleåsen

og bygge seg opp over tid, 
mener Mette Marit. I tillegg til 
akupunktur, har hun også tilbud 
om soneterapi. Kombinasjonen 
med de to sammen fungerer 
godt, forteller Mette Marit. Hun 
har som en del av utdannelsen 
hatt en gjeng med prøvekaniner, 
og det har gitt gode resultater på 
mange felt: - Hetetokter, hode-
pine og migrene, allergier, søvn-
problemer, fordøyelsesprob-
lemer, - jeg har til og med satt i 
gang en fødsel, forteller Mette 
Marit. Det er en endring i synet 
på akupunktur, fra en alternativ 
medisin til å få mer og mer in-
npass i skolemedisinen.
- Veldig mange leger er posi-
tive til akupunktur. Det blir 
brukt akupunktur på sjukehus, 
blant annet på fødeavdelingen, i 
forbindelse med smertelindring, 
det er rett og slett på vei til å bli 
mer akseptert behandlingsme-
tode, forteller Mette Marit.

Helt i oppstartsfasen fortsatt
Oppstartdatoen for Re akupunk-
turklinikk var 1. juli 2015, og 
i løpet av sommeren kom det 
flere og flere kunder ved at ryk-
tet spredde seg på folkemunne.
Utover høsten skal klinikken 
gjøres mer synlig med an-
nonsering, nettside og det skal 
snekres en egen inngang til 
klinikken i kjelleren i Valleåsen. 
I kjelleren er det flere behan-
dlingsrom, kontor og vente-
værelse.

Store skader 
etter flommen i Re
REVETAL/SVINEVOLL: En 
av de hardest ramma butikkene 
etter flommen 2. september 
2015 var Hovs Marked i kjeller-
en på Re-torvet. - Vi måtte 
tømme alt som var, butikk-
lokalet var fylt opp med så mye 
som 11.000 forskjellige varer 
og bare det som sto høyere enn 
en meter kunne reddes, forteller 
Jarle Magnussen, daglig leder 
ved Hovs Marked. Sport 1 Re-
vetal fikk hele kjelleravdelingen 
fylt med flomvann. Likevel har 
butikken vært åpen som normalt 
helt siden flommen - hvert fall 
nesten som normalt. - Siden 
førsteetasjen er uberørt har vi 
kunnet holde åpent, sjøl om 
utvalget av sykler har vært litt 
mindre, forteller Anders Gustav 
Holt, eier av Sport 1 Revetal. 
I kjellerlokalet som før flom-
men var fylt opp med sykler 
og verksted, ser nå ut som 
en byggeplass og vifter suser 
i rommet. - Vi har lang tør-
ketid, siden vi har betonggulv 
i motsetning til Hovs Marked 
som har fliser, opplyser Anders 
Gustav. Ødeleggelsene fra 
flomvannet var store. Jarle på 
Hovs marked kan ikke gi noen 
eksakte tall for verditapet, men 
det er snakk om et solid syvsi-
fret tall. - Bare fotoskriveren 
koster en million, forteller han. 
Sport 1 Revetal har forsikring-
skostnader på rundt 5 millioner 
kroner i bygg og varer. - Vi 
har gitt bort 1.000 baller til 
Afrika, utenom det ble alt annet 
destruert, sier Anders Gustav.
Lørdag 3. oktober åpna Hovs 
Marked. Mandag 2. november 
ny-åpner Sport 1, med ny og 
større kjelleravdeling. Revetal 
Tekstil åpner ikke etter flom-
men. Eierne gir opp drifta på 
Revetal og konsentrerer seg om 
den andre butikken sin på Sem. 
Sport 1 har overtatt lokalet til 
Revetal Tekstil. Anders Gustav 
ser frem i mot fasadeendringer, 
nytt konsept og flere varer. På 
Svinevoll har interiørbutikken 
Grossman stengt dørene for 
godt etter flommen. - Vi flyt-
ter grossistlageret vårt til nye 
lokaler i Solør, og butikken vår 
på Svinevoll legges dessverre 
ned, forteller Line Lerbo, daglig 
leder på Svinevoll-avdelingen. 
Les mer, se video og bilder fra 
flommen på ReAvisa.no.

i resten av 
huset på top-
pen av åsen. 
Mette Marit 
mener det 
er et marked 
for akupunk-
turklinikk 
her, det finnes 
noen som 
tilbyr det 
allerede, men 
hun mener 
det er plass til 
flere. - Jeg har 
sagt opp fast 
og sikker full-
tidsjobb på 
sjukehuset og 
solgte bilen 
- og har trua 
på at detta 
skal bli til 
et fullverdig 
levebrød 
over tid. 
Det gjelder 
bare å ha litt 
tålmodighet 

Næringsliv i Re:

Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01

STARTER OPP I VALLEÅS-
EN: Mette Marit Lie Stein-
grimsen (49) står bak den 
nyoppstarta Re Akupunk-
turklinikk i Valleåsen. 

Foto: 
Stian Ormestad
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RAMNES: Søndag 8. november 
dukes det til høstens musikal-
ske kafe på Elverhøy, Ramnes. 
Mye av programmet er viet 
populær sang og musikk fra 
radioens gullalder på 1950- og 
tidlig 1960-tall gjennom ønske-
konserten og meloditimen, 
populære program som samlet 
familier over hele landet foran 
radioen. Foruten VåRa-koret 
og Ramnes & Våle Orkester-

Tønsberg Filatelistklub feira 90 år

Mimrefest for Holtung-elever
FON: 101 tidligere elever fra Holtung skole var påmeldt mim-
rekvelden på Vonheim lørdag 10. oktober. De stilte opp for fo-
tografering før festen og stilte så opp klassevis før de marsjerte 
inn og tok plass ved de festpyntede bordene. Der hadde arrange-
mentskomiteen sørget for god mat og drikke. Under middagen 
og senere kom det fram mange gode historier fra skoletida på 
”Holtung Universitet”. Det var de som var født 1940 – 1959 som 
hadde fått invitasjonen fra arrangementskomiteen som besto av: 
Ingegerd Holt Brattestå, Astrid Gjersøe, Hanne Holtan, Ruth 
Helene Westby og Kåre Holtung.  Etter der ReAvisa har fått 
høre var deltagerne meget fornøyd med kvelden.  – Den gikk så 
alt for fort, fikk vi høre. Bildet viser de tidligere elevene foran 
Vonheim.

Foto: Håkon Westby

Champagne-aften lørdag 21. november kl. 18. 
Sprudlende champagne-aften med champagne og 

mat hånd i hånd. Du vil lære mye om champagne og 
fremfor alt - drikke utsøkte utvalg av champagne! 

Transport. Påmelding.

Gårdskafé 1. november kl. 13-17. 
Vi gjentar successen med trylleshow for barn og vok-

sne med Alexander kl. 14 på låven. 
Familiepris kr. 200

Gårdskafé 6. desember kl. 13-17. 
Kom i julestemning og ta en velfortjent pause. Spis 

godt og kjøp med deg julegaver!

Bestill julelunsj/julebord / Overnatting, kurs, seminar, 
ledersamlinger mm. Livsveiledning og massasje, 

mindfulness og yoga. Reiser.

Tlf 333 96 917 / 90 59 05 37 / 90 06 85 97
post@sukkegard.no
www.sukkegard.no

forening, medvirker elever fra 
Re kulturskole samt Eivind 
Cudrios kvartett. Det bys også 
på musikalsk gjettekonkurranse 
med premier, 1950-talls 
allsanger, utlodning og, som 
vanlig, kaffe og hjemmebakte 
kaker.  Alle er hjertelig velkom-
men til musikalsk kafe med 
sang, musikk og hjemmebakte 
kaker, informerer Våra-koret og 
Orkesterforeningen.

TØNSBERG: Tønsberg Filat-
elistklub feiret jubileum med to 
dagers utstilling i Slottsfjelsmu-
seets aula 26. og 27. september 
2015. 60 rammesider viste litt 
av hva medlemmene samlet 
på. Besøkende fikk en utstill-
ingskatalog med oversikt over 
utstillen og med flere artikler 
om frimerker og samleområder. 
Ordførerne i Tønsberg, Nøt-
terøy og Re hadde hilsninger 
til jubilanten. De besøkende 
kunne kjøpe konvolutter med 
personlige frimerker laget til 
jubileet og gi sin stemme til 
hvilken utstilling en syntes best 
om. I tillegg var det tombola 
og en stor eske man kunne 
plukke frimerker fra. Lørdagen 
var det jubileumsmiddag på 

Gamle Tollboden hvor det ble 
utnevnt to nye æresmedlemmer: 
Arne Gulbrandsen og Sverre 
Langeng. Tre medlemmer 
fikk Forbundsmedaljen over-
rakt av Henning Mathiasen, 
styremedlem i Norsk Filatelist-
forbund: Einar O. Rognstad, 
Håkon Westby og Finn Evens-
en. Tønsberg Filatelistklubb har 
i dag 100 medlemmer, hvorav 
flere er fra Re. Klubben har 
møter annenhver tirsdag i kan-
tina i Sem Samfunnshus med 
35 – 45 medlemmer på møtene.  
Nye medlemmer er velkommen, 
forteller lederen for klubben 
Knut Hansen.

Foto: 
Håkon Westby

Inviterer til høstlig musikalsk kafe

Delte ut refleksvest 
til Re-elever på 
Verdens refleksdag
UNDRUMSDAL: 15. oktober 
2015 var det Verdens refleks-
dag. Re Rotary deler hvert 
år ut refleksvester til alle 4. 
klassingene i Re kommune, og 
som seg hør og bør ble overrek-
kelsen lagt til denne dagen.
President Bergljot Woll og 
komiteleder for veldedige tiltak 
Vigbjørn Bue møtte opp på 
Solerød skole med en eske med 
refleksvester. En fersk under-
søkelse utført av TNS Gallup 
på oppdrag fra Trygg Trafikk og 
Sparebank1 viser at hele 1,45 
millioner nordmenn dropper re-
fleksen. Trygg trafikk viser også 
til tall fra i fjor der andelen av 
befolkningen som sier de bruker 
refleks kun er 32 prosent. - Det 
er jo altfor dårlige tall, mener 
Vigbjørn. - Derfor deler Re 
Rotary årlig ut refleksvester gra-
tis. Vi vil sette fokus på barn og 
unge og regner med det nytter å 
starte der for å bygge en bedre 
trafikk-kultur. Refleks er en del 
av den gode trafikk-kulturen, 
forteller Vigbjørn før over-
rekkelsen. Sunniva Døvik (8) 
gleder seg veldig til det ringer 
inn etter skoledagens første 
friminutt. - Da skal vi få refleks! 
Og den skal jeg bruke når jeg 
skal sykle til Maja! Bror Lang-
klep (8) forteller at han alltid 
bruker refleks. - Eller hvertfall 
alltid når jeg sykler. Ole Henrik 
Askjem (9) forteller at han alltid 
prøver å huske det, men det kan 
være litt vanskelig. - Jeg har 
med refleks alltid når jeg veit 
at jeg skal være borte lenge og 
det kan bli mørkt før jeg skal 
hjem. Men det er ikke alltid en 
veit det da. Derfor er det ganske 
lurt å planlegge veldig nøye, 
forteller Ole Henrik. 
Les mer og se bilder fra over-
rekkelsen på Solerød på 
nettavisa ReAvisa.no.

Frivillighet i Re:
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Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Leder Torunn Bråten ønsket 
velkommen og leste Ragna 
Kjærs velskrevne prolog til 50-
årsjubileet. Det ga et tilbakeb-
likk i foreningens historie.  

Skaffa sykepleier til bygda
Helga Nordstrand var første 
leder da Fon sanitetsforen-
ing ble stiftet 22. april 1915, 
Første oppgave var å skaffe en 
sykepleier til bygda. Foreningen 
betalte utdanningen og i 1922 
begynte hun i jobben. I 1926 
skaffa foreningen en drikkefon-
tene til Holtung skole. Det ble 
gjort innkjøp av vekt til skole-
barnundersøkelsene. På slutten 
av 1930-tallet og i 1940 pakket 
foreningen enkeltmannspak-
ker.  Foreningen var også med 
på å bygge og å drive badstua i 
Fon. Der var det et rom som ble 
kalt tannlegekontoret. Det var 
ment for skoletannlegen, men 
det ble det derimot ikke noe 
av - men navnet besto. I 1956 
startet spedbarnskontrollen som 

Fon Sanitetsforening feirer 100 år
VONHEIM: Siste onsdag i september feira Fon sanitetsforening hundreårsjubil-
eum på Vonheim med 30 medlemmer og gjester til stede.

ble drevet av sanitetsforeningen 
fram til midten på 1970-tallet 
da kommunen tok over, som 
de gjorde med de andre tiltaka 
sanitetsdamene startet opp. 
Etter at skolen ble nedlagt har 
foreningen arrangert juletref-
ester i Fon og gitt lekeapparater 
til barnehagen. På Krakken har 
foreningen arrangert utallige 
jordbærfester og hyggekvelder. 
I 2008 arrangert Fon sammen 
med Hjerpetjønn NKS fylkes-
årsmøte. Nylig hadde de en 
”Prøysen-kveld” som samlet 
stappfullt hus på Vonheim.
I dag har Fon sanitetsforening 
30 medlemmer og samarbeider 
med de andre sanitetsforenin-
gene i Re. De sponser i dag 
fotpleie på Re Helsehus, syk-
kelhjelmkampanjen på Revetal 
ungdomsskole, og bekjempelse 
av skjønnhetstyranniet - blant 
annet. Under bevertningen var 
det taler og gaver fra NKS Vest-
fold ved fylkesleder Anne Marie 
Jahre Larsen, Inger Johanne 

Mykland, Grette sanitetsforen-
ing,  Wenche Førsund, Våle san-
itetsforening, Torill Svinsholt, 
Hjerpetjønn sanitetsforening. 
Britt Andreassen som hadde 
vært leder i 12 år gratulerte  og 
takket for tida i foreningen.  
Foreningens to æresmedlemmer 
Gudrun Sjuve og Inger Evensen 
fikk begge overrakt blomster. 
Sistnevnte var også leder fra 
1973 - 1979.  Det samme fikk 
Arnhild Hvidsten som takk for 
sine utallige håndarbeider.

100-årsgave til Fon barnehage
Fon sanitetsforenings 100-
årsgave var en gavesjekk på 
5.000 kroner til Fon barnehage. 
Virksomhetsleder Anne-Karin 
Klausen takket og fortalte at 
pengene skal gå til innkjøp av et 
lysbord hvor barna kan studere 
blant annet hvordan blader er 
bygd opp. Kvelden ble avslutta 
med et muntert kåseri der Kåre 
Holtung fortalte om forteller-
virksomheten før i tida i Fon.

FON SANITETSFORENING: Styret i jublleumsåret sam-
men tre trofaste medlemmer. Foran fra venstre ser vi Arn-
hild Hvidsten, æresmedlemmene Inger Evensen og Gudrun 
Sjuve. I andre rekke Sonja Johansen, vara, Anne Karin Vike, 
nestleder og sekretær, Torunn Bråten, leder, og Jorun Fon, 
styremedlem. Bak Inger Helene Hjelmtvedt, styremedlem, og 
Marit Myhre, kasserer. 

Foto: 
Håkon Westby
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Smått og stort i Re:

Slekters gang:

Døpte

Ramnes kirke
20.09 Viljar Axel Hammerø
20.09 Mathilde Kristine Refsland
04.10 Oline Tinnion Larsson
Undrumsdal kirke
13.09 Rebekka Fjellvang
Vivestad kirke
20.09 Matheo Emilian Hødnebø Winje - døpt i Sem kirke
Våle kirke
20.09 Storm Haug Pettersen
27.09 Herman Engen Kristiansen - døpt i Eidsfoss kirke
04.10 Theodor Jevne - døpt i Stathelle kirke
04.10 Emilie Hedels
04.10 Trygg Swift

Vigde

Ramnes kirke
03.10 Silje Kverndokken og Espen Flåteteigen
Våle kirke
10.10 Berit Anna Mikalse Tustervatn og Rune Fossheim

Døde

Fon kirke
11.09 Margit Fon
Ramnes kirke
18.09 Gerd Solberg Kihle
25.09 John Lunde
02.10 Thorleif Lerstand
Våle kirke
11.09 Erling Lima
17.09 Bjørg Ragnhild Borgersen
18.09 Aud Olga Kaldager
23.09 Jenny Wenche Bakken
30.09 Ingrid Miriam Wergeland

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

Nå er det høst og tid for farikål

Tlf: 33 38 47 00 

300 etterkommere samla på slektstreff på Sagatun
VIVESTAD: 9. august 2015 var det slektstreff på Sagatun for etterkommere av Christian Johan Pedersøn Crøger født i 1800, og 
hustru Karen Marie Hansdatter Crøger født i 1833. Begge var født i Ramnes, og ble første generasjon i en tallrik etterslekt.
Christian Johan og Karen Marie fikk fire barn, en sønn og tre døtre som alle etablerte seg med familier i Vestfold. Yngste datter, 
Laura Olava Crøger ble gift med Anders Johansen Skjeggerød. De bosatte seg først i Ramnes, men flyttet senere til Eik ved 
Tønsberg. Av Laura Olava og Anders J. Skjeggerøds sju barn var det bare to som flyttet fra Vestfold. De andre ble i Tønsberg-
området, en sønn bodde i Ramnes med sin familie. Svært mange i denne slekten er fortsatt bosatt i Vestfold. På Sagatun deltok 
300 slektninger, der de yngste representerte åttende generasjon etter felles forfedre. Sagatun viste seg å være meget godt egnet til 
dette arrangementet. Fasilitetene inne, og de flotte områdene ute var med på å danne en flott ramme for Crøgerslektens familied-
ag. På bildet er alle etterkommere i rett linje etter Christian Johan og Karen Marie Crøger, skriver  Elisabeth Brekken i en epost 
til ReAvisa.

Foto: Privat

ReAvisa for 5 år siden: Her kommer parken på Revetal!
FRA ARKIVET: ReAvisa kunne melde at “her blir det park” for fem år siden. “Parken” har ikke vært 
noe pent syn i årevis, skrev ReAvisa: Nå om dagen lar folk seg provosere av gravemaskiner og store 
jordhauger i det som på reguleringsplanene er tenkt å være et rekreasjonsområde i sentrum av Re. 
Området har så langt ikke fungert etter intensjonen i det hele tatt og vært mer til irritasjon enn glede. 
Kultursjef Ida Johre varsla til ReAvisa at arbeidet med parken skulle starte våren etter. - Det blir en 

flott park, kunne kultursjefen fortelle. Og 
det meste ble som planlagt, bortsett fra et 
vannspeilet som skulle være fontene om 
sommeren og skøyteis om vinteren. Det 
ble søkt og innvilga tippemidler - men de 
folkevalgte vendte tommelen ned i siste 
sekund på grunn av det de mente var for 
høye driftskostnader.

Faksimile: 
ReAvisa oktober 2010
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FORSAMLINGSLOKALER FOR UTLEIE I RE OG OMEGN

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

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

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

Våle prestegård
- møterom og stuer m/velutstyrt kjøkken, stort - 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

VVonheim 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 781Tlf 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 IdrettsparkKlubbhuset 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

Man-lør 11-19 / Søndag 15-19

Revetal

L A G E R B O D  T I L  L E I E

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

Små brøytetjenester 
utføres i Re

Perioden 28.nov - 4.mars.
Ring tlf 911 22 988

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

- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

Vårakorets loppemarked på Elverhøy
RAMNES: Helga 12 - 13. september 2015 hadde Vårakoret sitt 
årlige loppemarked, som de siste åra har vært på Elverhøy i Ram-
nes. Det var mye folk og godt salg. Inne var det bøker og diverse 
gjenstander i salen, mens det var møbler og større ting i telt ute på 
plassen. Loppegeneral Ingegerd Holt Brattestå var fornøyd med 
salget. Det samme var dirigenten for koret Inga Kjæraas Evensen.

Foto: Håkon Westby

Utnenvt til æresmedlem i Re KrF
HJERPETJØNN: Fylkesleder i KrF og leder i Re KrF hadde 
gleden av å overrekke KrFs diplom og æresmedlemsskap til Erling 
Klausen på 95-årsfesten hans. Familiefesten ble holdt hos sønn og 
svigerdatter på Hjerpetjønn. Diplomet er undertegnet av Knut Arild 
Hareide, Dagrun Eriksen, leder i Vestfold KrF Ole Døvik, og leder 
i Re KrF Inger Gladhaug Sandnes. Sistnevnte overrakte diplom 
og blomster og takket for oppmuntringer og trofast støtte gjen-
nom mange år. Erling husket ikke sjøl årstallet for sin overgang fra 
Senterpartiet til KrF, men regnet med at det skjedde på begynnelsen 
av 1980-tallet. Ole Døvik overrakte en bok av Dagfinn Høybråten. 
Alt ble godt mottatt av jubilanten.

Foto: Privat

Re gir klart mest 
i Vestfold - igjen
REVETAL: Sist søndag 18. 
oktober 2015 gikk årets TV-
aksjon av stabelen, og pengene 
som kommer inn går til Regn-
skogfondet. Re kommune har 
liggi på toppen blant de mest 
gavmilde kommunene javnt og 
trutt i alle år. Thorvald Hillestad  
ringer hver høst personlig rundt 
og spør hva næringslivet i Re 
vil bidra med, og i år har det 
lokale næringslivet gitt mer enn 
noen gang: 231.000 kroner. Den 
gamle rekorden er fra i fjor med 
174.000 kroner. Ordføreren er 
begeistra over givergleden. 
- Det er moro at Re utmerker 
seg så positivt som dette her. 
Da søndagen kom, var det 
plutselig hull i ruteplanen og det 
måtte hankes inn bøssebærere 
på kort varsel.
- Vi må si oss godt fornøyde 
kveldens innsamlede beløp. Vi 
er fortsatt best i Vestfold, noe 
vi kan være veldig stolte over. 
Vi hadde litt utfordringer med å 
få nok bøssebærere, men sporty 
innsats fra flere gjorde at alle 
rodene fikk besøk, de to siste 
ble rekruttert fra Facebook og 
tok utfordringen på strak arm, 
forteller varaordfører Frode 
Hestnes til ReAvisa. Re gir 
58 kroner per innbygger, det 
plasserer oss på topp i Vestfold 
og en 46. plass i landet.
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KOPI/PRINT/SCAN
KAFFE/VANN

Din lokale partner leverer alt på Revetal!

   itt kontor
- vår ekspertise og service

NYHET!
LOGOVANN

Kl. 9-13

-50%
Alt kompresjonstøy

2XU og Select

Spesialist innen:     Fotball   -   Håndball   -   Løp   -   Ski   -   Sykkel

33 36 26 00 (Butikk) - 33 30 67 67 (Kontor/Grafisk)

www.dittkontor.no / www.dittgrafisk.no   itt kontor
- vår ekspertise og service

Sport1/Ditt Klubbhus er i familie med

Kl. 15-19

-30%
Alle sko 

og støvler

Kl. 12-16

-40%
22 stk Suunto M

pulsklokker

Kl. 18-21

-40%
Alt fra

Hummel

Kl. 20-24

-50%
Alle 

sykler

Gjelder ikke bestillingsvarer. Først til mølla i butikk!


