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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!

15 - 16 - 17

TRAFIKKSKOLE
Tlf 413 87 372

www.retrafikkskole.no
post@retrafikkskole.no

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

lastesikringskurs, med mer.

Kommunesammenslåing:
Så var’e på’n igjen...
De færreste ved makta er fornøyd med folkets nei i folkeavstemningen i Re, helt fra topp til bunn: 
Regjering, Fylkesmann, gode naboer – og mange av våre egne folkevalgte her i Re. 

ReAvisa-leserne er delt så å si på midten i spørsmålet: 
Trenger Re en ny runde på kommunesammenslåing?

Dyster brannstatistikk 
så langt i år

26 - 27 

En gang i livet -
bør du unne deg et ekte kvalitetskjøkken!

  

Huseby er ikke som andre kjøkkenprodusenter...

Skreddersydde løsninger. Finerte skrog. Ubegrensede 
fargemuligheter. Unike overflateteknikker.
Og en garanti ingen kan måle seg med!             

HUSEBY KJØKKENSENTER VÅLE
Gjeldstadveien 38B
3178  Våle
Tlf 33 06 12 40www.huseby.no

Temamøte for arbeidsgivere:
Forsikringer i arbeidsforhold
- se annonse på side 25!

- Vi jobber for det
lokale næringslivet!

Tlf 33 06 46 40 / revetal@sagarr.no

Fastpris på salg av bolig
kr 25.000 + faste kostn.

Stor karateturnering 
i Vålehallen
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Om ReAvisa:

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

Nettavisa ReAvisa.no har 
en oppdatering daglig i 
snitt, med opp mot 5.000 
lesere hver uke.

Papirutgaven av ReAvisa 
kommer som et måneds-
magasin med 5.500/8.800 
i opplag. Avisa sendes til 
husstander i Re og omegn, 
eller til hele Andebu og 
Hof i tillegg ved noen 
utgivelser. I tillegg til 
distribusjon med bud, 
legges ReAvisa også der 
folk møtes i Re - til gratis 
avhenting. 

Utgiver: Ormis Media
Avisa distribueres og 
trykkes av A-media.

Kontakt ReAvisa:

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

Annonse i ReAvisa:

Treff kunder i Re og 
omegn på en billig og 
bra måte med annonse i 
ReAvisa - på papir og nett. 
Send epost til 
Annonse@ReAvisa.no
eller ring tlf 488 69 444.

Tips ReAvisa:

Tips@ReAvisa.no
eller tlf 488 69 444.
Du kan også besøke 
ReAvisa i Revetalgata 8.

Får du ikke 
ReAvisa?

Send navn, postadresse 
og telefonnummer til 
Post@ReAvisa.

Stian Ormestad
Redaktør og journalist

Epost: Stian@ReAvisa.no
Telefon: 488 69 444

Synne Eggum Myrvang
Ungdomsfrilanser

Epost: Synne@ReAvisa.no
Telefon: 414 79 715

Håkon Westby
Seniorfrilanser

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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Gårdsbruk i Re:

Neste ReAvisa
har frist 6. april,

utgivelse 13. april
Annonse@ReAvisa.no

Tlf 488 69 444

Stine Skoli
Frilans journaliststudent

Epost: Stine@ReAvisa.no
Telefon: 971 75 274

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

De to første kursene er allerede 
til helga, og sjøl om snøen lig-
ger på bakken og våren virker 
langt unna er det mye å finne 
på for folk med grønne fingre. 
Det er nå du kan legge grunn-
laget for å høste egendyrka mat 
i løpet av våren, sommeren og 
høsten - og til og med vinteren. 
Noen matplanter tåler fint å stå 
ute i kulda gjennom vinteren.

En lettdrevet kjøkkenhage
Dette er det Rune Christoffer 
Holm vil spre kunnskap om på 
kjøkkenhagekursene. - Det er jo 
veldig i tida, dette med å dyrke 
sin egen mat og vite hvor maten 
vi spiser kommer ifra. Tenk 
deg alle muligheter vi har til å 

dyrke mye av maten vår sjøl! 
På kurset skal det være fokus 
på å gjøre det enkelt, ikke noe 
avanserte saker. - Mange tror 
kanskje at det er vanskelig å få 
til å dyrke noe sjøl, men det skal 
vi vise at det ikke er. Kurset er 
for nybegynnere, der vi hjelper 
folk i gang. Det viktigste er 
kunnskap, så planlegging ut ifra 
kunnskapen om såing, vekstfor-
hold, gjødsling, forebygging av 
skadedyr, med mer. Vi skal ha 
fokus på en lettdrevet kjøkken-
hage, sier en ivrig kursholder. 
- Jeg kommer med tips og triks, 
også er jeg såpass ydmyk at 
jeg veit at flere av deltakerne 
kommer med kunnskap jeg kan 
lære noe av - så litt av poenget 

Stor interesse for kjøkkenhagekurs
BJUNE: Rune Christoffer Holm (42) ville lufte interessen for et kjøkkenhagekurs på Blomstergård på Bjune. 
I løpet av timer ble det fulltegnet, og nå har han satt opp fire kurs til med snart 100 deltakere til sammen.

er å lære av hverandres erfar-
inger, forteller Rune Christoffer 
som har vokst opp på gården 
på Bjune. Han får god hjelp til 
å drifte Blomstergård av kona 
Marte Ermesjø Holm (36). De 
har tre barn på 7, 8 og 10 år. 
Pappa Borger Holm (65) hjelper 
også til, pluss at de har sesong-
arbeidere når det står på som 
mest. Til daglig jobber Rune 
Christoffer på NRK Vestfold 
som journalist og vaktssjef. 
Gårdsdrifta med Blomstergård 
og sau er mest en hobby, men 
drømmen er å kunne leve mer 
og mer av det. Rune Christoffer 
er gartner, med utdannelse fra 
Gjennestad gartnerskole. - Det 
er veldig moro, jeg har nok en 

lidenskap for det som spirer og 
gror. Vi er ikke der enda etter 
fire års drift at vi kan leve av 
gårdsdrifta, men vi kjører på og 
ser hvordan det går etter hvert. 
Det er mye jobb, og forbere-
delsene til sommeren er allerede 
godt i gang. I slutten av januar 
ble de første frøene til sommer-
blomstene lagt i jorda.

Overraskende stor pågang
At kjøkkenhagekurset skulle 
bli så populært, overrasker 
journalisten med de grønne 
fingrene. - Det er deltakere i 
alle aldre, begge kjønn, ganske 
javnt fordelt - men det er noen 
flere kvinner enn menn. Det 
er mange fra Re, Tønsberg og 

“Mange tror kanskje at det er vanskelig å få til å dyrke noe sjøl, men det 
 skal vi vise at det ikke er. Vi skal ha fokus på en lettdrevet kjøkkenhage.”

Rune Christoffer Holm, Blomstergård på Bjune
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Nettavisa ReAvisa.no - 14.612 lesere sist måned!

Mest lest sist måned:
1. Revetal kolonial - kortreist og økologisk mat
2. Bolighus totalskadd i brann på Jareberg
3. Minneord om Kåre Huseby (1923 - 2016)
4. Tenk stort - og bruk sunt bondevett! 
5. Omkamp om kommunesammenslåing?

Mest lest så langt i år:
1. Revetal kolonial - kortreist og økologisk mat
2. Amalie (17) følges av tusenvis i sosiale medier
3. Bolighus totalskadd i brann på Jareberg
4. Minneord om Kåre Huseby (1923 - 2016)
5. Tenk stort - og bruk sunt bondevett!

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 mars 2016

   Åpnings�der:   
�rsdag �l fredag: 11-16 
lørdag: 11-15 

www.akglass.no og facebook 

Vi blir stadig
flere reinger!
RE: Befolkningsstatistikken 
for 2015 er nå klar, skriver Re 
kommune på sine nettsider: 686 
flytta hit, og 99 barn ble født.
Re har en ung befolkning, og vi 
vokser med mange nyetablerere 
som stifter familie. Fødsels-
overskuddet er fortsatt høyt i 
Re – og det var enda høyere i 
2015 sammenlikna med året før. 
Netto tilflytting var litt lavere 
enn året før. Til sammen gir det 
en befolkningsvekst på likt nivå 
som i 2014. Befolkningsstatis-
tikken viser at Re kommune 
hadde 9.361 innbyggere per 
31.12.2015. Dette er en økning 
på 1,17 prosent, på samme nivå 
som åra før – en stabil befolkn-
ingsvekst gjennom de tre siste 
åra.

Bedre regnskaps-
tall enn frykta for 
Re kommune
REVETAL: “Unngår bud-
sjettert bruk av reserver”, 
skriver Re kommune på sine 
nettsider: “Administrasjonen 
har nå oversendt regnskapet 
for 2015 til revisjonen. Netto 
driftsresultat er 13,6 million-
er kroner bedre enn budsjet-
tert. Likevel er resultatet bare 
på 0,3 prosent, og er betyde-
lig lavere enn målet på 1,75 
prosent. Årsaken til dette er 
at det ble vedtatt å saldere 
budsjettet for 2015 ved å be-
nytte vel 8,9 millioner kroner 
fra reservene/bufferfondet. 
Med det faktiske resultatet 
unngår vi dette, og etter bruk 
av bunde fond og avsetninger 
til fond står vi igjen med et 
regnskapsmessig mindrefor-
bruk på 1,2 millioner kroner. 
Bak resultatet ligger det 
mange årsakssammenhenger. 
De viktigste er høyere skatte-
inngang enn budsjettert for 
landet totalt sett, og forhold 
knyttet til premieavvik for 
pensjon. Selve driften av 
tjenestene har et merforbruk 
på 1,2 millioner kroner, men 
det er etter at de i løpet av 
året har fått tilført budsjettet 
cirka 15 millioner kroner.” 
Årsberetning og regnskap 
vil bli behandlet av kom-
munestyret i juni.

Dansekveld på 
Sverretun 
LINNESTAD: Lørdag 12. mars 
arrangerer Tunsberg Leikar-
ring dansekveld på Sverretun, 
Linnestad. Det blir mulig å lette 
på foten til både swingmusikk, 
linedans og gammeldans 
med DJ. Alle danselystne er 
velkomne, melder Tunsberg 
leikarring i en epost til ReAvisa.

Brød-tema på inter-
nasjonal møteplass 
BJUNE: Tirsdag 5. april er 
Intrnasjonal møteplass i Re lagt 
til hjemme hos Karen Lassen 
i  Bjuneveien: - Vi setter brødet 
i fokus. Alle jordas kulturer 
har en eller annen form for 
brødbakst. Ta med litt brød-
deig for å vise hva som er 
typisk for brød i fra forskjel-
lige steder i verden. Vi fyrer 
opp bakerovnen og steker alle 
sorter brød der! Ta med ferdig 
deig, kun utbaking,steking og 
smaksprøver på møtet, forteller 
bygdekvinnene i Ramnes i en 
epost til ReAvisa. Møtet inngår 
i samarbeidet bygdekvinnene 
har med Re Røde kors om 
Internasjonal møteplass.

Årsmøte i Ramnes 
historielag
BRÅR: Årsmøte på Bygdetunet 
Brår onsdag 16. mars, melder 
Ramnes historielag i en epost 
til ReAvisa. - Vi får besøk fra 
Fylkesarkivet med orientering 
om hva vi bør gjøre når bank-
boksene blir borte. Alle er 
hjertelig velkommen!

Helse og humor på 
Våle samfunnshus
VÅLE: Humoristen og kåsøren 
Øyvind Thorsen kommer på 
møtet i Våle og Undrumsdal 
Pensjonistforening 10. mars, 
forteller Mary Kjølstad i en 
epost til ReAvisa. Han er kjent 
for sine morsomme og under-
fundige radiokåserier i Nitimen 
og har skrevet en lang rekke 
bøker med lun, folkelig humor. 
Det blir servering og musikalsk 
underholdning ved Terje 
Gåsholt.

Stor interesse for kjøkkenhagekurs

Holmestrand - og en kommer 
kjørende helt fra Flå i Hal-
lingdal! I løpet av kurset skal 
det sås ti forskjellige matplant-
er, alt fra gulrot til forskjellige 
krydderplanter. - Hele greia 
er å inspirere folk til å dyrke 
sin egen mat, forteller Rune 
Christoffer, som gleder seg til å 
ta i mot kursdeltakerne i salg-
slokalene som for anledningen 
er innreda med benker og bord. 
Av alle kursa som er satt opp, 
er det nå noen få plasser ledig 
lørdag 19. mars. Totalt er nesten 
hundre påmeldt til kjøkken-
hagekurs de neste ukene 
- mange, mange flere enn 
kursholderen sjøl hadde 
drømt om.

GRØNNE FINGRE: Rune 
Christoffer Holm (42) gleder 
seg til kjøkkenhagekurs på 
Blomstergård på Bjune.

Foto: 
Stian Ormestad 

Se video på ReAvisa.no

ALT TIL SKJEGGET!
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DNB Eiendom � Hele Norges Eiendomsmegler   �   dnbeiendom.no   �   tlf: �� �� �� ��

Truls Bøhle
Tlf: ��� �� ���
truls.bohle
@dnbeiendom.no

Thor Fredrik H. Solberg
Tlf: ��� �� ���
fredrik.solberg
@dnbeiendom.no

Solgt! Solgt! Solgt! Selge?
DNB Eiendom selger flere eiendommer i Re enn noen annen. Derfor treffer vi også 

flere kjøpere og vet hva de ser etter. Kanskje søker de en bolig som din? Ta en titt i 

Norges største boligkjøperregister på www.dnbsnartsolgt.no for å se hvor mange 

som søker bolig i ditt område akkurat nå. Ta så kontakt med en av våre lokalkjente 

meglere for et godt tilbud, så hjelper vi deg videre.

DNB Eiendom Revetal – Vi kjenner nabolaget ditt
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Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01

VI SØKER ALLSIDIG OG SELVSTENDIG

RØRLEGGER
Se mer informasjon her:

kjaers.no

Frivillighet i Re:

Oppdrag
REVETAL
Virkeligheten er spennende nok. Leger Uten Grenser 
kommer til Vestfold for å gi deg et innblikk i livet i felt.
www.legerutengrenser.no/vestfold

Støtt oss med 200,-  Send sms VESTFOLD til 2177

Horten             29.2 - 03.3Holmestrand       4.3 - 05.3Sandefjord          7.3 - 10.3Stokke         11.3 - 12.3Larvik        14.3 - 17.3Andebu       18.3 - 19.3Tønsberg          4.4 -   7.4Revetal            8.4 -   9.4

FØLG OSS PÅ OPPDRAG VESTFOLD:

Pressemelding
Post@ReAvisa.no

Stiftelsen UNI besluttet å 
innvilge 100.000 kroner til 
el-arbeid på Bakke mølle i 
sitt styremøte i februar. Stif-
telsen Bakke Mølles Fremme 
er opprettet med det formål å 
restaurere, istandsette og ivareta 
Bakke Mølle med utstyr i for-
hold til tidsalder og funksjoner. 
Hele mølleprosjektet er et stort 
prosjekt som har gått, og vil 
fortsette å gå, over flere år for å 
sette den gamle møllebygningen 
i stand. 

Sikrer det elektriske anlegget
Prosjektet “Bakke mølle – el-
arbeid” er enkelt sagt et prosjekt 
som går ut på å legge om og å 
legge nytt elektrisk opplegg i 
møllebygningen for derved å 
gjøre denne delen av det tekni-
ske anlegget sikkert å bruke. 
En grunnleggende ide i hoved-
prosjektet er å belyse fenomenet 
energi og hvordan vann blant 
annet omdannes til mekanisk 
kraft. Arbeidet med den gamle 

mølla har allerede vakt stor 
oppmerksomhet langt ut over 
Re kommune. Kvern og sag 
på Bakke nevnes første gang i 
1617 og mølla har hatt en turbu-
lent historie med diverse bran-
ner og forskjellige gjøremål. 
Nåværende møllebygning er fra 
1904, men ble i 1949 utvidet og 
modernisert. 

Et energihistorisk senter
Øivind Skjeggerød fikk overta 
møllebygningen med maski-
ner og inventar i 2008. Da han 
overtok var stort sett alle de 
gamle maskinene og utstyret 
intakte. Hele mølla skal 
restaureres og settes tilbake i 
den tilstanden den hadde på 
begynnelsen av 1900-tallet for 
den eldste delen, og 1950-tallet 
for den yngre delen. Re kom-
mune benytter Bakke Mølle 
blant annet i forbindelse med 
«Den kulturelle skolesekken». 
Prosjektet «Bakke Mølle – et 
energihistorisk senter» tar sikte 

på å bevare hele kulturmiljøer 
og kulturminner knyttet til 
vanlige menneskers liv og 
virke. 

Bidrar til å bevare historien
Stiftelsen UNI er en all-
mennyttig stiftelse som gir 
økonomisk støtte til tiltak som 
verner mennesker og fortid-
sminner. Stiftelsens ideelle 
formål er å fremme allmenny-
ttig virksomhet innen skade- 
og miljøvern. Hensikten er å 
bidra til en trygg utvikling i 
det norske samfunn. Stiftels-
ens bidrag skal i første rekke 
være økonomisk støtte til 
prosjekter og påskjønnelse 
til institusjoner og enkeltper-
soner, heter det på nettsida
stiftelsen-uni.no. Flere andre 
prosjekt i Re kommune har 
tidligere fått midler, deriblant 
Våle Prestegård. Styret i Stif-
telsen UNI har hittil i 2016 
bevilget fem millioner kroner 
til 32 forskjellige prosjekter.

100.000 til el-arbeid på Bakke mølle
BAKKE MØLLE: Stiftelsen UNI er en allmennyttig stiftelse som gir økonomisk 
støtte til tiltak som verner mennesker og fortidsminner.

STOR JOBB: Øyvind Skjeggerød og hans gode hjelpere legger 
ned utallinge dugnadstimer for å sette i stand Bakke mølle. Her 
fra en ReAvisa-reportasje for snart to år siden. 

Arkivfoto: 
Håkon Westby

Det eldste regnskapskontoret i Re!
Du kan fortsatt regne med oss!

Regnskap for landbruk, firmaer og foreninger
Økonomisk veiledning – budsjett – selskapsetablering

gårdsoverdragelser – valg av selskapsform

Skaugvn 2, Postboks 35, 3177 Våle
Tlf. 33 06 45 00 E-post: Tlf. 33 06 45 00 E-post: firmapost@vrk.no
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Små grep 
- større spillerom

SpareBank 1 BV er et solid fi nanskonsern med kontorer i Vestfold og Buskerud. 
Vi har lyst til å bli bedre kjent med deg, og hjelpe deg på veien mot full økonomisk oversikt. 
Kontakt en av våre rådgivere eller ring 02480 fra 07-24. Ditt nærmeste lokalkontor fi nner du
i Storgata i Horten eller i Grev Wedelsgate ved jernbanen i Tønsberg. Velkommen!

Rådgivning

Anita Blaafj ell
Autorisert fi nansiell rådgiver

Mobil:  90 74 73 18
anita.blaa� ell@s1bv.no

Kjetil Malmedal-Nes
Autorisert fi nansiell rådgiver

Mobil:  92 22 22 76
kjetil.nes@s1bv.no

Roar Malmquist
Autorisert fi nansiell rådgiver

Mobil:  97 56 11 99
roar.malmquist@s1bv.no

Lars Anders Berg
Banksjef

Mobil: 92 83 05 91
lars.anders.berg@s1bv.no

Anne Torp Bjerkesti
Autorisert fi nansiell rådgiver

Mobil:  95 13 91 48
anne.bjerkesti@s1bv.no

Marit Sælid
Autorisert fi nansiell rådgiver

Mobil: 97 40 88 57
marit.saelid@s1bv.no

Elisabeth Høgeli Ålefj ær 
Autorisert fi nansiell rådgiver

Mobil:  41 18 00 14
elisabeth.ale� ar@s1bv.no

Charlotte Engen
Autorisert fi nansiell rådgiver

Mobil: 41 50 97 81
charlotte.engen@s1bv.no



7ReAvisa mars 2016
Sport i Re:

GNILGEMSMODNEIE
SOIGA

Medlem av Norges 
Eiendomsmeglerforbund

Sjekk alltid prisen hos   

AGIOS EIENDOMSMEGLING før du skal selge bolig!
Din lokalmegler på Revetal  -  Ring tlf 33062050 

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Re karateklubb arrangerte sin 
aller første store turnering, med 
135 deltakere fra hele Østlan-
det, så hele Vålehallen ble tatt 
i bruk lørdag 13. februar 2016. 
Disiplinene var både kata - som 
går på bevegelser en og en, og 
kumite - som er to og to i kamp 
med hverandre.

Sju deltakere på hjemmebane
Blant alle de 135 deltakerne, var 
det sju lokale - to av dem er på 
vei til sort belte: Emil Tinnion-
Varholm (15) og Kristian 
Bjørnøy (15), begge fra Revetal.
- Det er mye fotball og håndball 
her i Re - vi ville gjøre noe an-
net. Det er kult å si at man kan 
karate, forteller gutta. Det er 
et effektivt selvforsvar og god 
trening, både fysisk og mentalt. 
Styrke, fleksibilitet, balanse og 
kroppskontroll trenes det mye 

på, og kanskje enda viktigere er 
det mentale aspektet. At de nå 
er på vei til sort belte, er ikke 
småtteri. Det kan skje i løpet av 
dette året, eller seinest neste år. 
Det er strenge prøver som skal 
bestås. - Det er et stort mål, er 
de enig om. En milepæl, både 
for gutta sjøl og Re karateklubb. 
Fra før av har bare leder - eller 
sensei - Svein Kristiansen sort 
belte i Re karateklubb. 

Trener på Røråstoppen skole
Petter Andersen (7) var ste-
vnets yngste lokale deltaker, 
May Solveig Fagervoll (34) 
den eldste lokale deltakeren. 
Karate er for folk i alle aldre, og 
medlemslista har et stort alder-
sspenn, får ReAvisa fortalt. 
Hanna Haarseth Hansen (8) 
fra Kirkevoll er veldig klar på 
hvorfor hun driver med karate:

- Jeg har allerede bestemt meg 
for å passe på hele landet, så in-
gen blir skadet. Med karate kan 
jeg jo passe på alle andre som 
trenger det. Det er jo fint!
Simen Hansen (10) og Sander 
Fjellvang (8) var også lokale 

deltakere i turneringa på hjem-
mebane. Re karateklubb er litt 
over ti år gammel, og teller i 
dag cirka 20 medlemmer. De 
trener på i gymsalen på Rørås-
toppen skole mandager og 
onsdager fra klokka 18.00.

VÅLEHALLEN: - Det er mye fotball og håndball 
her i Re - vi ville gjøre noe annet. Det er kult å si at 
man kan karate, mener 15-åringene Emil Thinnion-
Varholm og Kristian Bjørnøy fra Revetal. Begge er 
på god vei til sort belte.

Stor karateturnering 
i Vålehallen

SHOTOCUP I VÅLEHALLEN: Re karateklubb samla 135 
deltakere i sin aller første turnering som arrangør, av dem 
sju fra egen klubb. Hanna Haarseth Hansen (8) fra Kirkevoll 
vil lære karate for å beskytte alle de snille menneskene her i 
verden. Emil Tinnion-Varholm (15) og Kristian Bjørnøy (15), 
begge fra Revetal, driver med karate fordi det er kult - og de 
er på god vei til sort belte. May Solveig Fagervoll (34) var 
den eldste lokale deltakeren i turneringen. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Sort belte i 
Re takewon-do
TROMSØ/FON: Før 
jul fikk de to første i 
Re Takewon-Do-klubb 
sine sorte belter: Anders 
Proos og Jon Hombe 
reiste til Tromsø for 
gradering - der begge 
besto. Klubben ble starta 
for tre år siden og teller 
nå rundt 50 medlemmer, 
med både barnepartier 
og voksenpartier på sine 
treninger i Fon.
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Sport i Re:

Norgesmester fra Undrumsdal
VEGGLI/UNDRUMSDAL: Arvid Lian (54) fra Undrumsdal 
vant Norgesmesterskapet i veteran klasse 51 – 55 år på Veg-
gli. Lian hopper for IL Ivrig. Han forteller til ReAvisa at han 
hoppa mye på ski som guttunge, bare for moro skyld – ikke 
i organiserte former. Det var først som 42-åring han tok opp 
gamle kunstner, da sønnen Kristian Lian viste seg som et 
stort hopptalent. De siste 12 åra har han vært med i veteran-
NM de gangene det har passa seg, og det har vært kort vei å 
kjøre – helt uten noen store ambisjoner. I en alder av 54 år er 
han nå intet mindre enn Norgesmester.

Foto: 
Stian Ormestad

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Tross øs-pøs-regnvær ble det 
hopprenn i Rambergkollen.
Dugnadsfolka redda de to 
minste bakkene fra å renne bort 
– så renn ble det.

Lange lokale svev
– Vi var her fredag kveld og 
spadde snø for harde livet, og 
trodde vi skulle få til K44-
bakken også, forteller Hilde 
Kommedal Ringen – mamma til 
en av de nyeste tilskuddene i IL 
Ivrigs hoppgruppe, Even Kom-
medal i klasse 13 år.
Even skulle egentlig hoppe i 
den store bakken, der han har 
landa på 28 meter i sitt lengste 
hopp. Siden det ikke var mulig 
å hoppe i den store bakken, 
stilte Even i den mellomstore 
K18-bakken – og hoppa 16 
meter i finaleomgangen.

Det var bare en halvmeter 
kortere enn vinneren Sondre 
Leiulfsrud fra Heddal IL 
– Telemark-klubben kom 
langveisfra med hele fem del-
takere i Rambergrennet søndag 
7. februar 2016. Den aller første 
utfor hoppkanten var Pernilla 
S. Mathisen fra IL Ivrig i Jenter 
6 år-klassen. Den tøffe jenta 
tok sats og landa på 5,5 meter 
i K8-bakken- en meter bak den 
personlige rekorden. Det var 
såpass trått i sørpa at det var 
godkjent, mente ei stolt 
hoppjente. Henrik B. Stran-
dli var en annen lokal Ivrig-
deltaker, han hoppa i Gutter 
13 år-klassen. Ragnar Skinnes, 
leder i IL Ivrig hoppgruppe, var 
imponert over alle som trossa 
regnet og møtte opp for å heie 
fram alle deltakerne i Ramber-

grennet 2016.
– Det har vært mye jobb i tre 
uker, så jeg må takke for all 
hjelp så vi fikk til et renn her 
i dag, sier Ragnar til stor app-
laus. Han er en stor ildsjel for 
den lokale hoppsporten, både 
som trener, med mange, mange 
dugnadstimer, og med organi-
sering av hoppgruppa. 

- Rekruttering er viktigst!
– At vi ikke fikk hoppa i den 
store bakken, det får så værra. 
Vi var en gjeng som spadde 
snø og sto på i flere uker, fram 
til og med fredagskvelden. Vi 
håpa at vi klarte å få til et renn, 
også i den store bakken, helt 
fram til lørdag morran. – Men, 
vi redda de to småbakkene –  
det er tross alt rekruttering som 
er viktigst.

RAMBERGKOLLEN: Årets Rambergrenn ble arrangert i Rambergkollen 
søndag 7. februar - mot alle odds i mildværet.

Redda Rambergrennet i regnværet

LENGST AV DE LOKALE: Even Kommedal fra IL Ivrig lander på 16 meter i finaleomgangen. 

Foto: Stian Ormestad.

Se flere bilder på ReAvisa.no

VÅLE/DANMARK: 
Førsteårsjunior Kristian Klevjer 
(16) tok fire gullmedaljer og tre 
sølv i NM i banesykling i helga.
Norgesmesterskapet var lagt til 
Danmark, siden det ikke finnes 
noen velodrom til banesykling 
her til lands. Nettopp av den 
grunn satser egentlig ikke 
Kristian i banesykling, men 
landevei. Likevel ble det hele 
fire gull, tre sølv og en fjerde-
plass på Våle-gutten i årets NM 
i banesykling.
– Jeg hadde mye bra kamp mot 
de andre, og det ble mye jevne 
tider og sånn – så det var moro. 
Jeg satser jo egentlig på lande-
vei, men det er moro å kjøre litt 
bane når det ikke er sesong på 

Gull og bronsje til Mia Yu Axelsen
RÅNERUDÅSEN/ARENDAL: Mia Axelsen fra Rånerudås-
en i Våle ble doublemester sammen med Marlene Hallerud 
Lofsberg fra Hof i klassen Jenter 19 år, i tillegg til bronsje i 
single. Regionsmesterskap for juniorer gikk i Arendal siste 
helga i januar. Regionen består av Aust-Agder, Vest-Agder, 
Telemark og Vestfold. Mia starta med tennis på tennisbanen 
i Bergsåsen for snart sju år siden. Nå spiller tennistalentet 
for Tønsberg og Slagen Tennisklubb (TSTK). Siden den 
spede start i Bergsåsen har det blitt mange tennisleire og 
turneringer. Sammen med venninnen Marlene fra Hof har 
det vær mye moro og flere spennende kamper både med og 
mot hverandre. – Jeg er mest stolt av double-seieren, for jeg 
satser mer på det enn single, forteller Mia til ReAvisa. Det 
ble i tillegg til gull i double, en 3. plass i single. – Tennis er 
egentlig en individuell sport, men jeg liker at vi er to. Det blir 
en mellomting mellom individuell- og lagidrett. Samarbeidet 
på banen mellom oss to, som finjusteres og trenes på hele 
tida, er veldig moro – fordi det blir så veldig bra over tid. 
Mia forteller at hun ikke satser i så veldig stor grad på ten-
nis, men heller ser på det som en hobby. – Jeg vil komme så 
langt jeg kan, og bli så bra jeg kan – og jeg synes det er gøy å 
vinne. Men jeg vil ikke sikte mot noen titler, men heller bare 
ha det gøy og fokusere på å bli bedre. Det neste på planen er 
enda mer trening – og en stor treningsleir i Sverige til våren. 
Planen er også å spille flere turneringer framover. Mia vil 
gjerne at ReAvisa nevner at det står dårlig til med tennis-
banen i Bergsåsen, der hun fikk sitt aller første møte med 
sporten. – Jeg ønsker meg selvfølgelig en bane som helst blir 
like bra som den var før – både for egen del så jeg kan trene 
mer lokalt, men også for rekruttering til tennissporten. Det 
som trengs i første omgang er en bedre belysning og bedre 
asfalt, hvert fall å tette hullene i dekket, forteller Mia.

Foto:Privat

landevei – og jeg skal fortsette 
med det, forteller Kristian til 
ReAvisa. Medaljegrossisten 
håva inn edle medaljer: Gull på 
1000 meter tempo, gull på 3000 
meter tempo, gull på keirin, og 
gull på eliminasjonsløp. Sølv på 
poengløp, sprint, og i omnium 
som er sammenlagt av noen av 
distansene – der hadde Kristian 
like mye poeng som vinneren, 
men tapte den siste spurten i 
det avgjørende løpet, som da 
avgjorde vinneren. I tillegg ble 
det en fjerdeplass i schratch 
fellesstart. Likevel er og blir 
landeveisritt førstepri for syk-
keltalentet: – Det har vel mye 
med at man må til utlandet for å 
sykle bane, siden vi ikke har en 

velodrom i Norge. Håper jo 
at vi får bygd en velodrom 
snart, så det blir litt enklere 
å få kjørt på bane.
Kristian starta sin syk-
kelkarriere i skauene her i 
Re, i Re Sykkelklubb. Der 
ble han helt til skolestart på 
Norges toppidrettsgymnas 
(NTG) på Kongsvinger i 
fjor. Derfor bytta han også 
klubb og sykler nå for 
Glomdal.
– Men Kristian er fortsatt 
en ekte Re-gutt! Vi i Re 
SK er som vanlig svært 
imponerte og ganske stolte, 
forteller Henning Larsen på 
vegne av den lokale sykkel-
klubben.

Fire NM-gull i banesykling til Kristian Klevjer
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Re middelalderdager:

Årsmøte i Re idrettsråd

Styret innkaller herved til årsmøte i Re idrettsråd
Årsmøtet avholdes den 30. mars kl. 19.00 
på kommunehuset, formannskapssalen. 

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, 
må sendes styret senest 16. mars til 

ida.johre@re.kommune.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli 
gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før 

årsmøtet, saksliste sendes alle idrettslag.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært 
medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt 

kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- 
og forslagsrett. 

Velkommen til årsmøte! Mvh hilsen styret

Sondre (6) vant vår magiske 
Instagram-konkurranse
REVETAL: Av 250 bidrag i Re middelalder, ReAvisa og Ex-
pert Revetal sin Instagram-konkurranse ble en vinner, andre- 
og tredjeplassen kåret på Re middelalderfestivalens siste dag.
Førstepremien var en DAB-radio gitt av Expert Revetal.
– Vi har to radioer fra før av, og nå har vi tre! Men vi trenger 
egentlig så mange, mener Sondre Gudbrandsen (6) fra Ram-
nes. – Og denne radioen var ekstra kul!
Sondre er med på vinnerbildet, der han kikker på lysene i den 
flotte lysstien. Mamma Ida Gulbrandsen tok bildet – som det 
andre bildet hun har lagt ut noen gang på Instagram, begge fra 
Re middelalder 2016. – Det må vi kunne kalle god uttelling, 
sier mamma Ida og jubler sammen med Sondre og storebror 
Patrik Gulbrandsen (9). Andreplassen gikk til Rebekka Helen 
Kristiansen med et flott naturbilde. Tredjeplassen gikk til Live 
Tandberg med et ferskt bilde av Re-konstruksjonen av Slaget 
på Re. Bla deg gjennom bildene som er posta i konkurransen 
på nettavisa ReAvisa.no!

Foto: Ida Guldbrandsen

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I en høytidlig seremoni under 
åpningen av Re Middelalder-
dager ble det avslørt hvem som 
er årets Ridder av Re: Sjur Gran 
(68) fra Revetal.

Gir tilbake til lokalsamfunnet
– Det er jo selvfølgelig veldig 
hyggelig å bli gjort stas på, 
sier Sjur til ReAvisa etter at 
ridderkappe og diplom var over-
rakt. – Men jeg kommer nok 
ikke til å sprade rundt så mye 
og skryte av dette – det er ikke 
helt sånn jeg er, veit du.
Til ReAvisa forteller Sjur at han 
ikke ville bli kjøpmann som 
liten.
– Jeg vokste opp i butikken i 
krysset her på Revetal, og var 
som guttunge drittlei alle opp-
gavene vi ble satt til hele tida. 
Etter militæret jobba jeg i det 
som var den tidas største land-
handel i Svarstad, så ble gnisten 
tent likevel, og jeg tok over her 
på Revetal. Etter det har jeg 
aldri angra et eneste sekund.
Sjur sitter godt i det i dag, han 
er flink til å få til ting – også 
økonomisk. Men det er ikke 

kroner og øre som er det viktig-
ste. – Det å skape noe, det er det 
som teller. At vi får til ting på 
Revetal. Da kan vi gi tilbake til 
lokalsamfunnet vårt, sier Sjur 
– som alltid har vært en spanda-
bel sponsor og bidragsyter.
Det er viktigere nå enn noen 
gang før, mener han. – Nå som 
kommuneøkonomien er såpass 
skrall, er det helt nødvendig 
med et næringsliv som makter å 
bidra til lag og foreninger.

- En verdig Ridder av Re
Flere foreslo Sjur Gran til 
Ridder av Re, og i innstillin-
gen sto det blant annet: «Sjur 
er en verdig ridder for alt han 
har gjort og gjør i kommunen 
vår – både innen handel og på 
andre arenaer. Han er alltid blid, 
serviceinnstilt, snill og imøte-
kommende. Han har sammen 
med andre laget en varmestue 
for alle midt i sentrum av Re og 
det benyttes flittig utover kom-
munens egne innbyggere, det er 
med på å demme opp for mye 
ensomhet og det er reell folke-
helse». I en uttalelse fra juryen 

heter det: «Sjur Gran har vært 
den viktigste personen for ut-
viklingen av Revetal. Revetal er 
i dag ikke bare et kommunesen-
trum for Re kommune, men fra 
mange steder i Vestfold kommer 
mennesker for å handle og treffe 
kjente på dette senteret. Sjur 
har ved sin innsats bidratt til at 
mange har fått anledning til å 
realisere sin drøm om å starte 
egen butikk og virksomhet. Sjur 
har hjulpet mange i gang, og 
veksten på Revetal har bidratt 
til å trekke nye virksomheter til 
Re kommune. Etableringen av 
vaffelbua er et av mange eksem-
pler på et kjærkomment tilskudd 
til alle lag og foreninger i Re. 
Dette tiltaket er med på å styrke 
frivilligheten i Re. Åpenhet for 
frivillig arbeid gjennom dette 
tiltaket, bidrag fra butikken 
ved loddsalg, spons, med mye 
mer, har kommet godt med 
for mange organisasjoner og 
lag. Sjur har også markert seg 
utenfor Re sine grenser. Det har 
vært med å sette Re og Revetal 
på kartet. En verdig Ridder av 
Re!

ÆRESBORGER: Sjur Gran (68) hedres for sin innsats som kjøpmann og ildsjel bak Revetal som 
handelssenter, møteplass og varmestue for Re og en etter hvert stor omegn.

Foto:
Stian Ormestad.

REVETAL: – Så er altså ikke kjøpmannen på Revetal en forfina snobb 
som sprader rundt i tverrsoversløyfe og ser sånn ut. For deg er det like 
naturlig å sope og vaske og pakke varer og snakke med alle – som det er å 
ta de store business-beslutningene. Det snakker folk om, og det syns de er 
veldig flott med deg, talte ordfører Thorvald Hillestad, før han slo kjøp-
mann Sjur Gran til Ridder av Re - vår lokale variant av æresborgertittel.

– Det er jo selvfølgelig veldig hyggelig 
å bli gjort stas på. Men jeg kommer nok 
ikke til å sprade rundt så mye og skryte 
av dette – det er ikke helt sånn jeg er.

RIDDER AV RE: Sjur Gran (68), ble slått til Ridder av Re 
av ordfører Thorvald Hillestad. Tre reinger er tidligere blitt 
slått til ridder av Re: Henning Larsen, Svein Olsen og Øyvind 
Skjeggerød. Markeringen fant sted under åpningen av årets 
Re middelalderdager, som samla over 4.000 besøkende 12 - 
14. februar 2016.

Foto: Stian Ormestad.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Se video på ReAvisa.no
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NY NAPRAPATKLINIKK ÅPNER PÅ REVETAL 14. MARS

Naprapat og Helse • Industriveien 3, 3174 Revetal  |  Tlf: : 33 44 82 05  |  www.naprapatoghelse.no

Muskel- og leddplager?

Hvordan undersøker en Naprapat?
Ved føste konsultasjon foretas en 
gjennomgang av pasientens sykdomshistorie 
og livssituasjon, deretter foretas det en 
rekke dokumenterte kliniske tester. Testene 
avdekker også sykdomstilstander, der 
pasienten oppfordres til å kontakte lege. 

Behandlingen skjer ved å kombinere 
manipulasjons- og mobiliseringsteknikker av 
ledd med ulike former for muskelbehandling, 
dette følges opp med treningsøvelser og 
ergonomisk rådgivning.

Bedrifter
Muskel- og skjelettplager er den vanligste 
årsaken til sykemeldinger og uføretrygd. Vi 
inngår avtaler etter bedriftens ønsker! Det 
være seg behandling på bedriften, eller rask 
tilgang til behandling på vårt kontor. 
Ta kontakt for mer informasjon. 

HAR DU ELLER DIN BEDRIFT 
HELSEFORSIKRING? 

Følgende selskap dekker behandling hos 
naprapat: If, Gjensidige,  Storebrand, Tryg 
og Vertikal Helse.

De fleste typer muskel- og leddplager
Ryggplager • Ischias • Nakkeplager • Svimmelhet 
• Hodepine • Kne • Ankel • Albue • Achilles • Fot • 
Idrettsskader

Behandlere
Per Thomas Mørk Naprapat, DN, MNNF, 
Medisinsk Akupunktur
Aleksander Treidene Naprapat, DN, MNNF
Alexander Meland Naprapat, DN, MNNF
Lene Honorè Naprapat, DN, MNNF

Timebestilling: 33 44 82 05

www.grofting.no

Din entreprenør/samarbeidspartner 
i landbruk, bygg- og anlegg
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Skolene i Re:

Forebygger 
ekstremisme i Re
VÅLE: Mandag 14. mars blir 
det temadag om ekstremisme på 
Våle samfunnshus, med ansatte 
i Re kommune, politikere, fri-
villige organisasjoner, elevråd, 
og andre inviterte gjester. 
Temadagen er kommet i stand 
som et resultat av at kom-
munene har satt igang et seks 
måneders langt prosjekt som 
skal munne ut i tiltaksplaner, i 
forbindelse med forebygging av 
radikalisering og ekstremisme, 
forteller May-Bente Jansson 
i Re kommune. - Vi har som 
mål at denne dagen skal gi 
deltakerne økt forståelse og 
en felles forståelse for fenom-
enet. Vi skal også bli bevisst 
hvilke faresignaler vi må se 
etter. Til å hjelpe oss med dette 
får vi besøk av svært kompe-
tente ressurspersoner. Politiets 
sikkerhetstjeneste (PST) og 
Kari-Anne Okkenhaug, som 
jobber som koordinator i et 
tilsvarende prosjekt i Tønsberg, 
vil gi oss mye nyttig kunnskap. 
I tillegg vil Tom Olsen (tidlig-
ere høyreekstremist) holde et 
foredrag om sine erfaringer.
Han er SLT-koordinator 
(Samordningsmodell for lokale, 
forebyggende tiltak mot rus og 
kriminalitet) i Time kommune i 
dag - og en av kommune-Norg-
es største ressurser i kampen 
mot radikalisering og voldelig 
ekstremisme. – Ekstremisme 
er ikke et ”Oslo-fenomen”, sier 
Tom Olsen. – De tre norske 
konvertittene fra Trøndelag 
som dro til Syria for å slutte 
seg til IS, kom for eksempel fra 
en bygd ingen hadde hørt om, 
fortsetter han. SLT-koordinato-
ren mener at Kommune-Norge 
nå må realitetsorientere seg, 
og anerkjenne at dette skjer 
overalt. Og at ekstremisme ikke 
bare opererer under IS-flagg. 
– Media gir et skjevt bilde. Jeg 
og min historie synliggjør den 
hvite ekstremismen, sier han.  
Som SLT-koordinator jobber 

REVETAL: Kommunestyret 
valgte i forrige uke entre-
prenør og type bygg for ny 
ungdomsskole. Veidekke er 
valgt som entreprenør, etter å 
ha vunnet anbudskonkurransen. 
Re kommune har allerede gode 
erfaringer med Veidekke fra 
byggingen av Re helsehus. 
Det er betryggende, mener 
våre folkevalgte. Diskusjonen 
gikk derimot på om en ny 
ungdomsskole skal bygges i 
miljøvennlig massivt treverk – 
heltre, eller et tradisjonelt bygg 
i betong med elementer av tre.
Svein Holmøy (SP) ville 
foretrukket heltre, men det er i 
anbudet anslått til fem millioner 
dyrere enn et tradisjonelt bygg. 
Trond Ekstrøm (Frp) har også 
vært svak for heltre under hele 
prosessen, men innser at det blir 
for dyrt. Ulf Lund Halvorsen 
(MDG) er fortvila over at 
heltre-alternativet forkastes i det 
ene partiet etter det andre.
– Å bygge i massivt tre vil være 
mer klimavennlig enn et tradis-
jonelt bygg. Vi har tidligere 
vedtak om å bygge så kli-
manøytralt som mulig. Derfor 
er det feil å forkaste en bedre 
klimaløsning fordi det er dyrere, 
samtidig som vi legger inn en 
parkeringskjeller som koster 
mye mer enn å bygge i heltre. I 
tillegg er det lagt inn utgifter til 
gangveier for nesten en million, 
med mer. Det er lett å finne 
pengene, hvis vi kutter på noe 
annet. – Derfor blir dette rett 
og slett litt rar prioritering, med 

tanke på vedtaket om å bygge 
klimavennlig, mener Lund 
Halvorsen. Bent Sørsdal (V) er 
enig, både når det gjelder heltre 
og droppe parkeringskjeller: – 
Vil vi bruke over 11 millioner 
kroner på parkeringskjeller? 
Det er så å si ett år med eien-
domsskatt, sammenlikner Sørs-
dal. Odd Gjerpe (KrF) synes det 
er rart at de mest grønne vil ta 
mest av matjorda, ved å velge 
bort parkeringskjeller. – Det får 
jeg ikke til å stemme. Reguler-
ingsbestemmelsene for Revetal 
sier at arealet skal utnyttes, og 
det kreves parkeringskjeller for 
å romme en halv gang så mange 
parkeringsplasser som på bak-
keplan. Trond Ekstrøm (FrP) 
mener Re kommune må bygge 
parkeringskjeller, siden det blir 
pålagt alle andre utbyggere.
Fellesforslaget får bare MDG 
og Venstres to stemmer, og 
faller. En folkevalgt går i mot 
hele saken, Trygve Ånestad 
(SP). Han gikk også i mot 
bygging av Re helsehus, med 
samme bekymring for Re kom-
munes gjeldsgrad. – Jeg kan 
ikke gå for dette. Jeg kan ikke 
gå god for nesten 200 millioner 
i nytt låneopptak. Jeg mener 
fortsatt at vi kunne tatt bedre 
valg underveis, hvis adminis-
trasjonen hadde utredet bedre 
hvordan en kombinasjon av 
nybygg og dagens bygg kunne 
blitt. Det mener jeg ikke er blitt 
gjort, desverre.
Les hele kommunestyrets ved-
tak på nettavisa ReAvisa.no.

Nå er vi enda ett skritt 
nærmere ny ungdomsskole

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Kommunalsjef Unni Bu og 
rektor Mona Elisabeth Larsen 
inviterte til møte på Revetal 
ungdomsskole for å oppklare 
det de kaller en misforståelse i 
media: - Vi må rydde litt opp, 
og snakke sammen.

- Flott at elevene er engasjerte
I Tønsbergs Blad sto det i 
februar skrevet at Revetal ung-
domsskole bryter opplærings-
loven. - Revetal ungdomsskole 
bryter ikke opplæringsloven. 
Det er viktig å understreke det. 
Vi vil derimot ha fokus på det 
positive som skjer på Revetal 
ungdomsskole, blant annet med 
nye, positive mobbetall, åpner 
rektor Larsen møtet. Når det 
gjelder vikarbruk, som har fått 
leder av Elevorganisasjonen i 
Vestfold Eivind Yrjan Stamnes 
til å mene at skolen bryter op-
plæringsloven, sier rektor: - Vi 
gjør så godt vi kan i den situas-
jonen vi har.
Det er utfordrende med sjuke-
fravær, og det er ikke alltid en 
lærer som er utdanna i matte 
som tar mattetimen. Men det er 
ikke det samme som at det skjer 
lovbrudd ved skolen.
Kommunalsjef og rektor fortell-

er at elever ikke skal bli overlatt 
til seg sjøl i klasserommene. 
- Det skal ikke skje, men det 
kan skje ved enkelttilfeller. 
Vi vet det har skjedd ved ett 
tilfelle. Men igjen; Det er ikke 
det samme som at Revetal 
ungomdsskole bryter loven. Vi 
lager og gjennomgår rutiner for 
hvordan vi kan gjøre ting bedre. 
Resultatet er at vi fører en 
logg, for å ha kontinuitet også 
ved vikarbruk, forteller rektor 
Larsen - som  synes det er flott 
at elevene er engasjerte. 

-Vil følge skolen tett framover
Stamnes fra Elevorganisasjonen 
forteller at utviklingen ser ut til 
å gå rette veien, men holder fast 
ved at det er viktig å løfte slike 
saker. Han peker på at en lærer 
må være sjuk minst 16 dager 
før det blir vurdert en nyanset-
telse. Dette er viktige dager for 
skoleelevene, før en eksamen 
for eksempel. - Det å føle at 
man ikke får noe ut av timene, 
ikke blir sett, ikke lærer noe - 
det er sløsing med elevenes tid 
og ressurser, mener Stamnes, 
som lover at Elevorganisas-
jonen vil holde et godt øye med 
Revetal ungdomsskole.

- Revetal ungdomsskole 
bryter ikke opplæringsloven

REVETAL: Revetal ungdomsskole ble beskyldt for 
å bryte opplæringsloven, ved å la elever sitte uten 
lærer i timen.

Hei-uka på Re videregående skole 
- se video på ReAvisa.no
BERGSÅSEN: Hei-uka starta med stolleken mandag og limbo 
tirsdag – og onsdag stilte rektor-kollegiet mot elevene i en 
quiz der du måtte være både rask i hodet og til beins. Se video 
på nettavisa ReAvisa.no. Hei-uka er blitt en tradisjon på Re 
videregående skole, der tanken bak mest av alt er å lage et 
bedre skolemiljø – på tvers av klasser og linjer – og mellom 
elever, lærere og rektor. Hei-uka fortsatte  med danseoppvisn-
ing torsdag, og fredag var det «lurvedag» der alle gikk i pysj 
– en skikkelig kosedag som avrunding av Hei-uka 2016.

Foto: 
Stian Ormestad

Se video på ReAvisa.no

 

 

 
    Din trafikkskole på Revetal! 
         Industriveien 4 (vis-à-vis Retorvet)     
         Tlf: 333 950 50    Mail: post@revetaltrafikkskole.no                                            

         Kontakt oss i dag for en hyggelig prat!    

                                                                www.revetaltrafikkskole.no 

  
- Bil 
- Bil og henger 
- Traktor 
- Motorsykkel 
- Moped 
- Båtførerkurs 
- Moped 
- Båtførerkurs 

 
- Motorsykkel 
- Moped 
- Båtførerkurs 
 
- Bil og henger 
- Traktor 
- Motorsykkel 
- Moped 
- Båtførerkurs 

 

han nært med kommunens 
unge. – Jeg opplever at ungdom 
lett får tillit til meg. Kanskje 
nettopp fordi jeg selv har 
vært på kjøret. De skjønner at 
jeg ikke bare har lest meg til 
kunnskapen. – Det er egent-
lig ikke så stor forskjell på en 
høyreekstrem og en islamist. 
De som trekkes til miljøene har 

ofte hatt de samme utfordringene 
i livet, påpeker Tom, og legger til 
at radikalisering og ekstremisme 
heller ikke er noe nytt fenomen. 
Nordmenn dro til Østfronten un-
der krigen; europeiske nynazister 
dro til Balkan og kjempet for 
kroatene; borgerkrigen i Spania 
tiltrakk seg både høyre- og ven-
streekstreme, også fra Norge.
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Andreas Bull-Gundersens minnefond:
Har du forslag til stipend-kandidater?

Gårdskafé åpen i påsken, 
24.3 - 28.3 kl. 13-17 og 

hver søndag fra 1/5 - 19/6 kl. 13-17

Gården byr på kafè, selskaps- og møtelokaler 
samt overnatting i hjemmekoselig atmosfære og 

hjemmelaget, økologisk og lokal. 

Yoga og mindfulness for ungdom 10-18 år: 
4/4-20/4 kl. 15.30 - 16.45 ( - uke 16)  

Yoga for voksne: 4/4 - 20/6 kl. 09-10.30
Mindfulness-kurs: 11/4 - 6/6, kl. 18.30-21

privat undervisning yoga- mindfulness, terapi/
coaching. Mindfulness for bedrifter.

Seilturer i 40 fots seilbåt med skipper: Kveld, 
dag, uke. Seiltur med overnatting til Oscarsborg 
og operaen Madam Butterfly i august for inntil 6 

personer.

For mer info og påmelding 
se www.sukkegard.no eller 
ring 905 90 537/333 96 927

Tlf 333 78 515

Autoriserte Trafikkskolers 
Landsforbund (ATL)

Vår mann i Re!  
Skal du ta «lappen» til bil?

Ta kontakt med Ulf Lauridsen på tlf 90 58 75 74
- Jeg møter deg på Re videregående skole

eller i nær omkrets!

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Andreas Bull-Gundersens 
Minnefond ønsker nok en gang 
avisas bistand med å få ut vårt 
budskap om forebygging av 
vold, informeres det i en epost 
til ReAvisa.no.

Leter etter nye gode formål
Minnefondet ble stiftet av 
Andreas' mor Elisabeth Sann, 
etter at Andreas ble drept i 
København i 2009 som følge 
av blind vold. Selve fondet ble 
stifta i 2010, og har hvert år delt 
ut et stipend - nå 30.000 kroner 

- til en person eller organisasjon 
i Vestfold som driver et godt 
forebyggende arbeid i forhold 
til vold mot eller blant barn 
og unge. I år er fristen for å 
fremme forslag på kandidater 
satt til 10. mars. Forslag kan 
sendes til sekretæren på epost 
heming.olaussen@gmail.com.
Stipendvinner blir så valgt av 
minnefondets styre, og selve 
tildelingen skjer på Restau-
ranten Revetal lørdag 23. 
april. Stipendet blir delt ut av 
Andreas' stesøster Inga Marte 

Thorkildsen. Arrangementet er 
åpent for alle.

Sjette året med uttdeling
Stipendvinnerne til nå har 
vært:
* Voldtektsmottaket i Vestfold 
(Sandefjord) 2011
* Krisesenteret i Vestfold 
(Tønsberg) 2012
* Ola-senteret (Re) 2013
* Røde Kors Gatemekling 
(Tønsberg) 2014
* Revetal Ungdomsskole mot 
mobbing (Re) 2015

REVETAL: Minnefondet leter etter nye gode formål for forebygging av vold.

Av Annika Løbig
Post@ReAvisa.no

Elevene som spilte hovedroll-
ene i musikalen forteller at det 
har vært viktig og mest av alt 
gøy å arrangere kvelden; både 
for hver enkel elev og hele 
skolen. 

Alle fikk utfordra seg sjøl
Selma Noren, som «Anna», 
forteller: – Jeg syns at å jobbe 
med det her har vært ganske 
gøy, fordi jeg føler vi har kom-
met nærmere som venner, og 
selve kulturkvelden er et veldig 

Kulturkveld på Revetal ungdomsskole 
- se video på nettavisa ReAvisa.no

bra arrangement, fordi vi får 
vist fram så mange talenter som 
vi ellers ikke får vist på skolen. 
«Beatles-Crewet» forteller at 
alle fikk utfordra seg sjøl litt 
gjennom kulturkvelden, uansett 
hva hver elev bidro med. Det 
var mye jobb bak kulissene, der 
elevene sto for alt sjøl - som 
sying av kostymer, lys, lyd, med 
mye mer. 
Stykket viste seg til å ha vært en 
interessant prosess, med tanke 
på at mange elever ikke hadde 

REVETAL: Vellykka kulturkveld på Revetal ungdomsskole: Elevene fikk vist 
fram sine interesser innenfor alt fra matematiske utfordringer til psykedelisk 
Beatles musikk. Elevene fikk også muligheten til å lære seg et nytt instrument, og 
flere sto på scenen for første gang.

hørt om the Beatles engang. 

- Aldri mer eyeliner!
– Det var veldig spennende 
å lære om the Beatles, men 
du blir jo veldig lei et-
ter så mye øving og sånt, 
men vi har fått mye bedre 
kjennskap til the Beatles, 
forteller Rune Holtung (16) 
som spilte «Jude» i styk-
ket. – Men dette er i hvert 
fall siste gang jeg skal ha på 
eyeliner ass!

BEATLES-MUSIKAL: Fra venstre Andrine Rehn Bjølgerud (15) som «Lucy», Rune Holtung 
(15) som «Jude», Sean Schuett Rivrud (15) som «Phil» og Selma Norén (15) som «Anna». 

Foto: 
Annika Løbig.

Se video på ReAvisa.no
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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

ÅPENT: 9�20 �18�   MENY 7�21 �20�

Tilbudene i dette heftet gjelder kun fra 10 mars til 12 mars.  
Tilbudene gjelder så langt lageret rekker.

vårfes�Velkommen til 

28 BUTIKKER • GRATIS PARKERING
• 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 

• Synsam 
• Gullfunn
• Sport 1 Revetal  
• Helt Perfekt

• Princess Interiør
• Hovs Marked
• Yes vi leker! 

• Expert Revetal 
• Meny 
• Mix 
• Chic Frisør

REVETAL

Kom&Smak biffdager

30%Fredag 11. mars  
fra kl. 13.00 til 18.00
 Menys egen kokk Eivind 
byr deg smaksprøver av 

biff – velkommen!

Premier: 10 000,- og 10 gevinster á kr. 1000,-

Navn:....................................
.....................................

.................... 

Telefon:...........................
.......

Trekning 16 mars

Gullbillett
Alle som handler for  
over kr. 500,- i en av  

våre butikker kan vinne.  
Vi har premier for 
i alt kr. 20.000,-

Tors-lør 
10-12/3
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Lokalpolitikk i Re:

LOKALPOLITIKK I RE: Bare fire måneder etter et kommunestyrevedtak om å respektere folkets nei, 
løftes kommunesammenslåing opp på agendaen igjen. ReAvisa-leserne er delt på midten i spørsmålet.

EIENDOMSMEGLING

GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN

ADVOKAT

TELEFON 33 39 53 97 

Trenger Re en ny runde 
på kommunesammenslåing?

Nei

Ja

Vet ikke

49 prosent

48 prosent

3 prosent

Hva mener ReAvisa-leserne? 
Over 500 har stemt på ReAvisa.no.

TEMA: KOMMUNESAMMENSLÅING

OMKAMP: Etter folke-
avstemningens nei til en 
kommunesammenslåing 
mot nord med Holmestrand, 
Hof og eventuelt Sande, sa 
ordfører Thorvald Hillestad 
(SP) et klart nei til omkamp 
om kommunesammenslåing. 
Et nei som også ble gjen-
tatt i kommunestyremøtet i 
november. Nå åpner likevel 
Hillestad for å se på saken på 
nytt. - Så mye vann har altså 
rent i elva siden sist, at vi må 
se på dette på nytt, mener 
Hillestad - bare fire måneder 
etter kommunestyrevedtaket 
og et snaut halvt år etter 
folkeavstemningen. Bildet 
er fra mandagens politiske 
verksted, der en ny runde på 
kommunesammenslåing var 
tema.

Foto: 
Stian Ormestad

Les mer på ReAvisa.no

Se video på ReAvisa.no

Diskuter på ReAvisa.no
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Lokalpolitikk i Re:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Ordfører Thorvald Hillestad 
(SP) åpna det politiske verk-
stedet mandag denne uka med å 
forklare hvorfor alle folkevalgte 
og administrasjonen var kalt inn 
på kort varsel: - Store økono-
miske konsekvenser for Re 
kommune hvis forslaget til nytt 
inntektssystem blir en realitet.

24 millioner kroner 
i tapte inntekter årlig
Re kommune sorterer under 
"frivillige små kommuner" 
som det går verst utover. Siden 
det tar noen år før endringer i 
inntektssystemet slår inn for 
fullt på grunn av diverse over-
gangsordninger, tar økonomisjef 
Ivar Jostedt for seg året 2022.
- Dette skjer ikke over natta, 
men i 2022 vil tapte inntekter 
for Re kommune beløpe seg 
til vel 24 millioner kroner med 
det nye inntektssystemet. Det 
er hvis alt slår ut til det verst 
tenkelige for Re, vel og merke.

Re vil ha de mest pinglete øko-
nomiske musklene i Vestfold 
med det nye systemet. Tønsberg 
vil kunne flekse muskler til 
naboene. Konstellasjonen Re 
- Tønsberg vil kunne stikke av 
med den største gulrotbunten, 
som kommunalministeren lok-
ker med. Ved en sammenslåing, 
vil man beholde basistilskud-
det som varer i 15 år, med en 
nedtrapping de neste fem åra. 
Så kommer hverdagen igjen 
- som den gjør for Re i disse 
tider, etter sammenslåingen med 
Ramnes og Våle.
- 20 år er veldig lang tid, kan 
noen mene - men jeg må minne 
om at det er kort tid i en kom-
munes liv, svært kort tid. Jeg 
har vært så lenge i Re at jeg må 
si at denne nedtrappingen kom-
mer veldig fort for Re sin del, 
sier økonomisjef Jostedt.
Så hva da, på lang sikt - etter at 
gulrøttene er borte?
- På lang sikt har kommunene 

et stort omstillingsbehov - 
uansett. Det gjelder dersom 
Re står alene, og det gjelder 
dersom Re slår seg sammen 
med noen - hvem som helst. Det 
blir mindre penger. Men av alle 
alternativene rundt Re, er Re - 
Tønsberg det beste alternativet 
med de høyeste frie inntektene, 
også etter 20 år. Det vil si at 
denne konstellasjonen ville ha 
det minste omstillingsbehovet 
på både kort og lang sikt, 
forklarer økonomisjef Jostedt. 
Det nest beste alternativet er Re 
- Horten. Det dårligste alterna-
tivet, er faktisk det Re har sett 
mot hele veien - men folket sa 
nei til i folkeavstemningen: Re, 
Hof, Holmestrand og eventuelt 
Sande. 

- Hvert fall ikke 
   nordover på nytt
Heming Olaussen (SV) peker på 
at det koster å slå sammen kom-
muner. - Disse ekstratilskud-

- Det er synd vi må ta opp dette spørsmålet 
så kjapt etter folkeavstemningen, men jeg tror 
folk skjønner at situasjonen har forandra seg

dene og gulrøttene trengs til å 
dekke opp for ekstra utgifter. 
Slår vi oss ikke sammen, bruker 
vi heller ikke penger på det.
- Dessuten skal vi huske på at 
vi snakker om to kommuner 
som for ikke så lang tid siden 
begge var i Robek-registret, 
både Horten og Tønsberg. Det 
er ikke sånn at fattig pluss fattig 
er lik rik?
Alternativet nordover er dødt, 
mener Olaussen. Både fordi 
det ville være å gå direkte i 
mot folkevilja med tanke på 
formuleringen av spørsmålet 
i folkeavstemningen, som var 
nordover. I tillegg er det det 
aller dårligste alternativet reint 
økonomisk - det blir så å si det 
samme som å stå alene, mener 
Olaussen. Å gå mot Horten 
eller Tønsberg var ikke med i 
spørsmålet som ble stilt innbyg-
gerne, og sånn sett mer spiselig, 
mener Olaussen - og får støtte 
fra Frode Hestnes (Frp) på 

den helt andre enden av den 
politiske skalaen. Også Øyvind 
Jonassen (H) er enig.

Hastverk er lastverk?
Rådmann Trond Wifstad for-
teller at det er to viktige tidsfris-
ter for kommunereformen, der 
den første allerede har gått ut 1. 
januar i år. Det andre løpet har 
frist 1. juli i år. 
Ordfører Thorvald Hillestad 
tilføyer:
- Vi tok en prat med kommunal-
minister Sanner om den fristen. 
Da fikk vi til svar at vi hvert fall 
før 1. juli må fatte et vedtak om 
at vi ønsker å slå oss sammen 
med noen. Han ønsket også at 
vi sa noe om hvilke kommuner 
som var alternativene - og få et 
svar tilbake fra dem om vi er 
ønska eller ei. Men vi trenger 
altså ikke spikre akkurat hvem 
som eventuelt er den endelige 
utkårede innen 1. juli. Der blir 
datoen 1. oktober 2016.

LOKALPOLITIKK I RE: Tønsberg er den mest attraktive partneren for Re, reint økonomisk. Horten virker derimot mer populær 
blant våre folkevalgte, mens flere tar til orde for å vrake Holmestrand og Hof en gang for alle. Uansett - folkets nei i folkeavstemningen 
for under et halvt år siden var ikke slutten på sammenslåingsdebatten i Re - nå er det på’n igjen.

Ikke bare er spørsmålet om sammenslåing på 
agendaen igjen, men tidspresset er større enn 
noen gang før. Før 1. juli skal det avklares om 
Re likevel bør slås sammen med noen, og før 
1. oktober skal det spikres eventuelt med hvem.



LUTTER ØRE: Fylkesmann Erling Lae likte ikke svaret han 
fikk fra Re, og spør pent om å få et nytt. Bildet er fra årets Re 
middelalderdager, der Lae var invitert for å snakke om makt.

Foto: Stian Ormestad.
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LOKALPOLITIKK I RE: Mens 
panikken sprer seg, maner 
Heming Olaussen (SV) til ro.
– Vi visste at det ville bli en 
omlegging av inntektssystemet 
– men ingen kunne vite at det 
skulle bli så dramatisk: En rein 
straffereaksjon mot kommuner 
som velger å ikke slå seg sam-
men, mener Olaussen. Det er et 
såpass drøyt forslag, at det er 

Dere sa nei, men kan 
dere være så snille å si ja?

Din totalleverandør av varmepumper og AC

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no

Jernbanestasjon 
i Undrumsdal
UNDRUMSDAL: Jernbane-
verket hadde sin anbefaling for 
nytt dobbeltspor for InterCity-
strekningen Nykirke-Barkåker 
klar på tampen av februar: 
Skoppum vest - det alternativet 
som involverer Re aller mest. 
Forslaget betyr jernbanestasjon 
i Undrumsdal, rett ved dagens 
bom på RV19. Alternativ 1 
(Bakkenteigen med en variant 
via Nykirke tettsted) og alterna-
tiv 2 (Skoppum øst) liggende på 
viadukt på vestsiden av Bor-
reskåla. Alternativ 3 (Skoppum 
vest) går gjennom skogsom-
rådene i vest, delvis i tunnel.
– Alternativ 3 er samlet sett det 
beste alternativet. Det er rangert 
som best i den samfunnsøkono-
miske analysen og gir best 
jernbaneteknisk funksjonalitet. 
Vi er derfor sikre på at dette er 
den beste løsningen for Vest-
foldbanen i et større perspektiv, 
sier planleggingsleder Elsebeth 
A. Bakke. Re, Horten og Tøns-
berg skal behandle kommune-
delplanen for dobbeltspor på 
strekningen Nykirke-Barkåker. 
Kommunedelplanen med kon-
sekvensutredning vil bli lagt ut 
til offentlig ettersyn og det blir 
da anledning til å sende høring-
suttalelse til kommunene.
Endelig vedtak i kommunene 
forventes i oktober 2016. I 
henhold til Nasjonal Transport-
plan (NTP), planlegges det at 
dobbeltsporet mellom Nykirke-
Barkåker skal stå ferdig til 2024 
med planlagt byggestart i 2019.

Bygging av senior-
boliger på Revetal
REVETAL: Re Venstre mener 
tida er kommet for å legge til 
rette for sentrumsnære senior-
boliger på Revetal, skriver de 
i en årsmøteuttalelse: “Med 
alderen kommer behovet for å 
«rede seg til». I en landkom-
mune med nærmest fraværende 
kollektivtrafikktilbud fra kom-
munens forskjellige ytterkanter 
og inn mot Revetal, blir presset 
for å bosette seg i tilknytning 
til selve Revetal større, parallelt 
med et økende antall eldre. Det 
er med alderen gull verdt, og 
nødvendig, å ha gangavstand til 
dagligvarebutikk, apotek, lege, 
busstilbud. For kommunens 
helse- og omsorgstilbud må det 
også være gunstig å ha flere 
eldre boende i et felles «tun». 
F.eks små hus i én etasje adskilt 
av garasje og med et frimerke 
av en hageflekk er en gunstig 
og gjennomprøvd boligløsn-
ing for eldre som kan klare seg 
selv. Det er ikke flust av ledige 
tomter som kan passe til dette 
formålet på Revetal, men kom-
munen har nå Opthun-tomta. 
Bare en mindre del av tomta blir 
tatt i bruk til ny ungdomsskole.
Re Venstre mener at politikere 
og administrasjon i Re bør 
kjenne sin besøkelsestid og 
sikre at ledig areal på Revetal 
blir brukt til å bygge ut se-
niorboliger. Re Venstre ønsker 
at man skal vurdere deler av 
Opthun-tomta til dette formå-
let”.

Nytt styre i Re Venstre
REVETAL: På Re Venstres årsmøte ble følgende nye styre 
valgt: Leder og sekretær: Elin Berg Schmidt, nestleder og 
kasserer: Bent Sørsdal, styremedlemmer: Ole Hans Lunde og 
Dag Enerhaugen. Bildet viser samtlige i tilfeldig rekkefølge.

Foto: Privat

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

«Nå må denne ballen legges 
død», ble det sagt fra kommune-
styrets talerstol etter folke-
avstemningen. Den triller 
enda, og noen tupper febrilsk 
etter den. Den vil kanskje aldri 
legge seg til ro før makta har 
fått det som den vil – eller 
folket sier seg enig? Mange 
mener at det bak nei-et lå et ja 
til en annen retning enn nordre 
Vestfold. Mange nevnte Horten 
og Tønsberg på folkemøtene, 
som ReAvisa skreiv om høsten 
2014 og 2015. Samtidig som 
folket er splitta i om vi trenger 
en ny runde på sammenslåing, 
blir presset på Re større fra alle 
hold. Re kan få mindre penger, 
og Re kan få mindre land og 
færre innbyggere – hvis 3K-
kamerater i nord får det som 
de vil. Kommunalminister og 
Fylkesmann presser også på. 
Forskjellen på gulrøttene – som 

LOKALPOLITKK I RE: De færreste ved makta er 
fornøyd med folkets nei i folkeavstemningen i Re.

folket tok med i vurderingen 
og takka nei til – og konse-
kvensene ved å stå frivillig 
alene – som var antakelser, men 
viser seg å være dramatisk for 
Re – begynner å bli vanvittig 
stor. Da kan det stilles spørsmål 
om hvor frivillig en sammen-
slåing er? Frivillighetsvedtaket 
i Stortinget står fortsatt, men 
er dette økonomisk tvang for 
å slå seg sammen? – Drama-
tisk, kaller ordfører Thorvald 
Hillestad (SP) det. I et brev 
fra Fylkesmannen heter det: 
«Vi anmoder kommunen om å 
vurdere om de endrede ram-
mebetingelsene gir grunnlag for 
å vurdere saken på nytt, even-
tuelt om kommunestyret ønsker 
å peke på foretrukket retning 
dersom sammenslåing skulle bli 
aktuelt». Sagt med andre ord: 
Dere sa nei, men kan dere være 
så snille å si ja?

SER PÅ KLOKKA: Ordfører 
Thorvald Hillestad (SP) og 
kommunestyret har dårlig tid 
hvis de skal rekke fristene de 
sjøl fokuserer på - for å høste 
av kommunalminister San-
ners gulrøtter.

Foto:
Stian Ormestad

Heming Olaussen (SV): – Dette er ikke så dramatisk for Re
lite trolig at det går gjennom
i Stortinget. Derfor mener 
Olaussen at Res folkevalgte må 
ha is i magen og avvente den 
endelige stortingsbehandlingen 
i juni. – Først da har vi fasiten 
klar om hvordan dette blir.
Uansett vil forslaget – hvis det 
går gjennom – kun få ett års 
virkning, spår Olaussen. – Det 
er snakk om overgangsord-

ninger, så ett år vil ikke være 
en katastrofe for Re kommune, 
mener Olaussen – som har liten 
tro på at et inntektssystem, slik 
det er foreslått, blir stående for 
framtida: – Jeg skal, sammen 
med mange andre, drive valg-
kamp fram mot 2017 for å få en 
annen regjering, som gir andre 
rammebetingelser for 
kommunene.

Les mer på ReAvisa.no

Diskuter på ReAvisa.no

Se video på ReAvisa.no
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Lokalpolitikk i Re:

Landbruks- og matministeren 
på gårdsbesøk i Re
HAUGAN: Breking fra Gammelnosk Spælsau var å høre da 
landbruks- og matminister Jan Georg Dale, ordfører Torvald 
Hillestad, leder for Hovedutvalg for utdanning i Vestfold 
Fylkeskommune Frode Hestnes med flere, møtte opp på 
Haugan gård siste onsdag i februar. Haugan Gård eies og 
drives av Preben Fossaas og Anne Kirsti Nilsen som sam-
men holder økologisk husdyrhold, basert på gammelnorsk 
spælsau – en viktig ressurs for lokalmatproduksjon, men også 
naturlandskap, biologisk mangfold og kulturmiljø. Minister-
besøket skyldes at Haugan gård er en av flere gårder som har 
opparbeidet seg en nisje innen lokalmat, noe landbruks- og 
matminister Jan Georg Dale (FrP) mener er noe som vil bli 
mer framtredene i framtida. – I dag har vi fått opp lamme-
produksjonen i landet, og importerer langt mindre sammen-
lignet med tidligere. Vi ser at det stadig blir viktigere for folk 
å vite hvor maten vår kommer i fra, og det er et stort fokus 
på levevilkårene til dyrene, sier Dale. Han forteller at 99 
prosent småfe og 85 prosent lam i Norge går på utmarksbeite. 
Han har sjøl vokst opp med spælsau på menyen. – I utmarka 
ligger det et utrolig kvalitetsbeite. Det er effektivt og bil-
lig, samtidig fører det til god slakt og høy kvalitet på kjøttet, 
forteller han. Fossaas begynte med sau allerede i 1990, og har 
siden den tid vært en engasjert sauebonde. Han har vært svært 
aktiv innenfor bruk og bevaring av sauerasen, gammelnorsk 
spælsau, som fikk rasekoden først i 2002. Lokalt i Vestfold 
har han bidratt til at flere har startet med sau, da spesielt 
denne sauerasen. – Sauen er en liten lettbeint rase, som viser 
seg å være veldig godt egnet til pleie av naturlandskapet. Om 
sommeren får de derfor beite ute på øyene i Vestfolds utvalgte 
kulturlandskap, på Borrehaugene og andre naturreservater, 
forteller Fossaas. – Dyrene vokser seint, de er ikke tukla 
med i avl eller kost, og har lite fett som gir et reinere kjøtt. 
Preben og Anne Kirsti har god medhjelp i driften, Jobb-intro i 
Horten har siden 2009 kjøpt opp seks APS-plasser på gården 
(APS=Arbeidspraksis i skjermet enhet). Målet for arbeids-
praktikantene er at de skal få gode mestringsopplevelser og 
økt sjøltillit gjennom arbeidstrening. – Vi er godkjent til å 
drive «inn på tunet», og opplæringsbedrift, så vi har ungdom-
mer som jobber hos oss hver dag. Stell av dyra er hoved-
oppgaven, men når stellet er gjort er det ulike aktiviteter de 
kan velge mellom eller bidra med, forteller Fossaas. Tre av 
ungdommene hos Preben forteller at de er veldig glad for 
tilbudet, og at det å kunne jobbe med dyrene er givende og 
spennende. – Det er variert, og veldig fint å kunne jobbe med 
dyr på den måten vi gjør, forteller Chris Aron Edvardsen.

Tekst og foto:Stine Skoli

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Fra Vestfold-benken på Stor-
tinget kom Høyre-representan-
tene Svein Flåtten og Kårstein 
Eidem Løvaas, som ble møtt av 
lokale Høyre-representanter. 

Hver femte stemte Høyre
På dagtid var følget på bedrifts-
besøk hos Ditt Kontor og Gran 
VVS på Revetal, Revac AS på 
Linnestad, før det var tilbake 
på Revetal for å banke på dører 
utover kvelden. Kyndig veiledet 
av Re Høyres Tove Øygarden 
ble ruta lagt til Revetalåsen 
– det vil si området med størst 
Høyre-oppslutning i Re. Ved 

Høyre på «Lytteturné» på hjemmebane

siste lokalvalg stemte hver 
femte velger i Revetal-området 
på Høyre, det vil si langt større 
oppslutning enn i noe annet 
sogn i Re. Mens Høyre-oppslut-
ningen var 20,4 prosent på Re-
vetal, ble resultatet for Re samla 
15,8 prosent – der oppslut-
ningen på bare 8,4 prosent i 
Undrumsdal trekker ned.
Sjansen var likevel stor for å 
møte på en Senterparti- eller 
Arbeiderparti-velger – sjøl i 
Revetalåsen. Begge partiene 
var større enn Høyre på Revetal 
– begge med 22,2 prosent av 
stemmene. Høyre-følget ble 

REVETAL: Høyres stortingsrepresentanter reiser rundt på en «Lytteturné», der 
de har som mål å besøke 100 bedrifter og banke på 1.000 dører rundt om i hele 
Norge. Mandag forrige uke var det Re sin tur, og ruta ble lagt til Revetalåsen.

hjertelig bedt inn på innsida 
døra i kulda, og de aller fleste 
delte mer enn gjerne det de 
mener om både verdensprob-
lemer, nasjonale utfordringer og 
lokale saker. 

Stemte Høyre - og nei 
til kommunesammenslåing
Meningene var mange, spesielt 
om kommunesammenslåing. 
Sjøl om flere stemte på Ja-
partiet Høyre, stemte mange 
nei til kommunesammenslåing 
i folkeavstemningen i fjor høst. 
Se video fra Lytteturneen i 
Revetalåsen på ReAvisa.no.

BANK, BANK: Denne Høyre-gjengen med lokalpolitikere og stortingspolitikere gikk fra dør til 
dør og spurte hva folk mente om alt og ingenting mandag kveld 29. februar 2016. 

Foto: 
Stian Ormestad.

LOKALPOLITIKK I RE: Re 
kommune har tre vernede mid-
delalderkirker å ta vare på. Nå 
har ordfører Thorvald Hillestad 
fått med seg et enstemmig 
kommunestyre på å fronte en 
felles sak, der de på flere fronter 
presser på for at staten er med 
på å betale regninga. - Det er 
virkerlig et felles trøkk fra Re, 
og det er fint å se at alle partier 

stiller seg bak dette her, sier 
Hillestad til ReAvisa, - også på 
fylkes- og riksplan. Så nå skulle 
en tru det var mulig å få til noe. 
Hillestad viser til stavkirkepro-
sjektet, som har gått over flere 
år.  - Da har man gått runden og 
satt i stand en etter en stavkirke, 
og der har staten tatt hundre 
prosent av kostnaden. Spørsmå-
let nå er: Er det dags for å 

etablere et middelalderkirke-
prosjekt? Om ikke hundre 
prosent finansiert fra statlig 
hold, så hvert fall delvis? 
Hillestad ser for seg at staten 
dekker minimum mellomleg-
get mellom det å vedlikeholde 
en vanlig kirke, mot en mid-
delalderkirke. - Det er grovt sett 
dobbelt så dyrt å ta vare på en 
middelalderkirke, forteller han.

- Staten må ta deler av regninga for kirke-vedlikeholdet i Re

Se video på ReAvisa.no
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OPPLEV VÅR NYE BILFORRETNING!
Vi fortsetter å feire vår nyåpning med ekstra gode tilbud på nye Ssangyong 

Rexton og Rodius. Gjelder begrenset antall biler.

Nå lanseres Ssangyong TIVOLI 4x4. 5-seter crossover SUV 
med Premium utstyr til svært gunstig pris. 

Hos oss �nner du biler i alle 
størrelser og prisklasser.

Autocenteret Fjeldstad AS
Hvittingfossveien 25 - 3084 Holmestrand
Tlf. 33 06 67 77 - www.autocenteret.no

Ssangyong Tivoli 4x4

Ssangyong Rodius A155  4x4Ssangyong Rexton W  4x4
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Varme boller i plankehytta
UNDRUMSDAL: Etter at konkurransen om å bygge den 
fineste plankehytta ble avslutta i november, venta elevene på 
Bjerkely skole spent på resultatet: Rett før jul kom beskjeden 
om at Bjerkely hadde vunnet i Vestfold! I februar ble diplom 
og verktøysett overrakt fra Tor Anton Andersen, Skogselska-
pet, til elevene på Bjerkely. Etterpå serverte elevrådet varme 
boller til alle!

Foto: Privat

Karneval på Re helsehus - se video på ReAvisa.no!
REVETAL: Med klovnenese på nesetippen teller Gro Hansen, musiker og kulturkoordinator på 
Re helsehus, opp til samba-musikk. Bak Gro følger en hale med ledere, ansatte og andre med 
tilknytning til Re helsehus og kulturkontoret i Re kommune – til og med dragen Per har kommet 
seg etter Re middelalderdager og danser bakerst i følget. Gro Hansen er ansatt som kulturkoor-
dinator ved hjelp av en privat pengegave fra Jens Holtung. Målet er å spre glede med sang og 
musikk – så hva er vel da bedre enn å lage karneval? Les mer og se video på ReAvisa.no!

Foto.
Stian Ormestad

Sons of Bane samla 200 til konsert på Fjellborg
VÅLE: Det hellokale bandet Sons of Bane rapporterer om 200 tilstede, - alle 
i fortreffelig humør!, under deres konsert på Fjellborg i februar. Før sønnene 
gikk på scenen, varma Langeland-familiebandet Revåjammer opp. Se video 
fra øvingskjelleren til Sons of Bane på nettavisa ReAvisa.no.

Foto: Privat

Se video på ReAvisa.no

Kultur i Re:
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www.re-el.no                 33 06 24 34

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

Harald Solberg blir 
leder av Det konge-
lige sekretariat ved 
Det kongelige hoff
REVETAL: Harald Solberg (39) 
fra Fossan gleder seg og ser 
fram til nye jobbutfordringer. 
Hans nye arbeidsplass er intet 
mindre enn Det kongelige sek-
retariat ved Det kongelige hoff.
Solberg tiltrer sin nye stilling 
seinest 1. juni. Det konge-
lige sekretariat har som sin 
hovedoppgave å planlegge og 
koordinere Kongeparets og 
Kronprinsparets virksomhet 
og program. Nyheten ble først 
publisert på Kongehuset.no 
og Norges Rederiforbund sine 
nettsider. 39-åringen er kanskje 
mest kjent her hjemme i Re 
som lokalpolitiker, der han har 
hatt flere politiske verv for KrF 
tidligere. Han har også vært 
vararepresentant i Stortinget.
Nå går Solberg fra stillingen 
som direktør i Avdeling for 
næringspolitikk og kommu-
nikasjon i Norges Rederifor-
bund, der han begynte å jobbe 
i 2011. Fra 1. januar 2015 har 
han vært viseadministrerende 
direktør, ifølge Norges Red-
eriforbund. Tidligere har han 
vært administrerende direktør 
i Dagsavisen, viseadministrer-
ende direktør i Mentor Medier, 
statssekretær i Finansdeparte-
mentet, politisk rådgiver ved 
Statsministerens kontor og 
politisk rådgiver for KrF på 
Stortinget.
Hovedpersonen sjøl har en kort 
kommentar til lokalavisa: 
– Gleder meg og ser fram til 
nye jobbutfordringer.

Infomøte om Revetalutbygging i kveld

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Første gang ReAvisa skrev 
om Torvparken 2-prosjektet 
var for snart tre år siden. Da 
var planene noe større enn det 
de er nå, med 34 leiligheter 
og 900 kvadratmeter næring. 
Andre gangen ReAvisa skrev 
om prosjektet i 2014, var det 
vokst seg enda større med 36 
leiligheter og 1.300 kvadratme-
ter næring. Alle gode ting er tre 
– og tre år etter første forsøk er 
prosjektet justert ned igjen, til 
23 leiligheter og 800 kvadrat-
meter næring.

- Fordel med mindre prosjekt
– Det er en fordel med et min-
dre prosjekt, med færre enheter 
å konsentrere seg om. Det blir 
en større trygghet for både 
kjøper og utbygger, så vi har 

stor tro på at vi kommer i gang 
med dette prosjektet i løpet 
av året. I tillegg blir det også 
kortere byggetid, så leilighetene 
kan stå innflytningsklare til jul 
2017, forteller Svein Olsen på 
vegne av Revetal Park A/S som 
utbygger. Revetal Park var også 
utbygger for de to prosjektene 
Revetal Park 1 og Revetal Park 
2 på henholdsvis 26 og 18 
leiligheter.

Endelig en helhet i sentrum
Mange har gleda seg lenge til at 
dette prosjektet blir ferdigstilt 
– det vil endelig bli en helhet 
i sentrum. Tomta bak bank-
bygget er det eneste som står 
igjen, som ikke er bebygd i den 
helhetlig planen for kjernen i 
Revetal sentrum. Det skal leg-

ges lokk over parkeringsplassen 
og bygges i høyden over samme 
lest som Torvparken 1 – bedre 
kjent som Bondeheimen på 
folkemunne. Bak fasaden er 
det et helt nytt prosjekt, men 
utad vil bygget se likt ut som på 
tidligere tegninger.

Uheldig timing tidligere
I de to forrige forsøkene var 
timingen litt uheldig, mener 
Svein Olsen. Den gang var det 
36 nye leiligheter som nylig 
hadde vært i markedet ved 
byggingen av Revetal park og 
Revetal vest. – Markedet var 
metta, til og med på Revetal, 
sier Svein Olsen og ler – opti-
mistisk til at det nå blir solgt 
nok leiligheter til å sette i gang 
byggingen kommende høst. 

Til det må det bli solgt 12 – 15 
leiligheter først, avhengig av 
størrelsen på leilighetene som 
blir solgt. Sjøl om dette prosjek-
tet har drøyd litt, har Olsen 
langt ifra vært arbeidsledig. 
Det har ikke vært mye tid til å 
tvinne tommeltotter; med dette 
prosjektet vil han ha vært med 
på byggingen av godt over 150 
leiligheter på Revetal de siste 
tjue åra, over 100 av dem i løpet 
av de siste ti åra.
– Vi har veldig gode erfaringer. 
Stort sett har det vært utsolgt 
før vi er ferdig med å bygge, 
forteller Olsen.
Det er mulig å tegne seg på lista 
over interessenter allerede i 
kveld, på infomøte om Torv-
parken 2 på Restauranten 
klokka 18.00.

REVETAL: Torvparken 2-prosjektet er skalert noe ned, med 23 leiligheter over fire etasjer, 800 kvadratme-
ter næring i første etasje, og parkering i kjelleren – på dagens bakkeplan.

MEGLER OG UTBYGGER: Truls Bøhle, ved DNB Eiendom Revetal, og Svein Olsen ved Revetal Park, har trua på at Torvparken 
2-prosjektet nå kan fullføres.

Foto: Stian Ormestad.

Sentrumsutvikling i Re:
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Næringsliv i Re:

Store planer for en liten butikk
REVETAL: Den aller mest leste saken på ReAvisa.no sist 
måned, er saken om Revetal kolonial. Ingen tvil om at dette er 
et etterlengta tilbud på Revetal, der vi har det aller, aller meste 
allerede. Nå blir sentrum i Re enda mer komplett. Den store 
åpningen var lagt til torsdag 3. mars 2016. 
Se video fra åpningen på nettavisa ReAvisa.no.
Kristine Mathilde Formo (31) fra Revetal starter ikke Revetal 
kolonial for å bli rik, men med et mål om å få det til å gå rundt 
– og aller mest fordi hun mener at alle lokalsamfunn trenger 
en butikk som dette. Kortreist, økologisk mat, husholdning-
sartikler, en kaffekopp og en enkel blings. Det er hva du får 
handla når Revetal kolonial åpner dørene.
– Målet er at du kan gjøre en fullverdig handel her, forteller 
Kristine. Det blir ikke mange varer i hver kategori, for det 
blir det ikke plass til på 100 kvadratmeter butikkareal. Derfor 
vil du ikke kunne velge og vrake i leverandører, men det blir 
derimot ett kvalitetsprodukt som du veit hvor kommer fra og 
hvordan det er produsert, i hver kategori. – Begge deler er det 
beste, men det viktigste er uansett å vite hvor maten kommer 
fra og at det er produsert på en skikkelig måte. Det blir rett og 
slett et slags bondens marked på Revetal. Derfor ble Kristine 
så glad da hun åpna ReAvisa februar 2016, og så ordskya med 
hva folk ønsker seg på Revetal: «Bondens marked» lyste mot 
henne. – Bønder har en glede og kjærlighet i produksjonen 
som det er viktig å ta videre, helt til siste ledd – kunden og 
forbrukeren. Dermed blir det mer enn bare mat – det blir en 
historie bak de forskjellige produktene. Og vi får en kunnskap 
om hva det er vi spiser. 
I butikkhyllene vil du finne småskalaprodusenter, helst lokale 
– men også noen på andre kanter av landet. Lokalt vil det 
blant annet bli yoghurt fra Holt gård, kjøtt fra Smaksprodukter 
i Fon, grønnsaker og bær fra gårder i sesongen, med mye mer. 
Kristine er i prat med mange bønder i Re om dagen. – Noen 
ting er helt på plass, men ikke alt – jeg  ønsker å komme i 
kontakt med flere lokale matprodusenter. Dersom vi ikke har 
snakket sammen enda, er det bare å ringe, oppfordrer Kristine. 
Mer langreist mat blir økologiske tørrvarer, kaffe og oster. 
– Vi har så mange gode oster i Norges land, så der vil det bli 
et utvalg i butikken, lover Kristine. Hele lokalet i Cederoth-
bygget, på andre sida av Bispeveien for Gran VVS, er på cirka 
120 kvadratmeter, der butikken blir på 100 kvadratmeter. 
Lokalene vender ut mot Bispeveien og vil bli godt synlige 
for forbipasserende. Det blir også et kafehjørne med et lite 
kjøkken, der du kan kjøpe dagens suppe og blingser. Hun har 
planer om å lage sunne matkasser, der kanskje hyttefolket som 
kjører gjennom Revetal er den største målgruppa. Kristine gjør 
det aller meste sjøl, men har fått hjelp av samboer Thomas 
Stange og gode venner til å gjøre butikken klar til åpning.

Foto: 
Stian Ormestad.

Helsedirektoratet 
advarer mot nett-
side som tar betalt 
for fastlegebytte
REVETAL: Det er gratis å bytte 
fastlege i Norge. Helsedirek-
toratet advarer privatpersoner 
mot å bruke de nye nettsidene 
fastlege.online og byttefastlege.
net, som tar høy betaling for 
en tjeneste de ikke utfører, og 
samtidig ber om personop-
plysninger. IKKE benytt disse 
sidene for endring av fastlege, 
oppfordrer Re kommune - og 
viser til helsedirektoratets uttal-
selse: Det er bare ett sted du kan 
bytte fastlege på nett. Det er på 
www.helsenorge.no. Der logger 
du deg inn på menyvalget Min 
helse og kommer til siden Min-
Fastlege. Dersom du ikke har 
tilgang til internett, kan du ringe 
800HELSE (800 43 573).
Dersom du klikker deg inn på 
nettsidene fastlege.online eller 
byttefastlege.net, blir du bedt 
om å taste inn fødselsnummeret 
ditt (fødselsdato og personnum-
mer). Fastlege.online og byt-
tefastlege.net leder deg deretter 
inn i selvbetjeningsløsningen 
på www.helsenorge.no. Tjenes-
ten faktureres likevel med 995 
kroner, og nettsiden forlanger 
at du skal betale regningen 
innen tre dager. Deretter får 
du et inkassokrav hvis du ikke 
betaler innen tre dager. Hvis 
du kommer over nettsteder 
som åpenbart er noe annet enn 
det de gir seg ut for, eller føler 
deg lurt eller er mistenksom 
overfor en nettjeneste, anbefaler 
vi at du kontakter Forbruker-
rådet (www.forbrukerradet.no). 
Dersom du har mistanke om at 
personopplysninger om deg kan 
ha kommet på avveie eller kan 
misbrukes ber vi deg ta kontakt 
med Datatilsynet 
(www.datatilsynet.no).

Se video på ReAvisa.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Naprapat & helse Sandefjord 
driver allerede i Sandefjord 
helsepark, og etablerer nå en 
avdeling på Revetal, som den 
første utenfor byen. Lokalene 
blir på rundt 30 kvadratmeter i 
Cederoth-bygget, vegg i vegg 
med nyoppstarta Revetal kolo-
nial. De vil dele venteværelse 
med Fotterrapauten Revetal 
- Johanne Lier, som flytter fra 
Næringsbygget og rett over 
gata.

- Et attraktivt sentrum
Lene Honore fra Stokke vil 
være ansiktet utad på Revetal. 
Hun blir i tillegg til behandler 
også daglig leder av avdelingen. 
Bak satsingen står Per Thomas 
Mørk og Alexander Treiden, 
som eier halvparten hver i 
Naprapat & helse Sandefjord. 
De ser seg ut Revetal av flere 
grunner: - Vi har trua på dette 
området, og tror Revetal er up-
and-coming. Det er et attraktivt 
sentrum med solid næring, gode 
butikker, treningssenter og et 
lokalsamfunn med mye idrett 
og aktivitet, sier Mørk - som har 
lang erfaring fra helseapparatet 
i Sandefjord håndball. Treiden 

har i rundt ti sesonger vært i 
helseappratet til Runar håndball. 
- Vi har en stor kompetanse 
på idrett, men hovedsaklig er 
målgruppa den vanlige mannen 
og kvinnen i gata. En annen 
grunn for å satse på Revetal, er 
at det er en geografisk passelig 
avstand fra Sandefjord, så de 
slipper å konkurrere med seg 
sjøl. - Dessuten er det, etter det 
vi har sett, ingen naprapater her 
fra før av, og det er få fysiot-
erapauter med lange køer. Det 
er behov for et større tilbud 
innenfor muskel- og skjelettbe-
handling. 

Første åpningsdag 14. mars
Som i Sandefjord, håper de på 
et godt samarbeid med fastleger 
og andre helseaktører lokalt. I 
tillegg vil de samarbeide med 
treningssenter og idrettsklubber 
lokalt. Behandlingen foregår 
nesten bare med hender. I 
tillegg til behandling, er veiled-
ning og råd til trening en viktig 
del av naprapati. Første åpn-
ingsdag blir mandag 14. mars, 
og Revetal-avdelingen vil holde 
åpent mandag, onsdag 
og fredag.

Naprapat starter opp på Revetal:
- Revetal er up-and-coming!
REVETAL: Naprapat & helse driver stort i Sande-
fjord, og har 20 års fartstid der i byen. Avdelingen på 
Revetal blir den første de starter opp utenfor byen.

STARTER OPP PÅ REVETAL: Naprapat & helse Sandefjord 
ved Per Thomas Mørk og Alexander Treiden starter opp en 
avdeling på Revetal, med åpning mandag 14. mars. Til daglig er 
det Lene Honore som vil ta i mot folk på Revetal. 

Foto: 
Stian Ormestad
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Inviterer til stor åpnings-
fest på Næringsbygget

Av Stian Ormesatad
Stian@ReAvisa.no

- Dette er et galleri for å speile 
det vi gjør. Kiropraktikk redder 
liv. Dette er en klinikk som 
speiler det. “Healing in a deep 
level”, forteller en alltid like 
ekstatisk norsk-amerikaner 
Michael B. Dubley, kiropraktor 
på Revetal. - Vi bygde dette for 
deg og alle i Re - vi vil inves-
tere i lokalmiljøet!

Trivelig å drive på Revetal
- Vi har allerede Norges beste 
Meny-butikk på Revetal, nå vil 
vi sørge for å få landets beste 
helse til Revetal, sier Michael. 
Fokus på service har lokket 
han og kona Cathrine S. Walle, 
også kiropraktor, til Revetal. De 
ser hvor langt folk reiser for å 
handle her, og for å benytte seg 
av alle de andre tilbudene på 
Revetal - også 360 kiropraktor.
Til daglig pendler de att og 
fram fra Nøtterøy. Med klinik-

ker i Bø, Sandvika, Horten og 
Revetal, blir Revetal hoved-
kontoret etter satsingen på nye 
lokaler. Det er trivelig å drive 
akkurat her: - Folk heier veldig 
på hverandre her på Revetal. 
Folk tør å satse. Derfor!

Mye helse under samme tak
Helt siden oppstarten på Revetal 
har 360 kiropraktor drevet i 
Næringsbygget. Med nye lokal-
er i den andre enden av byg-
get, blir det et stort løft. Tonje 
Hansen Teien flytter også inn 
med massasje og akkupunktur, 
sammen med Aja Solheim med 
massasje og barnemassasje.
- Alt under samme tak, er en 
visjon om å gjøre befolkningen 
til Re til verdens sunneste. Her 
kan vi gi en helhetlig justering 
for alle. I tillegg har vi et godt 
samarbeid med fastleger og 
andre helseaktører i Re, forteller 

Michael. Han håper den nye 
klinikken kan bli en møteplass 
for folk i Re og omegn, med 
foredrag, inspirasjon, kunnskap 
og rådgivning - i tillegg til 
behandling.

Åpningsfest 30. mars
Lokalene leies, men ombyggin-
gen har 360-gruppen stått for. 
De har hyra inn lokale fagfolk 
på alt som er gjort, og skryter 
veldig av profesjonaliteten. 
Alt er tenkt på - farger, dekor, 
innredning og musikken over 
høytalerne. To kiropraktorer, 
to massører og ei kontordame 
har allerede flytta fra den ene til 
den andre siden av Næringsbyg-
get. De nye lokalene har vært 
i bruk ett par uker, men først 
onsdag 30. mars blir det offisiell 
åpningsfest fra klokka 16.00 
og utover ettermiddagen og 
kvelden. Alle er velkommen.

MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss

Bjunevn. 478, 3174 Revetal - Tlf. 913 49 533/ 918 50 371
Valleåsen 61, Revetal • Telefon 92 82 99 27   
mettemarit@reakupunktur.no  • www.reakupunktur.no

Forebygg allergi før pollensesongen med akupunktur!

KAMPANJE

Tlf: 33 06 00 15  /  www.rehaarstudio.no

Se video på ReAvisa.no

REVETAL: Med sine 200 splitter nye kvadratmeter er 360 kiropraktor-
gruppens klinikk på Revetal mest sannsynlig den største i landet.

LYKKELIG UNDER SAMME, NYE TAK: Fra venstre ser 
vi Kristen Moss, kontoransvarlig, Cathrine Walle, kiroprak-
tor, Michael B Dibley, kiropraktor, Aja Solheim, massasje og 
barnemassasje, og Tonje Hansen Teien, massasje og akku-
punktur. Eiere og daglige ledere er ekteparet Michael og 
Cathrine. De leier lokalene, men har stått for oppgraderingen 
sjøl - og vil ikke røpe hvor mye det har kostet: - Det er snakk 
om mange nuller, er alt Cathrine sier om investeringen. Se 
video av de nye lokalene på nettavisa ReAvisa.no.

Foto: 
Stian Ormestad

“Folk heier veldig på hverandre her på  
  Revetal. Folk tør å satse. Derfor legger
  vi hovedkontoret hit til Revetal!”

  Michael B. Dibley, 360 kiropraktor Revetal
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Næringsliv i Re:

Banken legges ned 
– eiendoms-
kontoret består
REVETAL: Samme dag som 
ReAvisa skreiv at det lille DNB 
Eiendom-kontoret på Revetal 
er på salgstoppen i landet – les 
hele saken i den forrige papir-
avisa, kom bomben om at DNB 
Revetal legges ned. – DNB 
Eiendom Revetal består, pre-
siserer daglig leder Thor Fredrik 
Hansen Solberg. På landsbasis 
skal DNB legge ned 59 kon-
tor, og 600 mister jobben. Det 
er ikke sikkert at noen av de 
ansatte på Revetal mister job-
ben, fordi nedbemanningen skal 
ses over ett i hele konsernet, 
forteller Terje Solvik, banksjef 
for DNB Vestfold, nord. – De 
ansatte på Revetal kan søke an-
dre jobber internt i DNB, eller 
be om en frivillig avgang. Ingen 
på Revetal mister automatisk 
jobben ved nedleggelse av 
Revetal-filialen. Solvik forteller 
om en dramatisk utvikling det 
siste året eller to. Det er i snitt 
25 kunder innom banken på 
Revetal daglig. Samtidig er det i 
vårt område rundt tusen innlog-
ginger på digitale bankløsninger 
i løpet av en dag. – Det sier seg 
sjøl at vi må styrke kundekon-
takten på digitale plattformer, 
og samtidig skjære ned på 
kontorer. Vårt viktigste bank-
kontor er på mobil, nettbrett og 
PC. Der vil det fortsatt være 
gode rådgivere som står parat til 
å hjelpe, forteller Solvik. – Vi 
har en lokal historie helt siden 
1830-tallet, vi hadde kontor i 
Ramnes og Våle. At Revetal 
nå stenger dørene er en del av 
utviklingen, mener Solvik.
– Hva med de eldre kundene, 
som fortsatt reiser til banken?
– DNB er heldig som har 
avtaler om bank i butikk, som vi 
har hos Sjur, viser Solvik til.
– Men er det et likeverdig 
tilbud?
– Det er ikke det samme som 
å komme til banken, og helt 
sikkert litt uvant, innrømmer 
Solvik – som tror dette vil gå 
seg til med tida. – Hvis vi snur 
litt på det: Vi har aldri hatt så 
mange kontor som vi har nå. 
Med bank i butikk og digitale 
løsninger. Mange eldre er veldig 
flinke på digitale løsninger – det 
er faktisk i den aldersgruppa det 
er størst vekst på digital bruk.
Solvik forteller at det tilbys 
kurs og opplæring i nettbank på 
bankkontorene, noe som også 
er blitt tilbudt på Revetal en 
stund allerede. Ved avvikling 
av lokalkontoret vil det bli mer 
fokus på dette. – Planen er at vi 
skal kjøre kurs, også på Revetal. 
Er det interesse for det, blir 
det kurs, lover Solvik. Helt til 
banken stenger dørene for godt. 
Det skjer i løpet av første halvår 
i år - det er ikke satt en konkret 
dato.

DNB legger ned 
– lenge leve den 
lokale banken?
REVETAL: DNB-konkurrenter 
ser sitt snitt til å kapre kunder 
nå som banken på Revetal leg-
ges ned. Agios på Revetal driver 
med lån og finans, i tillegg til 
forsikring, eiendomsmegling og 
advokattjenester. Daglig leder 
Dag Cederstolpe forteller at han 
er både overraska og ikke over-
raska over trekket fra DNB.
– Dette er en prossess som har 
pågått i veldig mange år, der 
DNB legger ned lokale filialer 
og sentraliserer over hele linja. 
Så det er ikke overraskende at 
de legger ned på Revetal, sett 
utifra DNBs profil. – Men det er 
overraskende at de legger ned i 
et område i vekst – sett utenfra, 
fra vårt ståsted, sier Ceder-
stolpe. Agios har sitt hovedkon-
tor på Revetal. – Agios legger 
vekt på å fortsatt være lokalt 
forankra, og være tilstede og 
tilgjengelig på Revetal, for-
teller Cederstople. – Vi etablerte 
oss her på Revetal av en god 
grunn: Innlands-Vestfold er det 
primære nedslagsfeltet, og da 
er Revetal et naturlig sentrum i 
et område i vekst. Agios driver 
ikke en tradisjonell bank, men 
jobber for kunder mot flere 
banker, forteller Cederstople. 
– Vi vil hjelpe kunder i Re og 
omegn til den beste avtalen. 
Lånetakere blir sendt videre til 
etablerte banker. Kundene får 
en kontaktperson hos oss, og en 
kontaktperson i banken. 
Også Andebu Sparebank legger 
stor vekt på den lokale tilknyt-
ningen, forteller kommunikas-
jons- og markedssjef Øyvin 
Hansen. – For vår del har lokal 
forankring vært grunnsteinen 
i 153 år, og det er ikke noe vi 
rokker ved. Nå skjer det mye 
med kommunesammenslåing 
for Andebu, så nye Sandefjord 
med Stokke og Sandefjord by 
blir viktige områder for oss. 
– Så kommer DNB-trekket nå, 
i forhold til Revetal. Vi ser en 
stadig sterkere handlerute mel-
lom Andebu og Re – så hvorfor 
ikke snu den fra Re til Andebu 
når det gjelder banktjenester, til 
en mer jordnær og trivelig bank 
med personlig service – hvis 
folk opplever DNB som stor, 
upersonlig og lite lokal? 
Re har ikke vært et satsing-
sområde for lokalbanken i 
nabokommunen så langt, sjøl 
om banken har flere kunder her. 
DNB-nedleggelsen på Revetal 
kan forandre på det. – Dette 
kom brått på oss, sjøl om vi 
visste noe om hvem vei det ville 
gå på sikt. Vi har ikke rukket å 
ta en skikkelig vurdering på det. 
Andebu Sparebank kan se en 
mulighet i Re, helt klart.
Men det sitter lenger inne å 
etablere nye filialer nå, enn for 
få år siden, forteller Hansen.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Første fredag i februar 2016 ble 
det synlige beviset på at Gran 
VVS er et Miljøfyrtårn overrakt 
fra ordfører Thorvald Hillestad 
til Bergljot Woll og Georg Gran.

Penger å spare på miljøtiltak
– Ideen kom da vi jobba på 
helsehuset. Vi så at vi også 
var nødt til å ta tak i oss sjøl. 
Spesielt med tanke på hvordan 
vi behandler avfall. Vi kjørte 
hele tida turer til Taranrød med 
papp. Det meste av resten av 
søpla gikk i restavfallet. Ikke 
bra, mener Bergljot. Nå kjøres 
all papp i pappresse, det samles 
opp over mye lengre tid og 
leveres mye sjeldnere. Det er 
mye kjøring spart, og gir ferdig 
sortert papp til avfallshåndter-
ing. All plast blir sortert ut. 
Alt av trevirke går i en egen 
kontainer. Med mye mer. Og 
kanskje den mest miljøvennlige 
investeringa av dem alle: Det 
er blitt kjøpt inn en sjuseter for 
samkjøring på jobb. – Vi har et 
prosjekt i Tønsberg om dagen, 
der det har gått fire to-setere 
inn og ut av byen hver dag. Nå 
samkjører alle i en buss. Ikke 
bare er det bedre for miljøet, 
men også for arbeidsmiljøet. Vi 
ser helt klart at samkjøringa gir 
en økt trivsel blant de ansatte. 
Det er også penger spart å tenke 
på miljøet: Snart skal Gran 
VVS starte på en jobb i Stavern. 
– Bare tenk på bensinforbruket 
på flere biler kontra en hver dag 
fra Revetal til Stavern – og ikke 
minst bompengene!
Butikksjef Joakim Weik for-
teller at hverdagen som Miljø-
fyrtårn er den samme som før, 

Gran VVS sertifisert som Miljøfyrtårn:
- Vi var nødt til å ta tak i oss sjøl!
REVETAL: Da Gran VVS var med på bygginga av Re helsehus, gikk det opp et 
lys for Bergljot Woll og resten av gjengen på Gran VVS.

men med noen nye rutiner. – 
Totalt sett er det ikke mer jobb, 
heller mindre jobb på lang sikt. 
Gode rutiner gjør jobben lettere, 
mener Joakim.

Åtte miljøfyrtårn i Re
Ordfører Thorvald Hillestad har 
med seg sertifikatet i glass og 
ramme. I mangel av noe bedre 
sted å legge det mens praten 
går, blir det lagt på et av toal-
ettene som står i utstillingen. 
– Skal vi ta det på ramma?
I sin tale forteller Hillestad om 
utmerkelsen Miljøfyrtårn, som 
gir Gran VVS et konkurranse-
fortrinn utad – og en økt stolthet 
innad blant ansatte. – Og dette 
er et av mange bidrag til Re 
som en kvalitetskommune.

– Nå er dere godkjent som et 
Miljøfyrtårn – men det er nå 
jobben begynner med å følge 
det opp i det daglige. Det blir 
sikkert ikke bare-bare?
Georg innrømmer at han har 
sett seg over skuldra noen 
ganger, mens han plukker opp 
papp eller plastikk fra restavfal-
let. – Sist fikk jeg kasta papir 
i restavfallet, da var jeg kjapp 
med å rote det opp igjen av 
søpla, sier Georg og ler.
Andre Miljøfyrtårn i Re er, 
ifølge den sist oppdaterte 
versjonen fra stiftelsen, disse: 
Alt Installasjon AS, Meny Re-
vetal, Vinmonopolet Re, Re vi-
deregående skole, Malermester 
Tom Sandberg AS, Princess 
Revetal og SBA AS.

HØYTIDELIG OVERREKKELSE: Gran VVS ved Bergljot Woll og Georg Gran får overrakt 
beviset på at de er sertifisert som et Miljøfyrtårn, fra ordfører Thorvald Hillestad. 

Foto: 
Stian Ormestad.

SKAL VI TA DET PÅ RAMMA? Thorvald Hillestad 
oppdager hvor han la fra seg diplomet i glass og ramme 
– på «ramma», på et av toalettene i utstillinga hos Gran VVS. 
- Skal vi ta det på ramma, spør ordføreren og ler godt.

Foto: 
Stian Ormestad.
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TEMAMØTE
for arbeidsgivere

Forsikringer i arbeidsforhold:
* Lovpålagte og frivillige forsikringer, næringsliv 
og landbruk v/ Elisabeth Kværne, Gjensidige

* NAV forsikring, for små bedrifter, selvstendig 
næringsdrivende og andre

Tid:   17/03 kl. 18.30- ca.21.00
Påmelding:  post@sagarr.no eller  tlf.330 64 640 
  innen kl. 1200 17/03
Sted:   SAGA Regnskap og Rådgivning  
  2.etg Gamleveien 1, Revetal
Pris:  Gratis

VELKOMMEN!

Vil du bli meddommer?

REVETAL: Meddommere for 
perioden 2017-2020 skal velges 
våren 2016, melder Re kom-
mune på sin nettside. En med-
dommer eller lagrettsdommer er 
vanlige kvinner og menn som er 
med på å ta avgjørelser i retts-
saker. Som meddommer kan du 
regne med å bli innkalt én til tre 
ganger i året. De fleste retts-
saker varer fra én til tre dager, 
men enkelte saker kan vare 
lenger. Vervet som meddom-
mer i tingrett eller lagmannsrett 
innebærer at du er en av flere 
som skal dømme sammen med 
juridiske fagdommere. Vervet 
som lagrettemedlem innebærer 
at du sammen med andre vil 
avgjøre skyldspørsmål i straffe-
saker/jurysaker. Vervet som 
meddommer er en samfunnsp-
likt, og vanligvis får man fri fra 
jobb for å utføre vervet. Hvis 
man taper arbeidsfortjeneste, gis 
det erstatning for dette. Hvem 
kan bli meddommer? Lovverket 
stiller noen krav til hvem som 
kan velges til meddommer i 
Re kommune. Noen av disse 
kravene er: Folkeregistrert i Re 
kommune. Over 21 år og under 
70 år ved valgperiodens start 
01.01.2017. Snakker og forstår 
norsk. Statsborger i Norge eller 
et annet nordisk land, eller ha 

stått innført i folkeregisteret 
som bosatt i Norge de tre siste 
årene før kommunestyret velger 
utvalget. Meddommere skal 
være vanlige kvinner og menn. 
Utvalgene skal ha en allsidig 

Frimureriet i vår moderne verden
Torsdag 31. mars kl. 1800 inviterer 
St. Johanneslogen Carl Johan til

Åpent informasjonsmøte i Logegården, 
Nordre Enggt. 7A, Horten.

Det vil bli gitt en kort orientering om Frimureriet 
lokalt, og om Den norske Frimurerorden.

Odd Grann, kjent fra bl.a. Røde Kors er kveldens 
hovedforedragsholder.

Enkel servering. Omvisning i Logegården.
ALLE interesserte er hjertelig velkommen

sammensetning, slik at det best 
mulig representerer alle deler 
av befolkningen. Mer infor-
masjon finner du på nettsida 
domstol.no/lekdommer. Hvis du 
ønsker å bli meddommer i Re 

for perioden 2017-2020, kan du 
ringe Lise Brit Haugen, tlf. 952 
75 191 og melde din interesse 
eller foreslå kandidater. Har du 
spørsmål ta kontakt på 
lekdommer@re.kommune.no.

Tips ReAvisa!
Tlf 488 69 444

Tips@ReAvisa.no
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Revetal

Dyster statistikk så langt i år:
Høyeste antall bygningsbranner på fem år

Ivrig 4H på brannstasjon-besøk
KOPSTAD: Hyggelig besøk på Kopstad brannstasjon, 
rapporterer Vestfold Interkommunale Brannvesen på sin 
Facebook-side: - En engasjert gjeng fra Ivrig 4H fikk omvisn-
ing, lærte om brannsikkerhet og et innblikk i hva vår hverdag 
består av. Takk for besøket!

Foto: 
Vestfold Interkommunale Brannvesen

VESTFOLD: I årets to første måneder var det 17 bygningsbranner i Vestfold 
interkommunale brannvesen (VIB) sitt område. Hele fire av disse brannene var i  
Re, der bare Tønsberg hadde flere bygningsbranner.

Pressemelding fra VIB
Post@ReAvisa.no

- Det er dypt tragisk når men-
nesker omkommer i brann. 
23. februar dør en kvinne fra 
Tønsberg på sykehuset etter å 
ha blitt hentet bevisstløs ut fra 
privatboligen hvor det brant, av 
våre røykdykkere. Ekstra vondt 
gjør det når vi er kjent med at 
kvinnen var klar over at det 
brant, men hun maktet ikke å 
rømme ut, fra den tette giftige 
røyken. Boligen var forskrifts-
messig utstyrt med fungerende 
røykvarsler, sier brannsjef Per 
Olav Pettersen. 

To mennesker i fare i Re
I tillegg til den fatale brannen 
i Bødtkers gate i Tønsberg, var 
to personer i fare da et vånings-
hus brant i Re 21. februar. En 
hel 4-mannsbolig i Tønsberg 
var truet av brann 26. februar, 
men takket være tidlig varsling 
og rask innsats av brann-
mannskaper ble kun en leilighet 
brannskadd. 
- Vi har òg slukket to bran-
ner i kjellere, en i Re og en 

på Nykirke, samt en bod i 
tilknytning til en telefonsentral 
på Skoppum. Vi har i tillegg 
rykket ut til to branner hvor de 
forebyggende tiltakene i bygget 
har fungert optimalt. 14. februar 
oppsto det brann i valseverket 
på Hydro i Holmestrand, her 
ble det automatiske slukkean-
legget utløst og situasjonen 
var avklart. Fredag forrige uke 
oppsto det varmegang i en elek-
tromotor i et ventilasjonsrom i 
Øvre Langgate 46 i Tønsberg. 
Røyken utløste det automatiske 
varslingsanlegget og vi kom 
raskt til. Brannmannskapene tok 
strømmen og da var det aldri 
fare for brann.

Nye boliger = mer giftig røyk
Ved enhver brann i eller inne 
i bygning utvikles giftig røyk. 
Materialene i bygg og inventar 
i dag brenner raskere og avgir 
mer røyk. - Tiden vi har til å 
rømme ut i fra privatbolig i 
brann blir stadig kortere. Tidlig 
deteksjon er avgjørende. Vi 
har utallige eksempler på at 
økt antall røykvarslere, som er 
montert strategisk og sam-
menkoblet, ofte redder liv, sier 
brannsjefen. Eieren av boliger 
og fritidsboliger skal sørge for 
at byggverkene har brannalar-
manlegg eller et tilstrekkelig 
antall røykvarslere. Det skal 

være minst én detektor eller 
røykvarsler i hver etasje, som 
skal dekke kjøkken, stue, sone 
utenfor soverom og sone uten-
for tekniske rom. Alarmen skal 
kunne høres tydelig på opphold-
rom og soverom når dørene 
mellom rommene er lukket. 
- De fleste boligbranner oppstår 
på kjøkkenet eller i stua, derfor 
bør det monteres røykvarslere i 
eller nær disse rommene. Boli-
gens størrelse og utforming kan 
gjøre det vanskelig å høre utløst 
røykvarsler fra kjøkken eller 
stue på alle soverom. Her kom-
mer trådløse sammenkoblede 
varslere virkelig til sin rette. 
Går en, piper alle varslerne, 
forklarer Per Olav Pettersen.

- Viktig å forebygge brann!
- Å forebygge brann er nødven-
digvis ikke så komplisert. Flest 
branner starter på komfyren i 
vårt område. Å være ved eller 
nær komfyren når man lager 
mat forebygger, og for økt sik-
kerhet kan man installere kom-
fyrvakt. Den bryter strømmen 
når det er fare for brann. Hver 
kveld bør man ta en sikkerhets-
runde i boligen for å avdekke 
brannfarer man kan ha glemt, 
som komfyren, stearinlys og så 
videre. Det er kjapt gjort og kan 
hindre tragedier, sier brannsjef 
Per Olav Pettersen.

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

Politiloggen 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

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

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

RevetalTlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

- Brann er forferde-
lig, men dette gikk 
så bra det kunne
JARBERG: Alle nødetater 
rykka ut i halv ni-tida søndag 
morgen 21. februar 2016. – Det 
er full fyr i hovedbygningen. 
Det skal IKKE være spredn-
ingsfare til driftsbygning med 
dyr, meldte politiet i Vestfold 
på Twitter etter nødetatene er 
på plass. Terje Sviland (66) er 
avløser på sønnens gård. Som 
så ofte kom han til gården i 
åttetida på morgen for å stelle 
dyra. Det redda både bygninger 
og liv fra å gå med i en drama-
tisk brann. – Etter at stellet var 
over kom jeg ut og så at det 
røyk kraftig fra pipa på huset. 
Jeg trodde det var pipebrann, 
men da jeg kom nærmere så jeg 
at det kom røyk ut av vinduet 
i første etasje på sørveggen, 
forteller Terje Sviland, ifølge 
Vestfold interkommunale 
brannvesen (VIB). – Jeg så at 
det var voldsom røykutvikling 
inne i huset, hørte knitringen 
fra brannen og de seriekoblede 
røykvarslerne som ulte. Jeg 
ropte og skrek på utsiden, men 
fikk ikke kontakt med noen og 
jeg viste heller ikke om det var 
personer i huset. – Jeg prøvde 
da å ta meg inn via våning-
shusets to inngangsdører. Åpnet 
den første og røyken veltet mot 
meg, lukket den igjen. Prøvde 
så den andre. Igjen veltet 
røyken ut og bare sekunder 
senere slo flammene ut gjennom 
døren. Det var bare å smelle 
igjen, forteller Terje. Han gikk 
tilbake til sørveggen, da så han 
to personer i det lille vinduet 
rett over rommet der det brant.
– De sa de ville hoppe, men 
det er tele i bakken så jeg sa 
at de skulle om mulig vente så 
skulle jeg hente teleskoplas-
teren å løfte dem ned, forteller 
en snartenkt redningsmann. På 
bare ett par minutter hadde han 
fått kjørt teleskoplasteren opp 
under vinduet og fikk løftet de 
to personene uskadd ned.
– Brann er forferdelig, men 
dette gikk så bra det kunne, sier 
Terje. Røyken dreiv vekk fra 
låven og la seg over Ramnes-
jordene i retning Revetal. 
– Da vi kom fram var brannen 
kommet så langt at slukning-
sarbeidet dessverre ikke kunne 
redde boligen fra totalskade, 
sier brannsjef Per Olav Pet-
tersen.

SNARTENKT REDNINGSMANN: Terje Sviland (66) redda to 
liv da det brant på et gårdsbruk på Jareberg.. 

Foto: 
Stian Ormestad / VIB.

Brannmann satt sjøl bak rattet 
i en brennende bil
HEMTUNELLEN: Klokka 12:45 mandag 29. februar 2016 
rykka brannmannskaper ut til bilbrann på E18. Da de kom 
fram, møtte de en av sine kolleger; Arne Rosslund. – Jeg var 
på vei til jobben ved Kopstad brannstasjon etter å ha vært 
på møter på Nøtterøy brannstasjon. I Hemtunnelen på vei 
nordover begynte bilen å trekke dårligere, så sto røyken opp 
av motorrommet. Jeg tenkte at jeg fikk fortsette ut av tun-
nelen og klarte det, sier Arne ifølge Vestfold interkommunale 
brannvesen (VIB) sin Facebook-side. Den uheldige bilisten 
kjørte inn til siden, varslet brannvesenet, tok på seg vesten og 
satte ut varseltrekanten. – Det røyk litt da vi kom, vi koblet 
fra strømmen og slukket brannen med et skumapparat. Det 
er kun mindre brannskader, verre er det at motoren trolig har 
havarert, forteller brannmester Erik Løken. Brannen oppsto 
da registerreima hadde hoppa av og friksjon som da fulgte 
antente gummien i reima og medførte røykutvikling. Enden 
på visa er at vi har en litt trist kollega som nå ønsker å kjøpe 
1,9 liters turbodiesel-motor til Opel Vivaro, forteller kolle-
gaene som kom hjelpende til.

Foto: VIB

Lokalmat
Kortreist

Økologisk
 - åpent mandag til lørdag

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
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Annonse i ReAvisa?
Det er billig, bra og ikke minst veldig enkelt: Send epost med info, logo, fargeønsker.

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

“Feilparkering” på bussholdeplassen

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Rundt 12-tida søndag 21. 
februar 2016 varslet politiet i 
Vestfold om trafikkulykke på 
Ramnesveien, rett over kommu-
negrensa til Tønsberg. 

Til sjukehus for sjekk
En enslig bil har kjørt ut av 
veien og i et tre. To voksne og 
to barn satt i bilen, alle blir tatt 
hånd om av ambulansepersonell 
på stedet.
– Ingen alvorlige personskader, 

RAMNESVEIEN: To trafikkulykker på rappen på Ramnesveien: Bilen på bildet kunne såvidt ha klart å få 
opp farta etter å ha passert den første ulykken, før ulykken ramma også denne ekvipasjen.

alle blir tatt med til legevakta 
for sjekk, heter det i en opp-
datert melding fra Politiet i 
Vestfold.

To førerkortbeslag på rappen
– Mannlig bilfører har fått sitt 
førerkort midlertidig beslaglagt.
Rett etter skjedde det en ny 
ulykke, bare et lite stykke i ret-
ning mot Ramnes. En bil sklei 
av veien, snurra rundt og velta 
på taket inn på bussholdeplas-

sen på Himberg. Der ble den 
liggende på passasjersiden.
Bilen kan såvidt ha klart å få 
opp farta etter å ha passert den 
første ulykken, før ulykken 
ramma også denne ekvipasjen.
Politiet på stedet forteller at det 
har gått bra med kvinnen som 
kjørte bilen.
– Hun er fratatt førerkortet 

midlertidig, og politiet oppret-
ter sak på forholdet.

Årsak: Glatt veibane
Årsak til begge ulykkene 
er glatt veibane, opplyser 
politiet – som vil vurdere om 
sjåførene kjørte tilstrekkelig 
varsomt på den glatte Ram-
nesveien.

TO ULYKKER PÅ RAM-
NESVEIEN: En bil kjørte 
av veien og traff et tre i 
12-tida søndag 21. februar, 
og rett etterpå kjørte en bil 
av veien ved Himberg, velta 
rundt på taket og ble på 
siden inne på bussholdelpas-
sen på Himberg. Heldigvis 
ingen personskader - men 
politiet gjorde to midlerti-
dige beslag av førerkort. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Truet med kniv 
og stjal bil
RAMNES: Flukten starta fra en 
institusjon i Ramnes, og endte 
på Bispeveien midt på natta. 
Natt til torsdag 25. februar 2016 
rykka politi og ambulanse ut 
etter en melding fra en insti-
tusjon i Ramnes: En ung mann 
truet ansatte med slagvåpen 
og kniv. En person var skadet. 
Da politi og ambulanse kom til 
stedet, hadde den unge mannen 
truet til seg institusjonens bil 
og stukket fra stedet. Han ble 
seinere stoppa på Bispeveien, 
pågrepet og innsatt i arrest. En 
av de ansatte ble undersøkt på 
sjukehuset i Tønsberg, seinere 
utskrevet, ifølge politiet.

Ambulanse og lastebil kolliderte
REVETAL: Onsdag 24. februar 2016 smalt det på Bispe-
veien på Revetal: – En lastebil og ambulanse har kollidert, 
meldte politiet i Vestfold. Politiet kom til ulykkesstedet et 
kvarter – tjue minutter etter ulykken skjedde – så å si rett 
utenfor døra til lensmannskontoret. Etter å ha fått oversikt 
på stedet, oppsummerer politiet ulykken slik: Ambulansen 
var under utrykning på vei sørover, og kjørte forbi en rekke 
biler – også lastebilen som skulle svinge inn til industrifeltet. 
Lastebilen ble truffet av ambulansen, begge i samme kjør-
eretning. Det ble bare materielle skader, men ambulansen 
fikk såpass store skader at den ikke går for egen maskin 
fra ulykkesstedet og måtte taues inn. En annen ambulanse 
fullførte oppdraget.

Foto: Stian Ormestad.

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

 

 Kommende kurs med ledige plasser: 
 MOPEDKURS: 15. mars 
 MC-TEORIKURS: 29. mars 
 TRAFIKALT GRUNNKURS: 25. april 
 LASTSIKRINGSKURS: 22. mars  

 
Mail: post@revetaltrafikkskole.no          Tlf: 333 950 50     

www.revetaltrafikkskole.no 
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Alt i glassmesterarbeid: Speil, rekkverk, 
trappeglass, aluminium, gitter, vindusglass, 

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

Interiørglass
Glass på bad og dusj 
Glass på kjøkken

Dame fleece jakke 50%

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

360°KIROPRAKTOR
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Personalia i Re:

Det er om å gjøre å ikke drite på dragen.

Tlf: 33 38 47 00 

Send inn til ReAvisa!

Gratulasjoner, jubilantbilder, bryllupsbilder, 
minneord og annet personalia-stoff kan sendes 

til ReAvisa: Post@ReAvisa.no / MMS 488 69 444

Slekters gang:
Døpte

Fon kirke
14.02 Madelen Jansen - døpt i slagen kirke
06.03 Maritne Filipa Klausen Hjelmtvedt

Ramnes kirke
21.02 Emmelin Olsen Stensrud - døpt i Jeløy kirke
28.02 Erling Søreng Mørken - døpt i Harstad kirke
28.02 Agnelica Aasestrand-Grønbekk Björnsdottir

Røråstoppen skole
07.02 Emilie Beckstrøm-Pedersen

Våle kirke
14.02 Carl Theodor Wik Sogn
28.02 Trym Christian Sand Adamsrød

Døde

Ramnes kirke
14.01 Ingebjørg Holten
29.01 Randi Kristine Rossnes
18.02 Aslaug Gjelsås

Undrumsdal kirke
27.01 Elsa Mathilde Monsen

Vivestad kirke
12.02 Bjørg Olsen

Våle kirke
06.01 Solveig Gulbrandsen
08.01 Solveig Iren Næss
13.01 Reidun Asora Horn
15.01 Unni Damgaard Andersen
19.02 Sven Kåre Huseby

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

Ble hedret etter 50 år på Huseby
VÅLE: På dagen 31. januar 2016 hadde Ivar Nordby (65) og 
Magnar Vagstad (70) vært ansatt på Huseby i hele 50 år. På 
den samme datoen for 50 år siden ble nemlig Ivar og Magnar 
ønsket velkommen til sin nye arbeidsplass av Kåre Huseby, 
som den gang var eier og bedriftens daglige leder. Siden den 
dagen har Huseby vært deres daglige arbeidsplass. Les mer 
om dette på nettavisa ReAvisa.no.

Foto:
Pressemelding

Minneord om Kåre Huseby 
(1923 – 2016)
MINNEORD: Kåre Huseby gikk bort den 9. februar 
2016, nær 93 år gammel. Kåre Huseby var en høyaktet 
bedriftsleder, som spilte på lag. Han satte seg i respekt, 
men uten å heve seg over andre. Alle ansatte var på 
fornavn med sjefen. Det var en flat struktur på Huseby, 
og aldri noe strengt hierarki. Han var nøktern og jordnær, 
ærlig og bestemt, og du visste alltid hvor du hadde Kåre. 
Han var ikke bare flink med folk, han var også en dyktig 
fagmann, som snekker og håndverker. Sjefen jobbet selv 
i produksjonen i mange år, og mange av de ansatte lærte 
faget av en av de aller beste. Å være på Huseby var for 
mange en god skole. Kåre var nøktern på alle vis. Men 
han hadde alltid stor omsorg for sine ansattes ve og vel, 
og han sørget for at mange fikk et sted å bo. På slutten av 
1950-tallet og begynnelsen av 1960-tallet ble det byg-
get tre eneboliger og flere hybelleiligheter ved fabrik-
ken der ansatte som kom flyttende kunne bo. Mange 
etablerte seg etter hvert med ektefelle og barn. Han var 
også meget opptatt av at alle hadde det bra sosialt. Det 
ble stelt i stand sammenkomster, turer og arrangementer, 
ikke bare for ansatte, men for hele familien til dem som 
jobba på Huseby. Han var alltid opptatt av å gi tilbake 
til de ansatte. Kåre gjorde alt for at alle skulle trives, 
både i arbeid og fritid. Dette ga et godt arbeidsmiljø, på 
tvers av avdelinger, stilling og rang. Han var omsorgsfull 
overfor sine ansatte, og mange er blitt på Huseby hele sitt 
yrkesaktive liv. Kåre var også en dyktig forretningsmann. 
Huseby var en av hovedleverandørene av radio- og tv-
kabinetter til Tandberg Radio i mange år. Da dette endret 
seg på 1970-tallet, klarte Huseby å omstille seg fra kabi-
nettproduksjon til produksjon og salg av Huseby-kjøkken, 
og ble etter hvert en betydelig aktør i markedet. Dette 
ble gjennomført uten en eneste oppsigelse. Kåre Huseby 
ledet Våles største arbeidsplass, en solid hjørnesteins-
bedrift, med over 200 ansatte på det meste. Som leder 
involverte han alle, det var aldri noe sololøp. Var Kåre 
invitert på messer, hadde han alltid med seg noen av sine 
ansatte. Deres meninger var like viktige som hans når nye 
maskiner og metoder skulle vurderes. Kåre Huseby var 
en betydelig mann i bygda, men hadde alltid beina godt 
planta på bakken. Overskudd ble ført tilbake til bedriften 
for nødvendige investeringer og gode lønninger. Lag og 
foreninger i bygda ble heller ikke glemt. På ett punkt var 
Kåre kompromissløs; kravet til kvalitet. Han var alltid 
opptatt av ordnede forhold, for å produsere kvalitet måtte 
det være kvalitet i alle ledd. Det ble en standard alle 
jobbet for, med stor arbeidslyst og en felles stolthet for 
Huseby. Våre tanker går til hans familie, og spesielt til 
hans hustru Agnes som har vært hans gode støtte gjennom 
alle år. Vi minnes Kåre i stor takknemlighet og lyser fred 
over hans minne.

På vegne av ansatte på Huseby; Sverre 
Tollefsen, Kåre Kjær, Einar Madsen og Alf Kristansen.
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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

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 innbetalingen med “Gave”. Tusen takk!

- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

For 5 år siden: 
Parkeringshuset reiser seg
REVETAL: 170 nye parkeringsplasser over tre plan står klare 
i god tid før jul, med en prislapp på 35 millioner kroner, rap-
porterte ReAvisa i mars for fem år siden: 3.200 kvadratmeter 
fordelt på tre plan med parkering vil gi 170 flere parkerings-
plasser, sier Sjur og Martin Gran. Senteret kan dermed skilte 
med totalt 560 p-plasser. Fortsatt helt gratis parkering på hele 
senteret, også i det nye p-huset, lover de. Det skal ikke
se ut som et p-hus fra utsiden, men det kommer til å gå inn
i bygningsmassen sånn som den er i dag.

Faksimile: 
ReAvisa mars 2011.

Ramnes bygdekvinnelag 
Brød! 

Vi setter brødet i fokus. Vi tenker at alle jordas 
kulturer har en eller annen form for brødbakst. Ta med 
litt brøddeig for å vise hva som er typisk for brød i fra 

forskjellige steder i verden. Vi fyrer opp bakerovnen og 
steker alle sorter brød der! Ta med ferdig deig, 

kun utbaking,steking og smaksprøver på møtet.

Tirsdag 5. april - kl 1800
Karen Lassen , Bjuneveien 201, 3174 Revetal

Dette møtet inngår i samarbeidet vi har med 
Re Røde kors om internasjonal møteplass.

Dansekveld på Sverretun 
12. mars kl 19:00 - 24:00.

 
Swing-linedans og gammeldans med DJ.

 
Inngang kr 50,-

 
Alle velkommen.

Ramnes Historielag
Årsmøte på Bygdetunet Brår 
onsdag 16. mars kl. 19.00.

Vi får besøk fra Fylkesarkivet med orientering 
om hva vi bør gjøre når bankboksene blir borte.

Hjertelig velkommen!

– Ungdom i dag 
kaller oss «Statta»
REVETAL/SVINEVOLL/
UNDRUMSHØY/VIVESTAD: 
Blir’u me’ på ”benser’n” og 
tar en Cola? Samme hva du 
kaller den, samme hvor du har 
vokst opp, uansett alder, har du 
antageligvis et nært forhold til 
en bensinstasjon. I Re har vi i 
dag to bensinstasjoner igjen: 
Statoil på Revetal og Shell på 
Svinevoll. Men det har vært 
mange flere bensinstasjoner 
i tidligere tider, den siste ble 
lagt ned på Undrumshøy langs 
gamle E18 da nye E18 kom. 
Enda lenger tilbake i tida var 
det bensinstasjoner i Vivestad, 
med flere steder i Re. Bensin-
stasjonen er en plass som fyller 
deg med nostalgiske minner, 
eller som irriterer deg grenseløst 
når bensinprisene ikke synker 
i takt med oljeprisene, skriver 
Riksarkivet på sine nettsider: 
Kanskje var det der du møtte 
kjærligheten for første gang, 
enten det var et skinnende flak 
av en rødlakkert bil, eller den 
vakre jenta i klasse 9B. Kanskje 
smugrøyka du din første Prince 
bak den flassete murveggen, 
eller fylte dine første liter med 
bensin med lappen trygt plassert 
i lomma? Benser’n er kanskje 
det mest generelle kallenavnet 
på bensinstasjonen landet over 
– så også her i Re opp gjen-
nom åra. Ellers har jo navna på 
kjeden vært vanlig, som BP på 
Revetal og Fina på Svinevoll.
– Ungdom i dag kaller oss «St-
atta», forteller Lene Kjønnerød 
på Statoil Revetal. Mens andre 
generasjoner har hatt andre kal-
lenavn. Du kan aldersbestemme 
folk utifra hva de kaller bensin-
stasjonen, som på Revetal: BP, 
Norol, benser’n, stasjon, Statoil, 
statta. Husker du kallenavn eller 
bensinstasjoner i Re, kan du 
skrive i kommentarfeltet i bunn 
av saken. Og har du bilder, kan 
det sendes over på 
Stian@ReAvisa.no. Og for 
framtida: Statoil på Revetal blir 
omdøpt til Cirkle K, en gang i 
løpet av 2017 – seinest, kanskje 
før. Da blir det spennende å se 
hva neste kallenavn blir.

Lokalmat
Kortreist

Økologisk
 - åpent mandag til lørdag

Man-lør 11-19 / Søndag 15-19
Vi har take away!
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