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ReAvisa mars 2017
Kommunesammenslåing:

Neste ReAvisa
har frist 29. mars,
utgivelse 6. april
Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

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

Ny kommune – med den samme
gode, gamle landbrukspolitikken?

Nettavisa ReAvisa.no
har en oppdatering daglig
i snitt, med rundt 5.000
lesere hver uke.
Papirutgaven av ReAvisa
kommer som et månedsmagasin 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.

VÅLE: Det meste funker greit i Re kommune, så bøndene håper at det fortsetter sånn i nye Tønsberg
kommune. Men noe kan faktisk bli enda bedre.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Re og Tønsberg kommuner
inviterer til flere folkemøter
denne våren for å stake ut kursen i den nye kommunen. Det
første møtet fant sted onsdag 1.
mars på Våle samfunnshus, med
rundt 50 interesserte tilstede.

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

Jordvern ruver øverst
Først ut var landbrukspolitikken: Jordvern er den største
kampsaken av dem alle. Flere
tar til orde for at den nye kommunen skal bli et foregangeksempel på dette feltet. Kritikken mot Tønsberg når det
gjelder jordvern har til tider
vært krass. Her må nye Tønsberg skjerpe seg. Men ikke alt
er bare fryd og gammen i Re
kommune, heller. Jordvern er
plutselig glemt når vi snakker om sentrumsutvikling på
Revetal? Her er det helt ok
å ta av matjorda sørover, så
lenge det bygges i høyden og
sentrum ikke vokser en millimeter nordover. Men hva da
med Opthun-tomta - en gammel
gård som skal bebygges med
ungdomsskole og leilighetsbygg? Det er etter flere sitt
syn et brudd på kravet om å
ikke gå nordover på Revetal.
Det er allerede klubba gjennom i styre og stell. Mange er
skuffa over det. Da er heller
bøndene fornøyd med et sterkt

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
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.

land-brukskontor på Revetal.
Det må videreføres i den nye
kommunen - også lokaliseringen på Revetal, mener flere på
folkemøtet i Våle. Tønsbergordfører Petter Berg gjentar
lovnaden om det. Han noterte
flittig gjennom hele møtet, for
det ble ytret noen muligheter for
en enda bedre landbrukspolitikk
i en ny kommune:
- Vi ønsker oss en aktiv landbrukspolitikk for å planlegge i
forkant av potensielle konflikter
mellom landbruk og andre viktige interesser, sier Per Asbjørn
Andvik fra Ramnes. - For
eksempel planlegging av boligfelt, industriområder, offentlige
bygg - så det ikke krasjer med
det bønder trenger av plass,
støy, støv, lukt - og så videre,
sier han. - Noen her har allerede
noen kjedelige erfaringer fra
akkurat dette - her i Re.
Forståelsen for hvor viktig
landbruksnæringa er her i Re og
for landet som en helhet, den er
viktig å løfte fram i en ny kommune. Det begynner å bli en
god del folk i Re som kanskje
ikke har den samme tilknytning
og forståelse for primærnæringene i dag som før.
- Vi begynner å bli mange nye
folk i Re. Det er viktig å gjøre
noe for å sørge for forståelsen
blant folk flest om hva vi

bønder driver med, mener Hans
Edvard Holtung.
Flere folkemøter framover
Nye Tønsberg vil bli en av
landets største landbrukskommuner, med hele næringskjeden
innenfor egen kommunegrense
- fra bonde til foredling og salg
i butikk. Harald Lie har allerede
fiksa et slagord for den nye
kommunen, - så er den jobben gjort!, sier han med stor
sjølsikkerhet til latter fra salen:
- "Tønsberg - den innovative
matkommunen".
Andre innspill gikk på kommunale avgifter, der det kan skille
mye mellom kommuner i dag.
Bøndene håper på snille avgifter
i nye Tønsberg. Flere etterlyser
en enda sterkere miljøsatsing
- et grønt skifte i landbruket
- med fokus på alternative
energiøsninger og kommunale
tjenester utover det lovpålagte
minimumsnivået. - Rett og slett
en proaktiv miljøkommune.
Ekteparet Magnus og Inger
Synøve Johnsen er blant flere
som skryter av dagens landbrukskontor på Revetal. Her er
Hof og Holmestrand med, men
de har sagt opp samarbeidet fra
1. januar 2018. - Landbrukskontoret er bra i dag, og vi
håper det fortsatt vil være bra
i den nye kommunen. Det som

kan bli enda bedre er rådgivningstjenester for utviklingsmuligheter i landbruket og gode
hjelpeordninger for nye ferske
bønder, mener Inger Synøve.
Hun er også opptatt av gode
velferdsordninger for bønder
som stifter familie. Når det
gjelder landbrukskontoret, der
Hof og Holmestrand har sagt
opp samarbeidet og Tønsberg
kommer inn, er også Horten
invitert med i det gode selskap.
Det har Re-ordfører Thorvald
Hillestad sørga for ved å sende
et brev til Horten med invitasjon. Og hvis nye Holmestrand
vil henge med videre, er de
hjertelig velkommen til det.
- Vi legger opp til et sterkt
landbrukskontor på Revetal i
framtida også, minst med Re og
Tønsberg - men kanskje også
Horten, nye Holmestrand - og
gjerne Sande også, når de slår
seg sammen med nye Holmestrand - hvis de ønsker det,
forteller Re-ordfører Hillestad
til ReAvisa.
Videre framover blir det flere
folkemøter, der det neste har
tema næringslivspolitikk 22.
mars i Tønsberg. Det blir også
folkemøter med tema kultur,
idrett og to mer generelle
folkemøter i tillegg.
Les mer om disse møtene etter
hvert på nettavisa ReAvisa.no.

Journalister i ReAvisa:
Stian Ormestad
Redaktør og journalist
Epost: Stian@ReAvisa.no
Telefon: 488 69 444

Håkon Westby
Seniorfrilanser
Epost: Hakon@ReAvisa.no
Telefon: 930 89 577

Video, bilder og nyheter fra Re		

Amalie Andersen
Ungdomsfrilanser
Epost: Amalie@ReAvisa.no

www.ReAvisa.no

Stine Skoli
Frilans journaliststudent
Epost: Stine@ReAvisa.no
Telefon: 971 75 274

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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Tingrettene vil
slå seg sammen

FOLKEMØTE: Bøndene Magnus og Inger Synøve Johnsen
fra Svinevoll er blant de mange som skryter av dagens landbrukskontor på Revetal. Blant de frammøtte var Tønsbergordfører Petter Berg, som nok en gang lover at lokalsjonen for
landbrukskontoret forblir Revetal. Den nye kommunen skal
formes på folkemøter framover med Re kommune-penner og
gule lapper.
Foto: Stian Ormestad

Første felles kommunestyremøte for
Re og Tønsberg

Vestfold og Telemark blir en region
– uten Buskerud?

TØNSBERG: Tidligere denne
uka møttes kommunestyret i
Re og bystyret i Tønsberg for
sitt aller første felles møte.
Det skjedde i Fylkestingssalen i Tønsberg tirsdag 7.
mars. Hovedsaken i møtet var
behandling av den politiske
plattformen, del 1. Det er samarbeidsutvalget med representanter fra Re og Tønsberg
som har utarbeidet forslaget. I
dokumentet foreslås blant annet
følgende: Den nye kommunen
etableres med virkning fra
01.01.2020. Den nye kommunen skal hete Tønsberg. Et eget
utvalg nedsettes for å utarbeide
forslag til nytt kommunevåpen.
Det øverste folkevalgte organet
skal hete kommunestyre som i
dagens Re, ikke bystyre som i
dagens Tønsberg. Det oppnevnes ei fellesnemnd som
skal bestå av 16 medlemmer,
8 medlemmer fra hver kommune, og alle partiene i kommunestyret og bystyre skal være
representert.
Andre del av den politiske
plattformen vil bli behandlet i
juni. Her vil innspill fra temaog folkemøter være viktig som det første temamøte om
landbruk. Les om det felles
kommunestyremøtet på
nettavisa ReAvisa.no.

VESTFOLD: Regjeringen og
samarbeidspartiene er enige
om at 19 fylker skal gjøres om
til ti regioner, og at Telemark
og Vestfold skal bli en region.
Buskerud, som Telemark og
Vestfold ønsker en sammenslåing med, er foreslått sammen
med Akershus og Østfold i en
ny Viken-region. Protestene fra
Vestfold har vært store fra flere
hold. Stortingsrepresentant fra
Re Morten Stordalen (FrP) sier
at fylkespartiene nå skal i dialog
om veien videre.
– Jeg tror i utgangspunktet at
det ikke er noen krise at Vestfold og Telemark står sammen,
men jeg synes det er leit at
man ikke valgte det som ville
vært den mest hensiktsmessige
regionen for Vestfold, sier han
til NRK Vestfold. – Jeg synes
det er viktig å lytte til hva et
enstemmig fylkesting i Vestfold
har bedt om, og et samlet ordførerkollegium veier tungt, sier
Stordalen til NRK Vestfold.

VESTFOLD: Tingrettene i
Horten, Sandefjord, Tønsberg
og Larvik er i dialog om å slå
seg sammen til Vestfold tingrett.
Det er nå underskrevet en
intensjonsavtale om dette,
melder Erling Moe, avdelingsdirektør i kommunikasjonsenheten, Domstoladministrasjonen, i en pressemelding. Re
kommune sogner per i dag
til Nordre Vestfold Tingrett i
Horten. Det ville uansett forandre seg ved sammenslåingen
med Tønsberg i 2020, som har
sin tingrett i Tønsberg.
– Initiativet til dette kommer fra
de fire domstolene Sandefjord
tingrett, Tønsberg tingrett, Larvik tingrett og Nordre Vestfold
tingrett. Samtlige sorenskrivere og tillitsvalgte ved de fire
tingrettene har signert på en
intensjonsavtale om sammenslåing. Det er viktig å sikre at
både kommunene, brukerne og
ansatte i domstolene involveres:
– De aktuelle kommunene,
andre interessenter og brukerne
av domstolene vil bli invitert til
dialog om forslaget fra de fire
domstolene tidlig i mars. En
sammenslått tingrett i Vestfold
vil bli en av de større tingrettene
i landet. Dette gir mulighet for
moderat spesialisering, satsing
på digitalisering, mulighet for et
enda bedre faglig miljø både for
dommerne og saksbehandlerne
og større fleksibilitet i saksavviklingen. Dermed vil brukerne av domstolenes tjenester i
Vestfold få et bedre domstolstilbud, står det skrevet i pressemeldingen. – I forslaget fra tingrettene legges det til grunn at
domstolene på sikt må samlokaliseres på ett sted i fylket, men
lokalisering er ikke et tema i
denne fasen av prosessen. Sammenslåing av domstoler krever
en beslutning i Stortinget. Den
lokale framdriften i Vestfold
og den politiske behandlingen i
Justisdepartementet avgjør når
det kan skje.

VELFUNGERENDE MØT EROM?
ALT VIRKER UMIDDELBART ?
SKARPT OG FINT BILDE?

Da er dere ikke i vår målgruppe... For alle dere andre: Ta kontakt for en
uforpliktende befaring. Vi foreslår en passende skjerm/projektor,
høyttalere og brukergrensesnitt. Med eller uten montasje etter ønske.

www.t echvision.no
45 96 40 75

Indust riveien 3

post @t echvision.no

3174 Revevt al

Man - fre 07.30 - 16.00
Tlf 40 00 33 20
Tor 07.30 - 18.00
revetal@comfort.as
Lør 10.00 - 14.00
www.granvvs.no
Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01

Nettavisa ReAvisa.no - 13 796 lesere sist måned
Mest lest sist måned:
1. Etterlyser savnet Re-kvinne i Oslo
2. Ny kaffebar på Re-torvet
3. Det gamle sjukehjemmet er et trist syn
4. 40 millioner kroner til en tryggere Bispevei
5. Velværerommet på Re helsehus

Mest lest så langt i år:
1. Eksludert fra skoleballet
2. Melder seg ut av Høyre i protest
3. Etterlyser savnet Re-kvinne i Oslo
4. Ny kaffebar på Re-torvet
5. Nyåpning av treningssenteret på Revetal
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Kultur i Re:

20 år med Sceneskrekk:
– Det dukker opp en del klassiske Re-karakterer, ja!
FJELLBORG: 20 år etter revygruppa Sceneskrekk satte opp sin første revy, blir det jubileumsrevy på
Fjellborg første helga i april. – Det meste er gammal moro, men noen nye morsomheter klarer vi ikke å styre
unna i disse sammenslåingstider, forteller revysjef Anniken Thuve Ivarsson.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Av dagens revygjeng er det
bare to som har vært med i alle
åra: Pål Arild Thuve Simonsen
(59) og datter Anniken Thuve
Ivarsson (31). I år er Anniken
revysjef og pappa Pål Arild
instruktør. Begge er også med
på scenen.
– Krydrer hverdagen litt
– Anniken var 11 år da ho var
med i den første oppsetningen i
1997. Lillesøster Marthine var 7
år, men grein for at ho ikke fikk
værra med. Men etter hvert har
hele familien vært med, enten
på, under, over, bak eller foran
scenen, forteller revy-general
gjennom alle år, pappa Pål Arild
Simonsen. I år er begge døtrene
med, begge svigersønnene, og
kona Kari Huseby Simonsen
står for barnepass i «revybarnehagen». I øvingshelgene er hele
familien til de fleste skuespillerne med til Fjellborg, med
små og store. – Mamma har
vært mest i sminken, forteller
Anniken. – Men ett år skulle
mamma også stå på scenen.
Da klarte ho å detta og brekke
armen. Så da ble det premiere

med gips på armen.
– Det er ingen spøk å rigge
te denna moroa, sier pappa
Pål Arild. – Det er tre – fire
måneder med skriving og øving,
før ett par forestillinger i løpet
av ei helg – så er det over. Det
er jo galskap!
– Det er så innmari slitsomt,
men også så innmari gøy! Det
er ikke uten grunn vi kaller den
siste uka for helvetesuka. Vi står
så på, og det er et lite helvete
her. Men det går ikke lang tid
etter revyhelga, så gleder vi
oss som bare det til neste år,
forteller Anniken.
– Det er snakk om å krydre
hverdagen litt, mener Pål Arild.
– Ikke det at jeg har hatt så
kjedelige jobber opp i gjennom,
altså. Men det er det lille ekstra,
både for oss på scenen og de
som ser på.
– Jeg har alltid sagt at revy er
organisert galskap.
Moped-Vivi fra Vivestad
20 år etter første revy har det
vært en utfordring å leite opp
gammelt stoff. Revygjengen har
ikke vært så veldig flinke til å

holde orden i arkivene.
– Bare en revy er på film, ellers
har vi leita på gamle PC-er,
gamle harddisker, i permer
og notater – vi har finni litt av
hvert her og der på forskjellige
kott rundt om. Det har nok vært
nesten like vanskelig som å
finne slagstedet, dette her.
Men nå har revygjengen klar en
jubileumsrevy som vil gjøre stor
stas på disse 20 revy-åra.
– Det kan kanskje være noe
noen savner, smaken er som
baken. Men vi har med de fleste
klassiske karakterene, som
for eksempel moped-Vivi fra
Vivestad. Dessverre har Irene
Skagen som spilte moped-Vivi
flytta, men ho kommer i en ny
skikkelse; Lill Farstad (35) – ho
er like gæærn som Irene.
Gamle nummer får nytt liv
Totalt er de ti stykker i
årets revygjeng, som holder
revytradisjonen i Våle vedlike.
– Da vi starta opp, var det mer
eller mindre ved en tilfeldighet.
I 1997 feira Våle Ungdomslag
100 år og jeg fikk spørsmål om
å skrive en jubileumsprolog til

jubileumsmiddagen på Fjellborg, forteller Pål Arild. – Oi,
her har vi noe, tenkte vi den
gangen – og skreiv videre til det
var en revy vi satte opp høsten
samme år.
Pål Arild har skrivi mange nummer siden den gang. Flere av
dem får nytt liv igjen nå, mange
med nye aktører i rollene.
“Forever Re” - eller ikke?
En sang heter «Forever Re»,
sunget av Monica Rehn Erichsen – en ti år gammel sang som
fortsatt er høyaktuell.
Vår sammenslåingspartner
Tønsberg nevnes opptil flere
ganger: «Fra Tønsberg kommer
de til Re – at de er narkomane
kan alle se», er en strofe i Resangen. – Vi bomma på akkurat
det der med «Forever Re», det
må vi innrømme. Men vi var
derimot ganske forutseende
når det gjelder at det kommer
folk fra Tønsberg til Re, mener
Anniken. – Men der vi sang om
narkomane, så kommer det
heller politikere fra Tønsberg.
Det er nesten mer skummelt
det, sier Anniken og ler.

Kulturkrasj
gir tidenes
teaterhelg i Re
RAMNES/VÅLE: Flere
tilfeldigheter gjør at når det
først skjer noe på scenene i
Re, så skjer det på samme
helg. Kanskje kan vi snu dårlig
planlegging til noe positivt?
Våle ungdomslags revygruppe
Sceneskrekk hadde sett seg
ut datoen allerede i fjor høst,
forteller revysjef Anniken
Thuve Ivarsson. Det gjorde
også barneteateret i Ramnes,
om enn med litt omrokkeringer
underveis. I Ramnes visste
de ikke om revyen i Våle før
ReAvisa spurte. – Re kommune
spurte om vi kunne bytte helg,
siden den opprinnelige datoen
krasja med middelalder-helga,
forteller Rikka Marie Rivrud på
Kulturhuset Elverhøy. At det ble
bytta til første april-helga, kommer av at heller ikke kulturkontoret på Revetal visste om revyen i Våle. Verken kulturkontoret
i Re kommune, revygruppa i
Våle eller barneteatergruppa i
Ramnes visste om hverandre.
I lille Re. Nå får vi bare håpe
at «bilbutikk-effekten» slår til,
med to sceneoppsetninger på
samme helg. Les mer om
kulturkrasjen på ReAvisa.no
- og les mer om oppsetningene.
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MOWGLI: Denne gjengen skal fremføre «Mowgli» første helga i april. Elea
Kirkeberg (10) spiller Mowgli. Christian Scott-Broen (6) skal spille både ulv
og ape.
Foto: Amalie Andersen

Nå kan du snart se «Mowgli» i Re!
RAMNES: I disse dager øves det for harde livet på Elverhøy. Første helga i april skal nemlig barneteateret
framføre "Mowgli", basert på Jungelboken. Dette blir en forestilling full av sang, dans og skuespill.
Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no
Det er 23 skuespillere som skal
framføre "Mowgli", en av dem
er Christian Scott-Broen (6).
Dette er første gang han spiller
teater og han skal spille både
ulv og ape. Det han gleder seg
mest til, er å si replikkene sine.
- Teater er kjempegøy!
Det er ikke bare Christian

GAMMAL MORO - OG
LITT NYTT: Lill Farstad
(35) og Marit Aarvåg
(34) kjører et hardt løp
for lattermusklene i en
fantastisk sketsj – som
henholdsvis Tande Fe
og Lynni Tannkreem.
Søstrene Anniken Thuve
Ivarsson (31) og Marthine Huseby Simonsen (27) er ikke arvelig
belasta – men arvelig
begava. Pappa Pål Arild
Simonsen (59) ser vi fra
en tidligere oppsetning.
Foto:
Stian Ormestad.

som gleder seg, jentene Sarah
Michelle Strange-Bjørnes
(10), Ella Marie Skjeggestad
(10), Lena Wold-Hansen (10),
Amalie Martine Asp (10), Ida
Hegg-Ljøsterød (8) og Mathilde
Skjeggestad (8) gleder seg også
veldig. - Teater er kjempe gøy!
Det som er morsomst er å lære
skuespill, være på scenen og at

man kan spille en annen, forteller jentene. Det de syntes er
spennende er å spille gutter og
dyr, for det gjør de ikke ofte.
- Best når vi er ferdig
Mowgli spilles av Elea Kirkeberg (10). Hun både gruer og
gleder seg til forestillingen,
men det hun syntes er aller best

er når hun står på scenen og er
ferdig med alle forberedelsene.
Rikka Marie Rivrud, prosjektleder, forteller at de har holdt på
siden i fjor sommer. I tidligere år har hun vært regissør,
men dette året er det Asbjørn
Langeland som tar over rollen.
Han får hjelp fra Heidi Adalis
Hansen som er musikalsk leder.
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Kultur i Re:
TORGEIR WALDEMAR: Her spiller den geniforklarte musikeren hjemme på Re minifestival sommeren for to år siden. Han
er opprinnelig fra Jarberg i Ramnes, nå bosatt i Oslo.
Foto:
Synne Eggum Myrvang

TROMMIS: Ulf Lauridsen (64) fra Brekkeåsen jobber som
kjøreskolelærer til daglig. På fritida slår han seg løs.
Foto:
Helge Lund

Re-trommis slår til
med ny albumutgivelse
BREKKEÅSEN: Først ny singel - så nytt album.
Det er planen for denne våren for Shotgun Whalerstrommis Ulf Arne Lauridsen fra Brekkeåsen.
Pressemelding
Post@ReAvisa.no
Rockabillybandet Shotgun
Whalers med Ulf Arne Lauridsen (64) fra Brekkeåsen slipper
singelen "Letter from Paris", og
er i våres klare med et dobbelt
vinylalbum, melder bandet i en
pressemelding.
Særdeles garvet musiker
«Ny» trommeslager våren 2013
Ulf Arne Lauridsen fra Brekkeåsen har overtatt stikkene etter Robert «Bob» Skoglund. Ulf
er en særdeles garvet musiker
som har spilt med «Gud og
hvermann», en humørspreder
av rang, og han passer perfekt
sammen med resten av gutta,
forteller resten av bandet.
- Det er jo morsomt å være med
to “unggutter” som står foran på
scenen med to bestefedre bak på
over 60, sier Ulf til ReAvisa.
- Unggutta sitter på kammerset
og snekrer låter, og gir beskjed
til oss når vi skal øve det inn.
Og da gjør vi det. Morsomt,
mener Ulf. Plata “Roots revue”
har 19 helt nye låter for alle
som er glad i musikk fra 1950tallet. Plata strekker seg fra
den supersøte førstesingelen
“Letter from Paris” til langt mer

rocka materiale som “Rock-ABilly King Kong” og “Buick
Special”. Her er det noe for
alle som er glad i amerikansk
rootsmusikk, lover Shotgun
Whalers. Med utallige konserter
i inn og utland, har bandet etter
hvert blitt et av Norges mest
rutinerte liveband. Bandet starta
opp våren 2007 etter påtrykk fra
The Tiger City Jukes’ eminente
frontfigur Knut Eide. Debuten
fant sted 24. juli 2007 på populære «Summertime Blues» i
Horten. Det selvtitulerte første
albumet “Shotgun Whalers”
ble gitt ut i august 2008 på
Flipside Records, og fikk flotte
anmeldelser, blant annet på
det norske musikknettstedet
Rockmag Info. Gutta i Shotgun
Whalers spiller en herlig blanding av blues, rhythm and blues,
rock’n roll, rockabilly, country
og surf - det hele smeltet sammen til noe de kaller for rhythm
and bluesabilly. Med på laget er
stjernegitarist Kid Andersen og
trekkspill-virtuos JT Lauritsen.
Samarbeidspartnerne Erik
Bentsen på sax og tangentspiller
Rune Jensen er også med på å
krydre albumets lydbilde.

Hengsrø smie
med “ren kunst”
HENGSRØD: Hengsrø Smie
får gode kritikker for sitt siste
album “Inntil” som ble sluppet i januar. Musikknettstedet
Musikkopplevelsen.no legger
lite i mellom: “Det er overraskende at et nytt norsk på norsk
rockeband kommer med poetisk
egenart på øverste hylle. Det
er ren kunst når «Med skiboks
på taket» blir et troverdig
høydepunkt i en powerballade”.
“Inntil” er tilgjengelig både på
strømmetjenester og som fysisk
album i handa i flere platebutikker, melder bandet fra Hengsrød
- som består av Kasper Søyland
(vokal, tangenter, kassegitar,
munnspill, trekkspill, kor),
Magnus Foss Nilsen (trommer,
perkusjon), Jørgen Norheim
(bass, kor), Glenn Richard Thomassen (gitar, synth). Produsent
er Jakob Herrmann.

Torgeir Waldemar med et taktskifte
RAMNES: Torgeir Waldemar
fra Ramnes får skryt fra alle
hold for sin fantastiske musikalske formidlingsevne. Etter sin
selvtitulerte solodebut fra 2014
har Torgeir Waldemar blitt et
kjent navn i norsk musikkliv.
Også hans siste album “No
Offending Borders” får kritikerne til å rulle terninger med
femmere og seksere - og
musikkelskere til å strømme
musikk og strømme til platesjappene. “Stemmen hans
runger stort – upolert og
ekte, full av følelser”, skriver
Aftenposten i sin anmeldelse

av “No Offending Borders”.
“Torgeir Waldemar har en måte
å skrive musikk på som kan
kjennes igjen enten han leker
med fuzzpedaler eller klimprer på en kassegitar. Dette er
musikk som suger deg inn, full
av normer og tradisjoner, men
med rom til personlig uttrykk.
Det er dette som gjør Torgeir Waldemar til mer enn
én i mengden. Han beveger
seg i grenseområdet mellom
etablerte sjangere, uten å miste
seg selv på veien”, skriver anmelderen om den litt mer rocka
versjonen av Waldemar.

RAMNES GRUNNEIERLAG
Årsmøte torsdag 30. mars kl 19.00
Stange Gjestegård
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende
innen 14 dager. Sendes til: Frank Ottar Hansen
mob 905 64 596, epost Frottar@online.no
Styret

   
    
 
  
    

     

   




 

 

   

Ramnes Historielag
Velkommen til årsmøte på
Bygdetunet Brår mandag 13. mars kl. 19.00.
Etter selve årsmøtet forteller Lars Jørgen Ormestad
om arbeidet med Norske Gårdsbruk, Vestfold.
Styret

EU-kontroll / bilreparasjoner
Roger Skinnes, Sørbyveien 603, 3178 Våle

ReAvisa mars 2017

En stor takk!
Re Middelalderdager ønsker å takke alle dere som var med å gjøre årets festival til
en strålende en. Dere var med som publikum, markedsfolk, formidlere, artister,
sponsorer eller bak kulissene – tusen takk!
Denne gangen var også været på Re Middelalderdagers side, og det gjør jo alt
enklere. I overkant av 5.000 mennesker besøkte Revetal og Re Middelalderdager
helgen i uke 6, dette bør vi bruke til det beste for Revetal i årene som kommer.
Det at det kan være økonomisk bærekraft for et lokalsamfunn med identitetsskapende
arbeid, kan vi nå begynne å ane konturene av. Re Middelalderdager har vokst
sakte, men sikkert. For skole- og barnehagebarn som kommer til festivalområdet for å «smake» på middelalderen, er det også spennende moment at
området får et forsterket fysisk uttrykk.
Med enkle midler og godt samarbeid har utvidelse og forskjønnelse av området også gitt
publikum en bedre opplevelse. Dette har det særlig vært spennende å samarbeide
med skoler og barnehager om. Lysstien «Lys i mørket» har ene og alene kommet
til ved barna har laget lyslykter til Middelalderdagene. Takk til alle voksne ute på skoler
og i barnehager som har svart på alle våre ønsker med spennende leveranser fra barna!
Re Middelalderdager ønsker å gi opplevelser som trigger engasjement fra alle som
kommer på besøk – og til alle som er med å lage Middelalderdagene.
Uten motiverte og spenstige medarbeidere og samarbeidspartnere hadde ikke
Re Middelalderdager blitt til hva man kunne oppleve i år.

REPRISE

20 år med Sceneskrekk!

BLI MED PÅ REPRISEN
AV MANGE ÅR MED
GALSKAP NÅR
REVYGRUPPA
SCENESKREKK FEIRER
20 ÅR PÅ SCENEN.

FJELLBORG
LØRDAG 1. APRIL
KL.: 19:00
SØNDAG 2. APRIL
KL.: 16:00

Lørdag: Premiere med påfølgende “Bobler&Band”.
Påmelding til premierefest: 950 79 269 (18 år)

Søndag: Forestilling og revycafe
Forestilling: 100,- Premiere&fest: 200,-
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Re Helsehus:

Tillitsvalgte om forslag til kutt
på Re Helsehus: – Vi kommer
til å følge veldig nøye med!
REVETAL: Er det mulig å drifte eldreomsorgen i Re
opptil 11,5 millioner kroner rimeligere?
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Re kommune går 30 millioner kroner
i overskudd - reaksjoner på ReAvisa.no:
Se å få brukt opp penga før storkommunen suger dem til
seg.
Magne Thidemansen
Går rett i sluket til Tønsberg.. Takk til våre politikere som
vil oss det beste.
Christer Svorstøl
Men var ikke hovedargumentet for sammenslåing at det
ville gå til helvete med kommunens økonomi hvis vi
ikke slo oss sammen? Skremselspropaganda fra uærlige
politikere.
Jens Ellingsen
Da får de slutte med den urimelige eiendomsskatten. Dobbeltbeskatning på noe som mange ikke eier alene, hus blir
gjerne eid sammen med banken.
Inger Berit Jørgensen
Hvis overskuddet er på 30 mill og eiendoms skatten er 17
mill av disse..... 13 mill i overskudd.... kommunen hadde
faktisk greid seg helt fint UTEN eindomsskatt.....
Marit Sørensen
Da burde det vel kunne bevilges litt mer til helsehuset da,
så vi kan unngå sykemeldinger pga høy arbeidsbelastning
og så pasientene kan få godteri i påskeeggene i år..
Renate Holm Haugelien
Alikevel skal vi sende ungene til skolen på farlige veier
for at kommunen skal spare penger på skyss!!
Bjørn Erik Johansen
Så flott! Ja det er nok å bruke penger på, ingen tvil om det.
Og vi har vel alle en eller flere meninger om hva pengene
skal brukes på. Men å sutre hjelper ingen! Nå er det valg i
høst og viktig å bruke lokalpolitikerne for å fremme våre
meninger. Er du likevel ikke fornøyd, så kan du jo gå inn i
politikken selv? Eller flytte?
Torill Sundhaug
Anbefaler de som er spesielt interessert å gå inn i detaljene. Hovedtrekkene er som tidligere, det er det som er
utenfor vår kontroll som gir økte inntekter. Det er mer et
resultat av hvor godt landet som helhet går, og regjeringens politikk. Bla annet er skatteøre for kommunene økt.
Videre har vi høyere finansavkastning enn Oslo børs, og
alle finansinntekter har risiko. Det som er det vi skal ha
kontroll på, utgiftssiden, er langt mer nyansert. Innen
området helse og omsorg som har blitt tilført betydelige
midler de seneste årene er det fortsatt nesten 4 millioner
i merforbruk. Skolene greier seg i hovedsak innenfor
rammene, men det er på bekostning av restriktiv bruk av
vikarer. Eiendomsskatten utgjør 17,2 mill, også 0,7mill
over budsjett. Tatt i betraktning gjeldsgraden, og hvor
usikre finansinntektene vil være fremover, er ikke overskuddet til Re kommune større enn det bør være.
Øyvind Jonassen

TILLITSVALGT: Bente Bøe,
Delta i Re kommune.
Foto:
Stian Ormestad.

Re gikk over 30
millioner i pluss
REVETAL: Det var
kjent at Re kommune
gikk mot et overskudd i
2016, men ikke at det ble
et så stort overskudd.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Økonomiplanen for 2017-2020
som ble vedtatt i desember
hadde forutsatt et overskudd i
2016 på 12 millioner kroner.
Regnskapet for 2016 er nå
avslutta fra administrasjonens
side og oversendt revisor.
Regnskapet viser et overskudd
på 26,3 millioner kroner, heter
det på Re kommunes nettsider.
Og det er etter avsetting av
midler i fond – eller sparing, på
godt norsk. Netto driftsresultat
utgjør dermed 30,4 millioner
kroner, eller 4,4 prosent av
driftsinntektene. En god margin
for en liten kommune.
– Hovedårsakene er knyttet til
økt skatteinngang, meravkastning finans, lavere pensjonsutgifter og mindreforbruk i
virksomhetene, heter det på Re
kommunes nettsider. – Resultatet gir et godt utgangspunkt for
å kunne levere gode tjenester
i årene som kommer. Takk til
alle ledere, medarbeidere og
til folkevalgte for arbeidet som
ligger til grunn for dette gode
resultatet! Første kommentar på
Re kommunes Facebook-side,
var av det heller ironiske slaget:
– Skål for det! Nå gjelder det
å bruke opp penga før de går
i lommeboka til Tønsberg!,
skriver Morten Løvaas. Se flere
reaksjoner fra kommentarfeltet
på nettavisa ReAvisa.no og
ReAvisas Facebook-side til venstre. Re kommune informerer
på sine nettsider at regnskapsdokumentet i sin helhet vil
presenteres når det er godkjent
av revisor.

Kommunestyret bestilte en
ekstern rapport om tjenestene
i helse- og omsorgssektoren i
Re kommune. Det er hele 11,5
millioner kroner å spare per år,
mener konsulentene. Rådmannens ambisjoner strekker seg til
innsparinger på 6,3 til 8,7 millioner kroner. – Men ikke hvis
det betyr dårligere tjenester,
mener flere av våre folkevalgte.
Går ikke god for summene
– Jeg reagerer på at vi kanskje
skal spare opptil 1,2 millioner
kroner på matposten. Alle veit
hvor viktig mat er for trivsel og
ei god helse. Ja, det kan godt
hende at det er noe å spare der.
Men vi veit ikke hva baksiden
av medaljen er, sier Trond Ekstrøm (FrP). Fra ingen politiske
hold kom det et snev av kritikk
til de ansatte på helsehuset, bare
skryt. Som Svein Holmøy (SP)
sier: – Denne rapporten viser at
det meste er veldig bra.
– Det jobbes bra, fra morgen,
kveld og natt, det skal være
hevet over enhver tvil, understreker Trude Viola Antonsen
(AP). – Kritikken går heller på
at vi ikke forstår helt hvorfor
det koster så mye å drifte detta
huset. Ingen her tviler på at det
jobbes godt!
Hvordan kostnadene skal kuttes,
og om det i det hele tatt skal
kuttes mange millioner, henger

fortsatt i løse lufta. For vedtaket
våre folkevalgte gjorde er egentlig bare et go til rådmannen for
å se videre på mulighetene for
innsparing. Reelle innsparingstiltak må han komme tilbake til
kommunestyret med når – hvis
– kanskje – det blir aktuelt.
Ansatte er åpne for endringer
Bente Bøe, hovedtillitsvalgt for
Delta i Re kommune, mener det
kan være lurt å se på om vi kan
bruke ressursene smartere på
helsehuset – uten å helt gå god
for summene i rapporten.
– Det er vanskelig å se for seg
sånne innsparinger der det
mange steder allerede er trange
kår. Vi kommer til å følge veldig nøye med, lover hun, – og
går det ikke greit, så kommer vi
til å gi klare tilbakemeldinger
på det. Vi ser nok først hvordan
dette går nå som pilotprosjektet
settes ut i livet.
Hovedtillitsvalgt forteller om
ansatte som er åpne for å se på
nye muligheter. – Det å tenke
smartere, er ikke farlig. Kan
ting gjøres enklere, er det bra.
Men samtidig trenger vi alle
folk vi har. Derfor er vi veldig
glad for at rådmannen lover at
ingen må gå.
Les hele denne saken - og se
link til opptak av hele kommunestyremøtet denne saken
ble diskutert - på ReAvisa.no.

BEAUTY ZONE: Randi Bjørkli Kjær (54) tar i bruk velværerommet på Re Helsehus hver tirsdag framover. Her kan brukere,
pårørende, ansatte og andre få massasje, hudpleie, hårfjerning,
et strøk neglelakk, eller et varmt boblebad. - Det å ta vare på
seg sjøl og føle seg bra har vært en del av livet til de fleste – og
det bør få være en del av livet også på deres eldre dager, mener
Randi.
Foto: Stian Ormestad.
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Generasjoner synger sammen
REVETAL: Barn synger sammen med eldre - et av
resultatene av egen kulturkoordinator på helsehuset.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Fredag 3. mars var det et hyggelig besøk på Re Helsehus:
Skolestartere fra barnehagene
på Brår og Revetal besøkte
Dagsenteret og Sittedansen
i Seniorsenteret, der de sammen med seniorene sang kjente
sanger. Musiker og kulturkoordinator Gro Hansen på Re
Helsehus har flere ganger vært i
barnehagene med sin ryggsekk
med instrumenter i og forberedt
besøket. Da ReAvisa var innom
var skolestarterne på Dagsen-

teret hvor de sang ”Fløy en liten
blåfugl gjennom vindu”. De
viftet med silketørkler og løp
under armene på pensjonistene
som sang med. Deretter toget
førskolebarna ut og videre til
Seniorsenteret og sittedansgruppa. På sittedansen fordelte de
seg rundt ringen og sang sammen en sang med bevegelser.
Til slutt var det matpause.- Fint!
Morsomt. Kjempegøy. Gøy å se
på fiskene og gøy å synge, var
oppsummeringen fra barna.

Re Helsehus, Re videregående
skole og NAV Re inviterer til
“Velferdsteknologikonferanse”

GENERASJONSSANG: Sist fredag var Revetal og Brår
barnehage på Re Helsehus for å synge sammen med de eldre.
Barna har lært seg sanger som de eldre allerede kan.
Foto:
Håkon Westby

VIRKSOMHETSLEDER
I RE KOMMUNE: Ingerd
Saasen Backe.
Foto:
Stian Ormestad

- Alle trenger å føle seg vel, gammel som ung!
REVETAL: Randi Bjørkli Kjær (54) disker opp med velværebehandling på Re
Helsehus på tirsdager framover.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
«Velvære-rommet» har ikke
har vært mye i bruk siden Re
Helsehus sto ferdig. Nå sørger
denne Randi Bjørkli Kjær for
at det blir andre boller – eller
bobler. Rommet har boblebad,
flislagte vegger, hvite benker,
behandlingsstol og -benk, en
femarmet lysestake, håndklær,
med mer. Alt er på plass for
trivelig velværebehandling.
- Krevende innkjøringsperiode for det nye helsehuset
Randi har drivi Beauty Zone på
Revetal i snart 15 år. Nå flytter hun deler av klinikken fra
Revetalgata 6 og til «velværerommet» på Re Helsehus
hver tirsdag. Her kan man få
massasje, hudpleie, hårfjerning,
neglelakk, eller et varmt boblebad. – Alle trenger å føle seg
vel, gammel som ung. Jeg har
min mor boende her på helsehuset, og ser at behovet er her. Det
er utrolig hva et strøk neglelakk
på gamle skrøpelige hender –

som ikke klarer det sjøl lenger
– gjør for humøret.
Tilbyr “det lille ekstra”
Det ligger litt i tida å kunne
tilby «det lille ekstra», mener
Randi – og får støtte fra virksomhetsleder i Re kommune
Ingerd Saasen Bache. – Vi vil jo
gjerne være et moderne helsehus med flere tilbud til både
beboere, pårørende og ansatte.
At velværerommet har stått så
å si ubrukt i over to år, kommer av prioritering av knappe
ressurser, forteller virksomhetslederen. – Det er ingen hemmelighet at vi har hatt en krevende
innkjøringsperiode for det nye
helsehuset. Da har det ikke vært
rom for å prioritere slike tiltak.
Vi må være to ansatte til gå
fra avdelingen og en heis som
brukes over hele huset for å få
til å bruke boblebadet. Det har
rett og slett ikke latt seg gjøre
særlig ofte.
Nå er det fint å få brukt lokalene

mer, mener virksomhetslederen.
– I tillegg til beboere, er også
dette et tilbud til andre eldre
og pensjonister, pårørende og
ansatte.
- Viktig å føle seg vel
Randi forteller at hun ser igjen
en del gamle kunder som har
gått til henne tidligere, men ikke
kommer seg ut lenger. – Da får
jeg komme til dem, sier hun og
ler. – En ting er å få fjerna litt
hår, få en litt mykere hud, eller
et strøk med neglelakk. En annen ting er den ekstra dimensjonen ved å føle seg vel. Jeg
vil bidra til at beboere føler seg
bedre – og mer hjemme her. Det
å ta vare på seg sjøl og føle seg
bra har vært en del av livet til
de fleste – og det bør få være en
del av livet også på deres eldre
dager, mener Randi – som står
klar med velværebehandlinger
hver tirsdag framover. Les
hele denne saken på nettavisa
ReAvisa.no.

REVETAL: - Vi satser felles og bygger broer mellom
brukere og våre fremtidige arbeidstakere. Derfor
inviterer vi til “Velferdsteknologikonferansen”.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Konferansen finner sted
15. mars på Jarlsberg konferansesenter, og er et samarbeid
mellom Re Helsehus, NAV
Re og Re videregående skoles
avdeling for helsefag.
Teknologi kan være løsningen
- Aldersgruppa 67 + vil øke med
40 prosent i 2030, sett opp mot
befolkningsgrunnlaget fra 2016.
Dette vil få innvirkning på en
rekke forhold i kommunen. Vi
får flere eldre med omsorgs- og
tilretteleggingsbehov, og det er
forespeilet vansker med å skaffe
arbeidskraft, forteller Ingerd
Saasen Bache, virksomhetsleder
i Re kommune. Med store utfordringer foran oss, velger Re
å samle flere gode krefter for å
se på mulighetene sammen - og
da må ungdommen på Re VGS
på banen. For i framtida kan
teknologiske framskritt være til
stor hjelp i en pressa helse- og
omsorgssektor.
- Helsehuset, NAV Re og Re
videregående skole har avtalt å
gjennomføre jevnlige samarbeidsmøter for å skaffe tilstrekkelig kunnskap om situasjonen.
Alle tre er samfunnsaktører med
betydelig kunnskap om arbeidsmarkedsrelaterte forhold,
utvikling i helserelaterte fag og
kunnskap om utdanningssystem
og rekruttering. Vi ønsker å
forberede oss på fremtiden gjennom kunnskapsdeling. Samarbeid og samhandling kan lede

til smarte handlinger og nyskaping for å dempe utfordringene
i kjølevannet av befolkningsutviklingen, forteller arrangørene
i en pressemelding.
Mange spennende gjester
Fylkesmann Per Arne Olsen
skal åpne konferansen, før
mange spennende gjester
skal på podiet: Nina Saastad,
kreftforeningen, skal orientere
om satsning på velferdsteknologi, Laila Hagen, Dignio AS,
skal snakke om helseoppfølging på avstand - en ny type
helsetjeneste, Thor Henrik Fon,
ergoterapeut og fagleder i Re
kommune, og Thomas Collin,
rådgiver og fysioterapeut ved
NAV Hjelpemiddelsentral, skal
snakke om hvordan tilrettelegge
et hjem med velferdsteknologi.
Heidi Halvorsen ved Re VGS
skal snakke om velferdsteknologi fra et brukerperspektiv,
John Mulholland, Blue Ocean
Robotics Norway, skal gi en
presentasjon av robotteknologi
for helsesektoren for å forbedre
livskvalitet og pleie av pasienter
i et helhetlig perspektiv. Torhild
Holthe vil ta for seg implementering av velferdsteknologi og
tverrfaglig samarbeid. Kingsley Dankwah og Christopher
Tannum tar for seg medisinsk
visualisering. Presentasjonen
avsluttes med en demonstrasjon
i plenum. Konferansen er gratis
for ansatte i Re kommune.
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Næringsliv i Re:

SISTE INNSPURT: Christina Otterbeck Brenna (35) fra
Tolvsrød er innehaver og daglig leder og vil være på Revetal
en dag i uka. André Fritzøe (20) fra Fossan er en av fem
nyansatte lokale fjes. Bildet er tatt under siste innspurt dagen
før første åpningsdag i slutten av februar.
Foto:
Stian Ormestad.

I NY DRAKT: Re-ordfører Thorvald Hillestad og Hof-ordfører Mette Måge Olsen er samkjørte og klipper snora på likt for
nye RAK – Revetal Arbeid og Kompetanse. Ole Stian Frellumstad Kristiansen og resten av arbeidsstokken på RAK har
fått den nye logoen på brystet. Ole Stian sitter og syr gardiner.

– Dette har veldig mange
gleda seg til, virker det som!

Her klippes snora for nye RAK

REVETAL: Har du testa ut den nye kaffebaren i
2. etasje på Re-torvet?
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Christina Otterbeck Brenna
(35) fra Tolvsrød driver allerede
«Kaffe & no» på Tolvsrød, og
har gjort det i snart fem år. Nå
er hun innehaver og daglig leder
på både Tolvsrød og Revetal. På
Revetal skal det meste gjøres etter samme suksessoppskrift som
på Tolvsrød: Lokale fjes som
serverer skikkelig kaffe, noen
kaker, blingser, salater – og et
koselig sted å sitte.
– Veldig mange positive
tilbakemeldinger
At dette er et populært tilbud, er
det ingen tvil om. Da ReAvisa
nevnte det i en sak før jul, kokte
det med bare positive tilbakemeldinger i kommentarfeltet:
«Så flott og etterlengta å få en
kafe oppe i andre etasje», «detta
har vi venta lenge på», «endelig en kafé! Den skal ihvertfall
jeg bruke, savna det lenge»,
«tommel opp for kaffebar!».
Christina har også fått mange
henvendelser mens hun har

rigga til kaffebar i 2. etasje
på Re-torvet. Hun starta litt
uti januar, og hele tida har det
stoppa opp folk og skrytt av initiativet. – Jeg har fått så mange
kommentarer av folk som går
forbi, stopper opp og forteller
at de gleder seg til vi åpner, forteller Christina. – Veldig mange,
faktisk.
Sitteplass til 20 gjester
Det er ikke gjort store inngrep
reint bygningsmessig. En liten
utstikker av en ny vegg er
på plass, ellers er alt ved det
samme gamle – men med en
kaffebar inntil veggen mellom
flygelet og apoteket. – Det skal
være litt avgrenset, men fortsatt
føles åpent. Det er sitteplass til
rundt 20 sånn som det er nå,
men vi har fått klarsignal på å
sette ut flere bord og stoler ved
behov – så vi har litt mer plass å
boltre oss på hvis det trengs.
Fredag 24. februar ble den
første kaffekoppen servert.

Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Høytidelig markering av et nytt navn:
Revetal Arbeid og Kompetanse – RAK.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
På selveste Valentines day inviterte RAK til nyåpning med nytt
navn og ny profil. Asvo Revetal
starta 2017 med nytt navn og
ny giv.
- RAK står til tjeneste!
Ordførerene fra begge eierkommunene Hof og Re klipte snora
sammen; Mette Måge Olsen
og Thorvald Hillestad. De fikk
god hjelp av Asvo-veteranene
styreleder Rolf Andersen og
arbeidstaker Gunn Risberg.
Etter snorklipping var det hyggelig lag i ei fullsatt kantine
med pølser og kake. Blant

gjestene var representanter fra
Våle pensjonistforening, som
fikk overrakt blomster for god
innsats for lørdagsjobbing på
RAKs butikk på Brår «Olgars».
Uten den frivillige innsatsen
hadde det ikke gått å holde
lørdagsåpent, fortalte daglig
leder ved RAK Glenn Ellefsen.
– RAK ser fram til tettere
samarbeid med eierkommunene
og næringslivet i Re og Hof,
forteller arbeidsleder Anniken
Thuve Ivarsson. RAK er en
produksjonsbedrift som kan et
stort utvalg tjenester og
produksjoner.

Søppelhenting
som normalt i Re
VESTFOLD: Sjøl om Veireno
ble slått konkurs, vil det ikke
påvirke avfallsinnsamlingen i
Vestfold. Vesar sørger for kontinuitet i interkommunal regi.
Det private firmaet Veireno
har henta søppel i Oslo og i
det interkommunale selskapet
Vesars 9 av 10 eierkommuner
i Vestfold, herunder også Re
kommune. Etter mange klager,
brudd på arbeidsmiljøloven og
mange medieoppslag – også
med lokale problemer her i Re
med diskusjoner rundt altfor
tunge lastebiler som ødelegger
kommunale veier, er det over
og ut for Veireno. «En eventuell
konkursåpning vil ikke berøre
avfallsinnsamlingen i Vestfold,
og innbyggerne i Vestfold vil
fremdeles få samlet inn avfallet
i henhold til vanlig henteplan»,
heter det på Re kommunes
nettsider. Vesar opplyser på
sine nettsider at en 18 måneders kontrakt med Ragn- Sells er
inngått for innsamling av husholdningsavfall: “Avtalen sikrer
at avfallsinnsamlingen fremdeles vil foregå med renovasjonsbiler som går på klimavennlig
biogass. Avfallsinnsamlingen
har gått som normalt denne
uken, og vil gjøre det også
fremover. Avtalen med Ragn
Sells har allerede tredd i kraft,
og vi er inne i dag nr to med
ny leverandør. Ragn-Sells er en
gjenvinningsentreprenør som
vi allerede er godt kjent med,
gjennom drift av fire gjenvinningsstasjoner”, heter det på
Vesars nettside.

Langeland Landbrukstaksering

Holder til i Vestfold – takserer over hele Østlandsområdet
Salg-Overdragelse-Skifte-Lån-Refinansiering

MANDAG - FREDAG KL 08.00 - 17.00
Industriveien 3, 3174 Revetal
Tlf 977 11 011 / post@jobbklaer-revetal.no

TLF: 99 24 75 14

www.landbrukstaksering.com
Agronom - Bonde - Medlem NTF
Konrad@landbrukstaksering.com – 992 47 514
Steinar – 907 25 519
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KLAR FOR NM: Daniel Fiskerstrand (13) Han løser både 3×3 – den klassiske Rubiks kube
- men også flere “grener”: Clock, 4×4, Skewb, Pyraminx, 3×3 og 2×2.
Foto: Amalie Andersen.

Klar for å kjempe om hundredelene
UNDRUMSDAL: For under ett år siden oppdaga Daniel sitt talent for Rubiks
kube. Straks stiller han opp i NM med mål om en finaleplass – noe som skal
være innenfor rekkevidde i konkurranse med over 100 andre Rubiks-racere.
Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no
I fjor sommer lærte Daniel seg
å løse Rubiks kube på Youtube, det tok han fem dager
med øving før han fikk det
til. – Egentlig så lærte jeg ikke
alt på Youtube, det var noe jeg
allerede kunne fordi jeg bare
kunne det, forteller Daniel.
Finaleplass?
Nå er den uoffisielle rekorden
hans på 9,4 sekunder. Det er fra
trening hjemme i Undrumsdal.
Fra en tidligere konkurranse har
han offisiell rekord på 17,91
sekunder. – Nå ligger han på
rundt 14 sekunder i gjennomsnitt, noe som kan gi finaleplass,
forteller pappa Peter Fiskerstrand. For nå lades det opp til
NM 18. – 19. mars på Kjeller
utenfor Oslo. Det er godt over
100 påmeldte, der Daniel er
blant de yngre deltakerne.
Daniel konkurrerer i Clock,
4×4, Skewb, Pyraminx, 3×3
og 2×2, men syntes 2×2 er
lettest. Den bruker han kun fem
sekunder på å løse. Daniel gleder seg til NM, sjøl om han ikke
har helt troa på å vinne. Han
gruer seg i hvertfall ikke, sjøl
om han møter motstandere i 20åra. – Det er bare kjempegøy!
Så gøy at Daniel forteller at
dette er en hobby han har planer
om å beholde gjennom resten
av livet.
Følg med på nettavisa
ReAvisa.no for oppdatering
med resultatet etter NM-helga.

GRATIS
HØRSELSTEST

Har du lyst til å være med å dyrke økologiske grønnsaker
på Revetal? Jeg ønsker å starte et lite andelslag.
Jeg har et par mål matjord, men ingen erfaring.
Ønsker meg omgjengelige, arbeidssomme og kreative
«medarbeidere». Det hadde vært hyggelig å høre
fra deg på tlf. 92816788, Bente.

RETORGET

Torsdag 18. juni, kl 10–18
Fredag 19. juni, kl 10–18

HLF

Hørselshemmedes Landsforbund
Din hørsel – vår sak

www.hvertøreteller.no

RE HØRSELSLAG - BUSSTUR
VELKOMMEN TIL ÅPENT MØTE
MANDAG 13. MARS KLOKKEN 18.30
4. ETG RE KOMMUNEHUS

Re Hørselslag arrangerer tur for medlemmer og
ledsagere torsdag 4. mai. Turen går med buss fra Revetal til Fredriksten Festning, Halden m/ omvisning og
enkel lunsj. Videre til Hjemmefrontmuseet i Rakkestad
m/guiding. Til slutt spiser vi middag på Bilitt Gård
i Hobøl hvor gårdens historie blir fortalt.

Rådmann i Re, Trond Wifstad informerer om sammenslåingsprosessen mellom Tønsberg og Re.

Avreise Revetal Busstopp kl 08.30. Retur ca kl 18.00.
Turen koster kr. 500,- pr. person alt inkl.
Betales på bussen.

Topp tre fra Vestfold Høyres liste til Stortingsvalget
Kårstein Eidem Løvaas, Lene Westgaard Halle og Erlend Larsen presenterer Høyres valgkampsaker.

Påmelding til Anne-Marie Skjelbred
tlf 99 25 34 83 innen 10. april.
Begrenset plass.

Enkel bevertning. Alle er hjertelig velkommen.
Re Høyre
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HUNDEKJØRING: Ronja Leegard (17) har flere gode plasseringer fra snøreløping med hund fra tidligere, men kjørte
inn til sin aller første pallplass i slede 6-spann sist helg.
Foto:
Per Sverre Simonsen.

TOPPEN AV PALLEN: Vebjørn Horn var en av flere IL Ivrigløpere med strålende resultat i Drangedalsprinten lørdag 4.
mars.
Foto: Privat.

NM-sølv i hundekjøring
til Re VGS-jente

Tett med Ivrig-skiskyttere
på toppen i Telemark

HØYJORD: Ronja Leegard (17) og Ylva Leegaard
(15) tok hvert sitt sølv i NM i hundekjøring i helga.
Minstejenta Maren Emilie Leegard (14) ble suverent
raskeste junior i hele NM-helga.

DRANGEDAL: Av 77 deltakere stilte IL Ivrig med
åtte skiskyttere sist helg – og våre åtte forsynte seg
grovt av premiehylla.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Team Leegard fra Høyjord
består av tre blad Leegard:
Ronja som er eldst, Ylva som
er mellomst, og Maren Emilie
som er minst. Alle tre er talenter
i sporten. I februar var det NM
i sprint og mellomdistanse. Her
utmerka alle tre seg:
Stortrives på Re VGS
Maren starta i klassen Treningsløp 8 kilometer. Hun var den
eneste i klassen, men kjørte
fortere enn alle juniorene begge
dager! Ylva stilte til start i 4spann junior, 8 kilometer. Etter
første dag lå hun på førsteplass,
men klarte å komme litt utenfor
løypa på andre dag. Det endte
med en liten skade på fører og
litt kluss på spannet. Men hun
kom likevel på en sammenlagt
2. plass i NM. Ronja kjørte
6-spann, 13 kilometer. Det ble
en fjerdeplass totalt i løpet, men
siden to av dem foran henne på
resultatlista er utenlandske ble
det en 2. plass i NM.
To sølv og raskeste junior i løpet av hele helga – det er sterkt.
Eldstejenta Ronja er tilbake
på skolebenken på Re videregående skole, der hun går på
idrettslinja. Hun forteller at hun
stortrives på Re VGS.

– Jeg er veldig fornøyd med en
andreplass, dette er min første
pallplass på slede 6-spann, sier
17-åringen som har flere gode
plasseringer fra snøreløping
med hund fra tidligere.
– Vi har trent mye for å kunne
få til dette. Sjøl om det har vært
dårlig med snøføre her hjemme,
har vi dratt en del opp til Gåsbu
på Hamar for å få trent.
- Har kapasitet til å vinne
For å bli god i hundekjøring,
skal det mer til enn fysisk trening for både fører og hunder.
– Vi må bli godt kjent med
hundene og få gjensidig tilitt.
Og ikke minst fore dem riktig.
Det er Ronja og Ylva som tar
seg av trening, foring, med mer.
Begge ble belønnet med hvert
sitt NM-sølv sist helg.
– Etter ei strålende NM-helg
med dobbelt sølv frister det til
enda mer trening og satsing på
sporten?
– Så klart! Jeg skal gjøre alt
for å gjøre det enda bedre til
neste NM og andre løp! Jeg
ser at hundene har kapasitet
til å klare å vinne – ikke bare i
slede, men også på sykkel, ski
og så videre, forteller Ronja til
ReAvisa.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Drangedalssprinten 2017
gikk på Gautefall Biathlon, et
godt gjennomført renn på en
flott arena. IL Ivrig fikk flere
førsteplasser og bestetid på
deltagere som går i klasse uten
plassering, for å nevne noen av
de flotte prestasjonene på bortebane lørdag 4. mars.
Flere seiere til IL Ivrig
Oscar Horn var den aller
raskeste i klassen Gutter 10 år
nybegynnere og yngre:
– Formen var på topp og jeg
traff ti av ti blinker. Taktikken
var å gå fort og skyte bra, forteller unggutten – og det funka
fint. Og det funka for flere
lokale talenter: Martin Stensholt
var suverent raskest i Gutter
11 – 12 år nybegynner. Her er
det ingen rangering, men Martin
kom inn til en bestetid med godt
over ett minutts margin ned
til nestemann. – Dette var gøy
og en flott dag. Nå skal jeg til
Fyresdal neste helg, sier Martin
som allerede gleder seg til et
nytt renn. Vebjørn Horn vant
den største klassen med flest
deltakere Gutter 12 år, tross fem
bom: – Jeg er kjempefornøyd
med 1. plass, tross flere bom –
det var et flott føre og god glid!,
oppsummerer Vebjørn. I denne

klassen kom Robert UrsinHolm Walle inn til femteplass
og Håkon Milliam Ustad på 11.
plass. Sebastian Horn vant Gutter 13 år. Han la seg i rygg på
fetter Vebjørn, som vant aldersklassen under, og forteller at
det var en fin rygg å henge på.
Også Sebastian hadde en bedre
dag i sporet enn på standplass,
med fire bom. Annika Dahl
kom inn til en sterk andreplass
i Jenter 14 år. – Jeg synes det
gikk bra i sporet, ledet inn til
andre skyting, men ble litt for
ivrig og da ble det fem bom. Da
klarte jeg ikke å ta igjen vinneren Mari fra Bø SSL, men det
ble jo en fin andreplass!
Magnus Mørk vant klassen
Menn 18 – 19 år tross en bom
mer enn andremann. Det var
bare to deltakere i denne klassen.
Skiskytter-rekruttering
IL Ivrig har en egen skiskytterskole der interesserte kan
komme og få kurs og innføring
i sporten. Resultatene av det
ser vi på resultatlistene rundt
omkring. Med så mange flotte
resultater er det bare å konkludere med at det gror godt i de
yngre rekker i IL Ivrigs skiskytterstall.

RE FK-HELT: Dagens
blideste Re-gutt er Mads
Kjennerud, rapporterer Re
FK på sin Facebook-side
etter treningskamp mot
Flint 2. mars: Re lå under
0 - 2, men i kampens siste
kvarter scoret denne mannen to ganger og sørga for
2 - 2. - Godt gjennomført
av alle mann!
Foto: Re FK

12 lokale skiløpere
klare for Ungdomsbirken til helga
RE: Til helga søndag 12.
mars er det Ungdomsbirken.
12 lokale IL Ivrig-løpere står
påmeldt ei uke før rennet:
Herman Langedrag, Robert
Ursin Walle, Truls Klepp
Grytnes, Kolbjørn Hage Gunnerød, Martinius Hage Gunnerød, Sander Jørnsen, Linus
Bild, Sindre Søby, Vebjørn
Horn, Andreas Heierstad, Tiril
Knotten og Elin Knotten. Ungdomsbirken er for ungdommer
i alderen 12 - 16 år, mens Havbirken arrangeres samme dag
for de som er 16 år og eldre.
Fredag reiser IL Ivrig-deltakere
med foreldre og støtteapparat
oppover i felles buss,
lørdag reiser de i flokk og følge
opp på skistadioen og går gjennom søndagens løypetrase.
- Dette er først og fremst en sosial happening, hvor vi håper å
få med så mange som mulig. De
som velger å gå så de kjenner
blodsmaken i munnen gjør det,
og de som går for å fullføre gjør
det, informerer IL Ivrig på sin
nettside.

EIENDOMSMEGLING
GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN
ADVOKAT
TELEFON 33 39 53 97

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

www.beautyzone.info

Revetal

ReAvisa mars 2017

13

14

ReAvisa mars 2017

ReAvisa mars 2017

15

Re middelalderdager:

Endelig full klaff!

Se videoer på ReAvisa.no
Se flere bilder på ReAvisa.no

– Noen ganger klaffer alt – Re Middelalderdager 2017 var sånn, oppsummerer Ida Johre, kultursjef i Re kommune og leder for
Re middelalderdager. Over 5.000 fikk med seg middelalder-moroa på Revetal. Så mange kom at det ikke var plass til alle under
jubileumsforestillingen “Det stjernene så”, tross tribuneplass til 600 tilskuere.
Til og med værgudene viste seg fra sin mest vennlige, vinterlige side. Re middelalderdager har ofte vært uheldig med været: Enten det har snødd bort, drukna i regnvær, ett år blåste hele arrangementet bort i et forferdelig vindvær – det har alltid vært små
eller store utfordringer med været. Men i 10-årsjubileumet kosta værgudene på seg et mildt vintervær med strålende vintersol.

Lokalmat
Kortreist
Økologisk
- åpent mandag til lørdag

Tlf 333 95 050

Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74
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Se video på ReAvisa.no

Alfred Ringdal er årets Ridder av Re
REVETAL: Etter at ordføreren hadde sagt sine velvalgte
ord om årets Ridder av Re – uten å røpe navnet – er likevel
alle fullstendig klar over hvem han snakka om: ALFRED!,
roper menneskemengden foran podiet. Alfred Ringdal (69) er
pensjonert Ramnes-rektor, der han var pådriver for «Vis vei,
vær grei»-filosofien. Han har hatt en rekke verv i Ramnesfotballen – deriblant ledervervet i en årrekke. Han har vært
daglig leder for Eik-Tønsberg, arrangementsansvarlig for FK
Tønsberg – for å nevne noe. – Vi snakker her om en mann
som har jobba for barn og unge gjennom 40 år – og engasjementet er der fremdeles. Han har gjennom hele sitt virke satt
fellesskapet først, uten å på noen måte framheve seg sjøl. Han
har sørga for et inkluderende miljø, spesielt med sin fair playholdning, taler ordfører Thorvald Hillestad. – Alfred Ringdal,
årets Ridder av Re, har rett og slett sørga for mange fine
steder å møtes for samvær og vennskap. Vervene i det lokale
idrettslivet har han fortsatt, også etter en alvorlig ulykke for
snart sju år siden som kunne satt ham helt ut av spill. Men
Alfred kjempa seg tilbake. Det viser et ridderlig pågangsmot,
mener juryen. Alfred fikk et tre over seg på dugnad våren
2010. I 14 – 15 timer jobber legene på spreng for å redde
livet hans. Knust ansikt, to brudd i ryggen, brudd i hofta, ribbeinsbrudd – og veldig uvisse prognoser for framtida. Våren
gikk, sommeren kom, og sommeren rakk nesten å reise igjen
før Alfred ble skrevet ut. Han lå nesten en måned i koma.
Nesten tre måneder gikk før han kunne reise hjem igjen til
Bergsåsen. Da ville han takke for all støtte fra lokalsamfunnet
i Re gjennom lokalavisa: – Vi har fått så god støtte fra familie,
venner, naboer, arbeidskollegaer, idrettslivet i Re, og det har
til og med vært noe sånt Facebook-greier, fortalte Alfred og
kona Åse til ReAvisa i august 2010. Alfred var fast bestemt
på å trene seg opp igjen. For å gjøre en lang historie kort – det
har krevd mye å komme i form igjen. I dag er Alfred like stor
ildsjel og pådriver for det lokale idrettslivet som før ulykken.
Ordføreren nevner dette i sin tale: – Så veit vi jo at du for
noen år siden ble utsatt for en ulykke – på dugnadsjobb. Det
har dessverre gitt deg varige problemer med synet. At du fortsatt står på er imponerende. Det er også imponerende at dine
støttespillere bidrar til at du fortsatt kan holde på med alt det
du sysler med. Derfor må vi nevne både kona Åse Ringdal og
din gode kompis Thor Christensen. Alfred sjøl tar heller ikke
æren aleine, men er tydelig på å dele den med alle han har
hatt med å gjøre på sin vei. Medspillere i idrettslagene, og alle
de han jobba med på Ramnes skole. – Takk til store og små.
Det er i grunn mange som står bak den prisen her, og det skal
dere vite alle og enhver – dere har vært like viktig som meg i
den jobben som er gjort for idrettslivet og den oppvoksende
slekt i bøgda, sier Alfred i sin takketale etter å ha fått diplom
og kappe. På bildet ser vi Alfred Ringdal sammen med sine
viktigste støttespillere kona Åse Ringdal og sin gode kompis
Thor Christensen.
Foto:
Stian Ormestad.

Hva hvis det skjærer seg helt
i forhandlinger med Tønsberg?

– Vi flyr fra dem!

REVETAL: Siste innspurt - bokstavelig talt - av årets middelalderdager var en
kjepphest-duell mellom Re og Tønsberg. Sjarmøretappen tok ordførererne seg av.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Allerede på første etappe fikk
Re-politikerne et lite forsprang
med varaordfører Frode G.
Hestnes i fint driv på Biboblåsa.
Tønsberg er ikke dårlig taper
– Kjempemessig, dette er jo
strålende, jubler Re-ordfører
Thorvald Hillestad fra sidelinja
– klar for sjarmøretappen mot
Tønsberg-ordfører Petter Berg.
Med et godt forsprang kunne
Thorvald trave inn til Re-seier
med sin trofaste tre-traver
Bjerkesprinten. Tønsbergpolitikerne viste seg som gode
tapere. Tønsberg-ordføreren
skylder ikke på kjepphesten:
– Absolutt ikke, det var den som
redda meg fra total katastrofe!,
sier Petter Berg til ReAvisa.
Ordførerne var ikke aleine om
å få seg en trim, allerede fra
onsdag før middelalderhelga var
barnehagebarn og skoleeelver
i gang med aktiviteter på middelalderområdet. Mathilde
Skjeggestad (8) og Ida Hegg
Ljøsterod (8) kaster spyd lørdag
formiddag. De forteller at de
var her på torsdag med skolen,
men ville leke mer. Spesielt

det å flette armbånd, – det er
mest morsomt! Nytt av året
var Lodins gård i Ridderdalen.
Her kunne barna både ri på
hest og bli dratt på akebrett
etter en shetlandsponni. Det
var Antonea Lovise Husemoen
(12) sin ide. Hun har den gamle
ponnitraveren Sol og tenkte at
det sikkert var moro for andre
barn å bli dratt etter på akebrett.
Og det var det. Det ble kjapt en
liten kø for å sitte på akebrettet.
– Sol blir 20 år i mai, og hun er
en gammel konkurransetraver.
Derfor kan hun fint dra akebrett, forklarer Antonea. – Hun
er så rolig og snill atte. Fredag
og lørdag ble jubileumsforestillingen «Det stjernene så»
vist for fulle tribuner. Det er
bare registert lovord og skryt
fra de som så på – en kjapp og
svært uhøytidelig rundspørring
blant et veldig tilfeldig utvalg
publikummere etter premieren
tilsier at jubileumsforestillingen
ble svært godt tatt i mot. Også
på sosiale medier er det bare
lovord og skryt. Totalt besøkte
over 5.000 årets middelalderdager - ny publikumsrekord.

på
Følg oss
o
facebo k
MUR & BETONG AS
Betongbygg

-

Betonggulv

-

Mur

-

Puss

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

Akupunktur • Soneterapi
Valleåsen 61, Revetal • Telefon 92 82 99 27

www.reakupunktur.no

Festivalen starta ved Mølledammen i Ramnes tilbake i 2008.
De fleste åra etter er den blitt
arrangert på middelalderplassen
på Revetal – så også i år.
Stor stolthetsfølelse for Re
Det 10. året ble en suksess på
alle vis, med ny publikumsrekord i strålende vintersol.
- Det manglet ikke på begeistrede kommentarer om arrangementet vårt såvel fra bygdefolk som tilreisende. Fikk for
eksempel noen refleksjoner fra
Tønsberg, som jo har sin middelalderfestival på sommeren.
Den mente man var mye besøkt
av turister og kanskje forholdsvis mindre av byens innbyggere. Hos oss ble det observert
stor lokal tilstrømming, skriver
ordfører Thorvald Hillestad
på sin Facebook-side. - Min
innstilling er at vi skal fortsette
med Re Middelalderdager, også
etter kommunesammenslåingen
- ikke minst for å bevisstgjøre
barn og unge sin historie, identitet og bidra til stolthetsfølelse
over stedet de kommer fra,
mener ordføreren.
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HJEMMESEIER: Her traver Thorvald Hillestad inn til seier. Reordføreren sørga for hjemmeseier i RE75-duellen med Tønsberg.
Foto: Håkon Westby.

– Velkommen til lille, rare Re!
LEDER: På vei til ReAvisa-kontoret så jeg diakon Ole Hafell
med en løpsk kjepphest. I sidesynet så jeg hopp og sprett,
kjepphesten ble slengt rundt i lufta, den ble høyt hysja på –
en skikkelig sprelsk kjepphest.

Se videoer på ReAvisa.no
Se flere bilder på ReAvisa.no

Diakonen leda en lang rekke med skoleunger – med latterkrampe – over middelalderplassen. En ting er at kirkens
mann traver rundt på Revetal med en trepinne mellom beina.
En annen ting er at ingen i et folksomt sentrum beit seg
særlig merke i det.
Det siste sier nok mest om hvem vi er her i Re. Vi er ikke
redde for å slippe oss løs, leke og tar oss sjøl ikke altfor
høytidelig. Og det gjelder helt til topps:
– Jeg synes det er flott å se voksne menn, som vår egen rådmann, kaste dressjakka og endelig sprade rundt i tights med
sverd! Det sa kommunestyrerepresentant Harald B. Løken i
en debatt om kommunesammenslåing. Han ville at vi skulle
være reinger fortsatt, sjøl om vi blir en del av Tønsberg fra
2020.
For det er ikke sikkert at vi ser en rådmann bli jaga av skoleunger rundt på Revetal i framtida – i tights. Det var faktisk
en del av slaget på Re-spillet. Re-elevene fikk hvert fall
ut sin aggresjon over at rådmannen hadde foreslått skolenedleggelser.
Det er heller ikke sikkert vi ser ordføreren vår løpe som besatt med en trepinne mellom beina i kjepphesteveddeløpet
RE75 foran en stor, heiende folkemengde i framtida.
Eller – forresten. Det tror jeg det er gode muligheter for. Byfolka må jo være revansjesugne etter at Thorvald trava fra
dem og inn til suveren seier under årets middelalderdagerkamp mellom Re og Tønsberg.
Det er korte avstander fra oss vanlig folk til de på toppen
her i Re. Også i næringslivet. Sjøl om det går så det suser på
Revetal, er det fælt få som skummer fløten og stikker av med
pengene.
Overskuddet pløyes inn i lokalsamfunnet på så mange måter
– som sponsormidler og annen støtte til lag og foreninger.
Ordfører Thorvald Hillestad nevnte dette da han slo kjøpmann og sentrumsutvikler Sjur Gran til Ridder av Re i fjor:
– 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.
Etter Ridder av Re-kåringen har også kjøpmannen et
middelalderkostyme – ei flott og stor ridderkappe.
Det er ikke rart at vi er så stolte av Re. Ikke fordi vi er så
spesielt flotte og fine, men kanskje tvert om. Vi er oss sjøl,
og er ikke flaue over det.

MIDDELALDER-MORO: Ridderselskapet Mentolatum fikk folk til å le med sine liksomhester.
Søndag hadde de et stort publikum i vintersola. I ridderdalen hadde Lodins gård reist seg, med
flere dyr fra Nedre Bagstevold gård. Rekonstruksjonen av Slaget på Re endte som det alltid gjør,
men med en ny gutt i hovedrollen. Videre ser vi Mathilde Skjeggestad (8) treffe midt i blinken
med spydet. Nederst ser vi bilder fra den fantastiske jubileumsforestillingen “Det stjernene så”,
med blant andre Kåre Sivertsen opprinnelig fra Re i en av de profesjonelle rollene, sammen med
skolebarn og glade amatører fra Re.
Foto: Stian Ormestad.

Kanskje synes noen vi er rare, her ute på Vestfold-bygda.
Hvor vi trekker i tightsen hver vinter for å lekeslåss, løpe om
kapp med kjepphester mellom beina, og snakke om ett par
slag på Re-jordene for mange hundre år siden.
La de mene hva de vil, tenker nå jeg. Og det er nok den
største styrken med Re. Vi er oss sjøl og trives med det, her i
lille, rare Re.
Velkommen skal alle være, som vil bli med på Re-moroa!
Stian Ormestad, redaktør ReAvisa
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Re middelalderdager:

– Det var en drage som hadde
kledd seg ut som en helt annen
drage, tror jeg.

Ridderne av det runde bord:
– Tar dere av matjorda vår,
da blir det krig!
REVETAL: Byfolk fra Tønsberg får klar beskjed fra
bønder fra Re: – Vi som vender jorda veit akkurat
hvor våpnene ligger etter forrige slag. Så bare pass
dere!
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Som et fast innslag under Re
middelalderdager møtes Ridderne av det runde bord til en
fresk og uhøytidelig debatt om
fortid, nåtid og framtid. I år
er tema «by og land – hand i
hand». Ridderne av det runde
bord diskuterer Re og Tønsberg
gjennom historien – og sammenslåingen som ligger foran
oss.
- Endelig er det noen som
kan tenke seg Tønsberg!
Re-ordfører Thorvald Hillestad
(SP) har som kjent trua:
– Sjøl om vi her snakker om
en fjortis og en gamlis – åssen skal detta gå? – så har jeg
trua, sier Thorvald til latter
fra benkeradene i Storteltet
Den gyldne hane. – Ja, jeg er
nok gammal – men du juger
nok litt på alderen. Vi har jo
mer enn 1.000 års forhold bak
oss, mener Tønsberg-ordfører
Petter Berg. Mens Tønsbergordfører Berg representerer
Norges eldste by, representerer
Re-ordfører Hillestad det som
vil bli norgeshistoriens korteste
kommunehistorie med Re – en
fjortis. Men Re har en lang
historie fra de to gamle kommunene Ramnes og Våle, som
det nye kommunenavnet spiller
på: Slagene på Re. – Dere kom
opp her for å slåss og tråkke ned
åkrene våre, sier Thorvald. –
Men dere hadde hvert fall vett
nok til å gjøre det på vinteren,
så avlingene ikke gikk føyka.
Jordvern vil være tema i all tid.
Anne Andvik, storbonde fra Re,
er klar i talen: – Ikke rør jorda
vår. Vi som vender jorda veit
akkurat hvor våpnene ligger
etter forrige slag. Der ligger
det øks og spyd og alt mulig.
Så bare pass dere! Tar dere av
matjorda vår, da blir det krig!,
sier hun så latteren runger.
Mye tyder på at det ikke blir
krig, for Tønsberg er overlykkelig over at noen i det hele tatt
vil ha dem. Heidi Skjeggerød,
leder av Tønsberg nærings-

forening – og opprinnelig fra Re
– forteller at næringslivet har
kjempa for en kommunesammenslåing lenge. – Og endelig
var det noen som kunne tenke
seg Tønsberg, sier hun til latter fra salen. Re er den største
landbrukskommunen i Vestfold
og en av de største i landet – på
produksjon. Her har vi fruktbare jorder med store og gode
avlinger. – Tønsberg er rett og
slett ganske avhengig av oss her
i Re. Så de kan ikke regne med
å ta styringa over oss helt. Det
er her i Re ressursene ligger,
sier Anne Andvik. – Men hvis
dere har så mye ressurser her
i Re, hvorfor vil dere slå dere
sammen med Tønsberg? Kunne
dere ikke heller ta i bruk de
gamle bygdeborgene og danne
et forsvar mot Tønsberg – som
i gamle dager?, spør ordstyrer
og tidligere Slaget på Re-leder
Kjersti Jacobsen.
– Nei, nå er det jo sånn at vi ser
i det moderne samfunnet at det
lønner seg «å dele, dele, dele»,
synger Re-ordfører Thorvald
Hillestad. Men han er også
krystallklar på jordvern: – Vi
må sette oss ned i dissa forhandlingene og bli enig om hva vi
skal gjøre. Da vil nok vi si «hør
her, disse områdene holder vi
oss pent unna» – og det gjelder
i all framtid. Vi trenger all den
dyrka marka vi kan klare å ta
vare på. – Ja, men hva er det
Tønsberg vil med Re, lurer ordstyrer på. – Tønsberg har sagt at
de trenger areal. Skal dere jålete
byfolk komme hit ut på landet
og skaffe dere et feriested i
Vivestad eller en hytte ved
Langevann? – Ja, det må vel
gå begge veier når bønder fra
Re kjøper seg hytter ved sjøen
i Tønsberg, mener Tønsbergordfører Petter Berg.
Enda et eksempel på at den
nye storkommunen vil være
en komplett kommune – ett av
mange, mange, mange eksempler, ifølge Ridderne av det
runde bord.

Din entreprenør/samarbeidspartner i landbruk, bygg- og anlegg
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MORO MED MIDDELALDERDAGER! Benjamin Holtung
Vråskar (5 1/2) steiker pinnebrød.
Foto: Stian Ormestad.

MORO MED MIDDELALDERDAGER! Dragen
Per og dragetemmer
Fritjof er en favoritt.
Foto:
Stian Ormestad.

REVETAL: - Bortsett fra litt røyk i øyene er Re middelaldedager helt topp!, mener barnehagebarn i Re.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Onsdag 8. februar tjuvstarta de
eldste barnehagebarna i Re årets
middelalderfestival. Det ble lekt
og konkurrert, grilla og spist
pinnebrød.
Snadder med pinnebrød
– Mest morsomt var skuespillet.
Der var det en drage som hadde
kledd seg ut som en annen
drage, tror jeg. Også var det et
helt vanlig menneske. De var
ganske rare, forteller Benjamin
Holtung Vråskar (5 1/2) fra Ole
Brum barnehage i Brekkeåsen.
Bortsett fra litt røyk i øyene
under pinnebrød-steikinga var

middelalderdagen helt topp.
– Jeg får tårer i øynene av
røyken, forklarer Benjamin.
Maria Skrikestad (5) fra
Fon barnehage er en dreven
pinnebrød-spiser, og liker det
veldig godt. – Men ikke det som
ble svidd akkurat her, peker
hun. Alle barnehagebarna gikk
i middelalderklær, og Maria
hadde en flott vikinghjelm på
hodet. – Den har jeg laga av
papir, sier 5-åringen stolt.
Torsdag kom småskolen med 1.
til 4. klassinger, og fredag var
det middelalderturnering for
storskolen 5. til 7. klasse.

MORO MED MIDDELALDERDAGER!
Kongen på haugen – eller høyet?
Foto:
Stian Ormestad.

Revetal

Tlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

PIL OG BUE: Oliver
Bjerkely (7) sikter seg inn
på blinken.
Foto:
Stian Ormestad.

MORO MED MIDDELALDERDAGER! Maria
Skrikestad (5) spiser pinnebrød.
Foto:
Stian Ormestad.
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Dette er vinnerbildene i årets Instagram-konkurranse under Re middelalderdager:

REVETAL: Mange tagget sine
glitrende, strålende og håpefulle
bilder med #remd_stjerner før
og under middelalderhelga på
Revetal. Tre ble hedret med
premier: 1. plass til høyre: @
line_grelland. 2. plass over: @
catchy_photography. 3. plass til
venstre: @karolinelie.
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Revac-rettssaken:

Fire spørsmål som feller
eller frifinner Revac-ledelsen
HORTEN/LINNESTAD: Var lagringen på Linnestad innenfor tillatelsen som var
gitt? Visste Revac-ledelsen om brannfaren før det brant? Burde Revac-ledelsen
uansett visst om risikoen? Og til slutt – kan Revac lastes for miljøskadene?
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
ReAvisa har fulgt mesteparten
av den omfattende Revacrettssaken i Nordre Vestfold
tingrett. Dette er vår oppsummering, etter at retten er hevet
for siste dag og mange venter
spent på dommen. Det kan bli
snakk om fengselsstraff og millionbøter, hvis aktor får det som
han vil. Det kan ende med full
frifinnelse, hvis de tiltaltes forsvarer-team får det som de vil.
Revac, KMT og tre i Revacledelsen har stilt med fem
advokater for å tale deres sak.
På andre siden av salen sitter
politiadvokater og spesialetterforskere i Økokrim.
- Teoretisk mulighet for brann
Spørsmålet er ikke hva Revacledelsen skulle ha gjort, utifra
all verdens etterpåklokskap.
Spørsmålet er hva Revac-ledelsen burde ha gjort – utifra det de
visste før brannen. Daglig leder
i Revac påstår at de ikke kunne
vite hvor stor risiko haugen på
1.250 tonn plast og elektronisk
avfall utgjorde. De planla til og
med at den skulle vokse nesten
dobbelt så stor, til 2.000 tonn.
De trodde ikke det var så farlig.
Hvis de hadde trodd det var
farlig, hadde de aldri gjort det,
påsto daglig leder i sin frie
forklaring. Det høres jo ut som
sunn fornuft. Revac-lederen
viste til risikoreduserende tiltak,

som to dagers karantenetid på
Lundteigen før transport til
Linnestad. Da var det minimal
sjanse for selvantenning, etter
Revacs tidligere erfaringer med
liknende masser. Daglig leder
kunne likevel ikke utelukke en
brannfare, men han mente den
var så liten at det bare var en
teoretisk mulighet for brann.
Vel, det begynte å brenne. Men
som sagt – vi skal la all verdens
etterpåklokskap ligge.
- “Barnelærdom”
Likevel har det ene brannfaglige sakkyndige vitnet etter
det andre påpekt: Brannfaren
i tilsvarende hauger har vært
kjent i årevis. Det er ikke noe
nytt. Det er “barnelærdom”,
som et sakkyndig vitne sa: Her
var det glassbiter som kan ta
fyr i en solstråle, det var gamle
batterier som alltid kan ha restenergi i seg og kortslutte, det
var kondensatorer og kretskort
– og alt sammen lå i en stor
luftig, oksygenrik haug med lett
antennelig, svært brennbar oppkvernet plast. Det er ikke bare
en teoretisk mulighet for brann,
som daglig leder hevder – det
er en oppskrift på brann, ifølge
brannfaglig ekspertise. Det
burde alle skjønne, spesielt
bedriftsledere innenfor bransjen. Det uttalte både brannsjef
Per Olav Pettersen, brannin-

geniør Jarle Steinnes, branningeniør Nina Kristin Høm –
alle brannfaglig sakkyndige
vitner. Derfor blir spørsmålet
også: Hvis Revac-ledelsen
faktisk ikke hadde kunnskap om
brannfaren, burde de gjort mer
for å tilegne seg kunnskap – og
hadde det vært vanskelig?
– Det er et kjapt google-søk så
har du svaret, sa et krystallklart
sakkyndig vitne Nina Kristin
Høm. Hun er branningeniør
med avfallshauger som sitt
spesialfelt.
Økokrim har analysert datamaskiner og datatrafikk
Revac la etter brannen fram
en risikoanalyse for haugen på
Linnestad. Her hadde aktoratet
mye å ta tak i. Revac-ledelsen
fant det nødvendig med kameraovervåking og branninspeksjon
nå og da for en mye mindre
haug på Lundteigen. Mens
for haugen som vokste seg
kjempestor på Linnestad fant
man det ikke nødvendig med
tilsvarende tiltak. Heller ikke å
dele den opp, så den ville vært
lettere å hanskes med hvis det
skulle oppstå brann. På akkurat
dette punktet innså Revacledelsen at det var verre med
en diger haug på Linnestad enn
en liten på Lundteigen: Hvis
det skulle oppstå brann, ble den
vurdert som mer alvorlig.

Årsmøte Re næringsforening:
Kåre Solberg fortsetter som leder
REVETAL: 29 personer var
tilstede under Re næringsforenings årsmøte på Restauranten
på Revetal før jul. Leder av
Næringsforeningen, Kåre Solberg, ønsket alle velkommen.
Regnskapet ble gjennomgått
av regnskapsfører Fredrik Aas.
Årsresultat viser 38.889 kroner
i overskudd. Revisor Magnus
Kyllingstad har revidert og
godkjent regnskapet for 2016.
Regnskapet ble godkjent av
årsmøtet. Styret har utarbeidet
en handlingsplan for 2017, etter
innspill fra fjorårets årsmøte.
Leder leste gjennom handlingsplanen, som ble godkjent av

årsmøtet. Følgende verv var på
valg: Styreleder Kåre Solberg,
styremedlemmer Tore Henden
og Terje Rønningen, samt to
varamedlemmer Petter Solheim og Anders-Gustav Holt.
Valgkomiteen ved Thomas
Langedrag og Dag Cederstolpe
opplyste om følgende personer
som har takket ja til styreverv
og disse ble enstemmig vedtatt:
Monika Kjær, Alt Installasjon
AS, og Heidi Gunhildstad
Næss, Atenti AS. Nytt styre
består dermed av: Styreleder
Kåre Solberg, Høyer Finseth
AS, styremedlem Fredrik Aas,
Drømmehytta AS, styremedlem

Morten Kjølstad, Revetal
Jernvare AS, styremedlem
Monika Kjær, Alt Installasjon AS, styremedlem
Heidi Gunhildstad, Atenti
AS. Vara med møterett:
Anders Gustav Holt, Ditt
Kontor AS (tok gjenvalg),
Petter Solheim, Hengere AS (tok gjenvalg),
Ronny Gudvangen, Ditt
Grafisk AS (ny). Magnus
Kyllingstad ble gjenvalgt
som revisor. Ny valgkomite består av Thomas
Langedrag (tok gjenvalg)
og Dag Sederstolpe (tok
gjenvalg).

Det kommer fram av en
risikoanalyse datert før brannen, men på aktors spørsmål
innrømmer et vitne fra Revacledelsen at det er påført «visse
avklaringer» etter brannen.
Aktor mener risikovurderingen
er hvert fall delvis tilbakedatert.
Det er ikke smågutter og -jenter
fra Økokrim som har gått gjennom datamaskiner og kommunikasjon mellom de tiltalte.
Data er analysert og Revacledelsen er blitt gransket til
minste detalj. Økokrims spesialetterforskere fant at risikoanalysen for haugen, datert før brannen til januar 2014, ble i verste
fall skrevet i sin helhet – i beste
fall endret på – så seint som i
august 2014. Det vil si rundt en
måned etter brannen. Men ikke
alt er nedtegnet på papir eller
PC. Aktor spør om et styremøte,
der avgjørelser av stor betydning for sakens utfall ble tatt.
«Hvem tok den beslutningen?»
«Hvem var tilstede?» «Hvem
hadde kunnskap om dette?» –
og så videre.
– Nå tror jeg ikke vi har møter
i styre og stell akkurat som alle
andre er vant med, svarte daglig
leder i vitneboksen – tydelig
irritert over aktors utspørring
om mye han ikke kunne svare
skikkelig på. – Vi tar en prat
sammen i bilen på vei til ett
eller annet, vi ringes når det
er noe, eller møtes her og der.
Vi sitter ikke rundt et stort,
flott styrebord og kaller det
styremøte, sånn som mange
andre sikkert gjør.
Daglig leder tar ansvaret
for lagringen av haugen
Derfor er det ikke alt som er
skrevet ned på papir eller PC
– så enkelt er det. Og så vanskelig kunne det blitt. Men det har
ikke vært særlig motstridende
opplysninger mellom de tre
tiltalte i Revac-ledelsen om det
viktigste spørsmålet: Daglig
leder tar på seg ansvaret. Han
har vært klar hele veien på at
det var han som hadde ideen
og tok beslutningen om å legge
haugen på Linnestad og la den
vokse seg stor. Så blir det spennende å se hva slags tillatelser
som kan strekkes til å gjelde
en slik lagring. Fylkesmannens

miljøvernsjef mener at de i sin
anmeldelse la godvilja til da de
anmeldte bedriftene for «brudd
på tillatelser». – Det kan godt
være at de ikke hadde tillatelse i
det hele tatt. I såfall rammer en
slik overtredelse langt hardere
reint strafferettslig.
For tillatelser kan ikke byttes
på, mellom forskjellige firma og
forskjellige juridiske personer
som står ansvarlig for tillatelsen
i de enkelte firmaene, og tillatelser kan heller ikke flyttes
fra sted til sted. Dette gjorde
Fylkesmannens miljøvernsjef
Elisabeth Rui helt klart i vitneboksen. En tillatelse gjelder det
konkrete geografiske området
den er søkt for, og for Revac
sin del gjaldt det Lundteigen
– ikke Linnestad. Haugen lå på
området til et samarbeidende
firma i samme bransje, KMT.
De hadde tillatelser, men ikke
til dette. Dessuten var haugen
Revacs eiendom. Ingen av
firmaene hadde tillatelse til å
la en slik haug vokse seg stor,
mener Fylkesmannen i Vestfold.
Kritikk til brannvesenet
fra ett sakkyndig vitne
Revac-forsvarerne er uenig. De
viser til «mottak, lagring og behandling» i tillatelsen, de viser
til «inntil 12 måneder lagring»
for «farlig avfall», og de mener
at etter en karantenetid på
Lundteigen gir en helt annen
risiko ved lagring på Linnestad. Og de får støtte fra ett
brannfaglig sakkyndig vitne;
Guttorm Liebe, brannsjef i
Skien kommune. Han mener
karantenetida har redusert
risikoen for brann, og enda
klarere var han på at han mener
brannvesenet burde slokka på
en annen og mer effektiv måte.
Her har vi kommet til det tredje
store spørsmålet: Kan Revac
lastes for miljøskadene brannen
førte til? Det vil ha betydning
for en eventuell straffeutmåling.
Revac-lederen gikk langt i å
kritisere brannvesenet for laber
innsats. Brannen blussa opp
igjen, og det er kommet fram
at miljøkonsekvensene ble
langt større av den andre fasen
av brannen enn den første.
Brannsjef i Skien Liebe mener
brannmannskapene burde gått
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REVAC: I dag
driver Revac AS i
nye, store lokaler
på Linnestad
næringsområde.
Media fikk ikke
tillatelse av Revacledelsen til å bli
med inn på Revacs
anlegg under
rettens befaring.
Foto:
Stian Ormestad.

inn og delt opp haugen for å
slokke, helt fra starten av. Vende
og spyle, gjennom hele haugen.
Det er den mest effektive slokkemetoden i en slik masse.
På spørsmål fra rettens administrator om det sakkyndige
vitnet ville komme med kritikk
til brannvesenet, svarte vitnet
nei. Likevel må vitnemålet ses
på som akkurat det: Han mente
brannmannskapenes innsats
hadde vært feil fra starten av.
Motsatsen til dette vitnemålet
er branningeniør og skadestedsleder for brannmannskapene
under brannen, Jarle Steinnes,
sin forklaring. Han beskriver
brannen som «heftig» og mente
det ikke var forsvarlig å gå inn i
haugen – så voldsom som brannen var, og så stor som haugen
var. Da brannen blussa opp
igjen, la røyken seg helt ned til
bakken og det gjorde slokkingsarbeidet vanskelig. Branningeniøren viste til at det hadde
vært noe helt annet hvis det var
laga branngater inn i haugen,
for eksempel. Brannmannskapene kom rett og slett ikke skikkelig til i slokkingsarbeidet.
Brannvesenet hadde aldri
blitt varsla om plasthaugen
Det er forståelig at Revacledelsen følte at brannvesenet
ikke gjorde nok. Steinnes
forteller om Revac-ansatte som
måtte holdes tilbake, siden det
ikke var forsvarlig å bli eksponert for den svarte, tjukke
røyken. Brannmannskapene
har også et ansvar for å tenke
på helsa til folk i slokkingsarbeidet. Brannvesenet var
absolutt ikke forberedt på hva
som møtte dem på Linnestad.
De hadde aldri blitt varsla om
den store haugen med plast og
elektronisk avfall, kom det fram
i løpet av rettssaken. Heller ikke
Fylkesmannen i Vestfold var
klar over lagringen.
Haugen som skulle vokse seg
så stor som inntil 2.000 tonn
var dermed en eneste stor
hemmelig-het. Det framstår som
merkelig, siden både Revac og
Fylkesmannens representanter
forteller om en god dialog fram
til brannen. Påtalemyndigheten
mener det tyder på at Revacledelsen skjønte at lagringen var

ulovlig og at det måtte holdes
hemmelig. Forsvarerne mener
det viser at Revac-ledelsen
handlet i god tro. Hadde de vært
i tvil, hadde veien vært kort til
Fylkesmannen for avklarende
spørsmål, sa forsvarer Toril
Dale helt avslutningsvis i sin
prosedyre.
- Usedvanlig stor misnøye
Dialogen var langt ifra like
god mellom Revac-ledelsen og
Fylkesmannens representanter i
rettssalen: Revacs daglige leder
var tydelig forbanna over mye
av det som ble sagt. Stedfortredende fylkesmiljøvernsjef under
brannen Fred-Ivar Syrstad var
også veldig krass i kritikken til
Revac. – Det er jo ikke uvanlig
at det er noe støy og klager
rundt bedrifter – naboklager og
liknende. Men i Revacs tilfelle
har det vært usedvanlig mye,
sier Syrstad og hentyder til
en omfattende misnøye rundt
bedriften gjennom flere år –
som eksploderte under og etter
den alvorlige brannen. Akkurat
det ble bekrefta i et nabovitnemål under rettens befaring på
Linnestad: – Jeg har ikke tillit
til at Revac-ledelsen har den
kompetansen som skal til for
å drive utifra de tillatelsene de
har fått. Jeg stoler ikke på dem,
sa en av de nærmeste Revacnaboene Thina Alice Andersen
Lund under ed. Men misnøye
fra naboer er ikke nok til å bli
sendt bak lås og slå. Retten må
finne det bevist at Revac har
brutt gjeldende lov, forskrift og
overtrådt vilkårene i tillatelsen
gitt fra Fylkesmann i Vestfold.
Det koker ned til følgende fire
spørsmål: Var lagringen av
haugen på Linnestad brudd på
tillatelsen fra Fylkesmannen i
Vestfold? Visste Revac-ledelsen
om risikoen før det brant?
Burde Revac-ledelsen visst om
risikoen før det brant? Og kan
Revac lastes for miljøskadene?
Er svaret fullt ut ja på
spørsmålene, går det mot domfellelse. Er svaret nei blir det
full frifinnelse. Så enkelt – og så
vanskelig – er det.
Dommen ventes klar i løpet av
kort tid. Nettavisa ReAvisa.no
vil bringe nyheten når dommen
er klar.
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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!
HEFTIG BRANN: Brannmannskap hadde ikke full
kontroll på brannen før etter 36 timer. Jarle Steinnes,
Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB),
beskriver brannen som
“heftig” og at den fortsatte
å vokse i omfang lenge
etter at slokkingen var satt
i gang. Rettssaken var over
16. februar, og det ventes
at dommen er klar i disse
dager. Sjekk nettavisa
ReAvisa.no for siste nytt.
Foto:
Stian Ormestad.

Tlf 333 78 515

Tips ReAvisa!
Tlf 488 69 444
Tips@ReAvisa.no

Autoriserte Traﬁkkskolers
Landsforbund (ATL)
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Politiloggen i Re:

BRANN I LAGERBYGNING: En av de eldste bygningene på Husebyfabrikken sto i brann og har
tydelig skader etter ulmebrannen gjennom mange timer søndag 12. februar. Brannvesenet var på
stedet lenge for å etterslokke og være helt sikker på at varmen i gulvet ikke kunne føre til at brannen blussa opp igjen.
Foto: Stian Ormestad.

Miljørettet helsevern: - Oppfordrer
fortsatt til radonmåling i boliger i Re
PRESSEMELDING: Miljørettet
helsevern i Vestfold gjennomførte i perioden 2010 - 2014
et prosjekt hvor innbyggerne
og kommunene som er med i
samarbeidet (alle Vestfoldkommunene utenom Sandefjord og
Larvik) fikk tilbud om måling
av radon til redusert pris.
Resultatene viser at andelen
boliger med radonnivå over
maksimumsgrensen på 200 Bq/
m3 er høyere enn landssnittet i
alle kommunene og varierer fra
43 % i Re til 15 % i Tønsberg.
Vi oppfordrer derfor til fortsatt
radonmåling i boliger, skriver
Miljørettet helsevern i Vestfold
i en pressemelding. Hovedkontoret deres ligger på Revetal. I
prosjektet ble det gjennomført
12.245 radonmålinger ved
3.528 unike adresser. Resultatene viser at ved 821 eiendommer (23%) ligger radonnivået mellom 100-199 Bq/
m³, det vil si at tiltaksgrensen
overskrides. Maksimumsgrensen (200 Bq/m³) overskrides
ved 832 eiendommer (24%).
Til sammenligning har 9 % av
boligene i Norge radonnivå i
inneluft som overstiger maksimumsgrensen på 200 Bq/m3 i
henhold til Statens strålevern.
Det er store lokale forskjeller på
radonkonsentrasjon. Miljørettet
helsevern i Vestfold har med
økonomisk støtte fra Vestfold
fylkeskommune kartfestet
radonresultater. Kartene kan
ikke brukes til å forutsi radon-

verdiene i en bygning, men
gir et bilde på situasjonen i de
ulike områdene sammen med
nasjonalt aktsomhetskart og
tidligere kartlegginger. Det
er viktig å påpeke at for å få
sikker kunnskap om radonnivået i eget hus, må man måle
selv. Kartene kan derfor ikke
brukes til å frikjenne områder.
Radonkartene og rapport ligger
tilgjengelig på www.mhvivestfold.no. Siden radon i inneluft
øker risikoen for lungekreft anbefales det at alle bygninger radonmåles regelmessig og alltid
etter ombygninger. I områdene
hvor det er påvist relativt mange
forhøyede måleverdier er det
særlig grunn til å oppfordre til
radonmåling for å finne bygg
der det bør gjøres tiltak. Risikoen er høyest for de som aktivt
røyker eller har røykt, men også
ikke-røykere har økt risiko for
lungekreft dersom de er utsatt
for radon. Statens strålevern anbefaler at radonnivået holdes så
lavt som mulig i alle bygninger,
og at tiltak alltid bør utføres når
radonnivået innendørs overstiger 100 Bq/m³ (tiltaksgrense).
Radonnivået bør ikke overstige
maksimumsgrenseverdien på
200 Bq/m³. I skoler, barnehager og utleieboliger, som
er omfattet av strålevernforskriften, stilles det bindende
krav til radonnivåene. Utleiere
har ansvar for å måle radon
og dokumentere dette overfor
leieboer. Dersom det blir påvist

Rykket ut til brann på Husebyfabrikken – igjen
VÅLE: For tredje året på rad rykket brannvesen og politi ut etter melding om
brann på Huseby. Denne gangen brant det ikke i fabrikkspipa, men i en lagerbygning som var utleid til et annet firma.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Melding om røykutvikling på
Husebyfabrikken i Våle klokka
08.25 søndag 12. februar:
– Brannvesen og politi rykker
ut til stedet. Ingen åpne flammer
er sett, melder politiet i Vestfold
på Twitter.

etasjeskiller, sier vakthavende
brannsjef Jarle Steinnes. Seks
brannbiler i tillegg til vaktbiler
og politibiler – og en ambulanse
ble på stedet i flere timer.

Stor uttrykning for tredje året
på rad til Husebyfabrikken
Brannvesenet og politiet jobber
fortsatt på stedet, heter det i
en oppdatert melding rett før
klokka 09.00. – Mye røyk,
men fortsatt ikke flammer. Det
er et stort lagerbygg, og slik
det ser ut for oss nå er det en
ulmebrann i gulvdekket som
er bygd opp i flere lag. Det er
ikke åpne flammer. Røykdykkere er i innsats inne i bygget,
som er i betong og har betong

En av de eldste bygningene
En av de eldste bygningene på
Husebyfabrikken var tydelig
skadet etter brannen. I 10.30tida avslutta politiet på stedet,
men brannmannskap ble igjen
for å etterslokke. - Brannvesenet har kontroll, men det
er fortsatt noe røyk fra bygget.
Restverdibilen melder å være
på vei fra Sandefjord, fortalte
mannskapene til ReAvisa.
Det ble heldigvis ikke meldt om
noen personskader.
Dette var tredje året på rad at
brannvesen og politi rykker ut

forhøyede radonnivåer er det
viktig å være klar over at det er
mulig å gjennomføre effektive
tiltak. I en del tilfeller er det
enkle tiltak som f. eks forbedret
ventilasjon som skal til for å
redusere konsentrasjonen av
radon i eksisterende bygg. Ved
høye radonkonsentrasjoner
bør man kontakte rådgivningsfirma som tilbyr prosjektering

og utføring av byggetekniske
tiltak mot radon. Radon måles i
vinterhalvåret, mellom midten
av oktober og midten av april.
For å bestille måleutstyr, ta
kontakt med et firma som selger
radonmålinger. Undersøk gjerne
med flere firmaer for å sammenligne pris, oppforder Miljørettet
helsevern i Vestfold i pressemeldingen.

til Husebyfabrikken. Det har
skjedd i løpet av første halvår
både i 2015, 2016 og nå i 2017.
Daglig leder ved Huseby
kjøkkensenter vil presisere
at brannen skjedde i lokalene
til Gjelstadveien 38B AS – i
lokaler som ikke disponeres av
Huseby AS. – Her er det andre
leietakere enn Huseby AS, understreker Vidar Nygård, daglig
leder på Huseby til ReAvisa.

Politiet etterlyser
savnet Re-kvinne
RE/OSLO: Oslopolitiet
gikk ut med bilde i sin etterlysning av en kvinne fra
Re, cirka 50 år, med dårlig
helsetilstand som ble meldt
savnet fra området Ullevål
Universitetssykehus / Tåsen /
Korsvoll torsdag forrige uke.
– 160 centimeter høy, cirka
70 kilo, lyst blondt hår til rett
under ørene, blå øyne, etnisk
norsk, bruker briller, lyder
beskrivelsen. Kriminalvakten
kan tipses på telefon 22 66 99
66, melder Oslopolitiet som
gikk ut med første savnetmelding lørdag kveld 4. mars.
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ALVORLIG: Flere feil ble avdekket under brannvesenets slokking av pipebrannen i bolighuset
langs Hengsrødveien fredag morgen 24 februar. Sprekk i pipa og utette rør førte til røyk i boligen. På det nederste bildet ser vi haugen med beksot som ble tatt ut av pipa under slokkingen.
Foto: VIB.

Flere feil ble avdekket under slokking av pipebrann
HENGSRØDVEIEN: En pipebrann kunne endt i elendighet: – Da vi kom fram
var det røyk også inne i boligen, så vi var litt bekymret for om pipebrannen
hadde spredd seg til bygningen, forteller brannvesenet.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Klokka 08:41 fredag morgen
24. februar gikk alarmen på
Kopstad brannstasjon. Mannskaper rykket ut til en pipebrann
i en bolig langs Hengsrødveien.
Utette rør og sprekker i pipa
– Da vi kom fram var det røyk
også inne i boligen. Det kom
røyk ut av sprekker i murpussen ved pipa, samt fra et
utett røykrør bak en ovn i andre

Sjekk siste nytt på
nettavisa ReAvisa.no!

Tlf 488 69 444
Tips@ReAvisa.no
Revetalgata 8, Revetal

etasje, som det på dette tidspunkt ikke ble fyrt i.
– Heldigvis avtok røyken straks
vi begynte å feie igjennom pipa.
Når vi var ferdig hadde vi tatt
ut en stor mengde med beksot, som ser ut som kjeks, sier
brannmester Henrik Oseberg.
Feiersvenn Bo Andersen har
også vært på stedet å besiktiget
fyringsanlegget etter brannen.
– Pipebrannen har vært i området bak feierluka i andre etasje.
Feierluka er et kaldt punkt – det
gjør at sot oftere og lettere fester seg i området ved feil fyring.
– Vi ser i tillegg at pipa har
sprukket på flere steder som
følge av varmeutviklingen, det
kom synlig røyk ut av sprekkene. Når pipa blir kald trekker
disse sprekkene seg sammen og
framstår bare som tynne riss på
utsiden. All brannrøyk er giftig
og det er derfor viktig at pipa er

tett. Dersom pipa er ulovlig
innkledd kan en liten sprekk
få store konsekvenser, sier
feiersvennen Andersen.
– Vi inspiserte pipeløpet innvendig og så klart at flere
murstein har sprukket. Under
pipebrannen kom det også
røyk ut i boligen fra en utett
røykrørssammenkobling i
2. etasje.
Fikk fyringsforbud
– Ingen ble skadd som følge
av brannen. For ordens skyld
opplyser vi at pipa sist ble feid
høsten 2014, skriver Vestfold
Interkommunale Brannvesen
på sin Facebook-side. Store
mengder med beksot, sprekker i pipa, og utette rør - det
lot ikke brannmannskap og
feiersvenn seg imponere av.
– Konsekvensen var selvsagt
at vi nedla fyringsforbud.

Alle typer bore- og
sprengningsarbeider
Les mer på www.kjellfoss.no
Kileveien 77, 3175 Ramnes
Telefon: +47 33 39 62 66 | E-post: post@kjellfoss.no
www.kjellfoss.no

Johan Haslestad
johansturbuss@online.no
tlf 908 27 013
Kopstadveien 458, 3178 Våle
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Lokalpolitikk i Re:
MINISTERBESØK: Sommeren for snart to år siden
kom samferdselsminister Ketil
Solvik-Olsen (FrP) på Bispeveibesøk. Vertskapet her i Re var
Frode Hestnes (FrP). Trøkket
har vært stort i mange år for å få
gjort noe med en tungt belastet
Bispevei gjennom Re.
Foto:
Stian Ormestad
Faksimile: ReAvisa.

40 millioner til en
tryggere Bispevei
BISPEVEIEN: Etablering av
ny gang- og sykkelvei, busslommer, forbikjøringslommer
og ny asfalt skal gi en bedre
Bispevei gjennom Re. Bispeveien gjennom Re er en sterkt
ulykkesbelastet strekning, som
med omkjøringstrafikken etter
brukollapsen i 2015 hadde
mer enn det dobbelte av vanlig
trafikk. Trøkket på å få gjort
noe med Bispeveien har vært
stort i mange år. En av de første
ReAvisa-forsidene viste en dyster statistikk: Alvorlig ulykke
med personskade eller dødsfall
annenhver måned i snitt.
– Dette er en hyggelig dag å
være reing på, sier stortingspolitiker Morten Stordalen (FrP)
til ReAvisa. Han er fra Våle og
veit like godt som alle oss andre
her i Re hvor farlig Bispeveien
kan være. – Sykle eller gå langs
Bispeveien kan flere steder være
en ekstremsport. Det skal det
bli slutt på nå. Her har det blitt
jobba godt både lokalpolitisk,
på fylkesplan og på Vestfoldbenken på Stortinget.
Varaordfører i Re Frode Hestnes
(FrP) har sylka Bispeveien med
samferdselsministeren og vist
fram elendigheta da det sto på
som verst med omkjøringstrafikk fra E18. – Jeg er glad
for at vi kan vise at påvirkning
og møter virker. Det er mye
innsats fra mange som nå viser
seg i form av mye penger til
Bispeveien, sier Hestnes til
ReAvisa. For trafikk, det blir det
på Bispeveien – uansett: – Vi
må være rusta til å ta i mot store
trafikkmengder på Bispeveien
når det blir omkjøring igjen
– og jeg sier ikke «hvis», jeg
sier «når», sier Stordalen. I
dette tilfelle er det kommunen
som presser på for en bedre
Bispevei, men fylkeskommunen eier veien – og sier de
ikke har råd til store løft. Det
er ingen selvfølge at staten går
inn med midler til fylkeskommunale veier. Men her har vi en
Europavei som til tider stenges,
og Bispeveien må brukes som
avlastningsvei. Det er et argumentet for statlig støtte, som
heldigvis har fått gehør.
Bispeveien er en naturlig
omkjøringsvei i framtida, har
fagfolkene kommet fram til.
Bispeveien har en lang historie
som omkjøringsvei, både for
den gamle E18 og nye E18.
Vi må bare regne med en stor
trafikktetthet til tider på Bispe-

veien gjennom Re.
– Alle fra Re veit hvor kritisk
dette er. Vi merker det på kroppen og veit hvor skoen trykker.
Derfor er det svært gledelig at
vi blir hørt.
Stordalen har fått mange
henvendelser fra bekymra
Bispevei-aksjonister. Flere har
klaga på at ingenting skjer, sjøl
om ministere har kommet med
løfter i lokalpressen mens trafikken dundra forbi. – Sjøl om jeg
hele tida har hatt en god følelse
på hvilken vei det bærer, er
det begrensa hva jeg kan si før
alt er spikra. Det er det nå, så
ingenting er bedre enn å ringe
lokalavisa og spre den fantastisk
gode nyheten!
Prosessen var slik: Først etter
at E18 åpna igjen skulle det bli
gjort en grundig faglig vurdering rundt avlastningsveiene. Og
først da den var ferdig, kunne
det politiske arbeidet begynne.
– Ting kan ta tid noen ganger
– men prosessen har gått sin
gang. Jeg tror det er klokt å ha
litt is i magan noen ganger. Det
viser det vi har kommet fram til
nå. Med tålmodig jobbing og
en god dialog så vinner vi fram
til slutt.
At det nå blir bevilget 40 millioner statlige, øremerka kroner,
betyr at det er mulig å få gjort
litt av hvert langs Bispeveien.
Helt konkret: Etablering av
manglende sykkelvei langs
Bispeveien mellom Svinevoll
og Skinnane – cirka 20 millioner kroner. Etablering av
busslommer og forbikjøringslommer for traktor / anleggsmaskiner på begge sider av
Bispeveien mellom Svinevoll
og Kronlia – cirka 10 millioner
kroner. Asfaltering på Bispeveien der det er behov som
følge av slitasje – cirka 10
millioner kroner.
Det er ikke kjent når arbeidene
starter opp og i hvilken rekkefølge. Nå som millionene helt
sikkert kommer vil kommune,
fylkeskommune og vegvesenet
sette seg sammen og stake ut en
framdriftsplan.

Optimist for gang- og sykkelsti til Freste
REVETAL: Gladmeldingen om
40 millioner kroner til en tryggere Bispevei er ikke nok til å
bygge gang- og sykkelvei langs
hele Bispeveien. Re-ordføreren
går langt i å love at det kommer
på plass likevel.
At ikke gang- og sykkelvei
fra Linnestad til Freste er tatt
med 40 millioner-bevilgningen
til Bispeveien er helt bevisst,
forteller Re-ordfører Thorvald
Hillestad (SP).
– Vi har all grunn til å tro at
denne strekningen blir et av
de prioriterte tiltakene blant
fylkeskommunens trafikksikkerhetsprosjekter i perioden 2018
til 2021.
Her er det alltid en hard kamp
om midlene, men ordføreren er
optimistisk av flere grunner:
– Denne strekningen har for det
første stått veldig lenge på lista,
og for det andre har vi klatra
oppover prioriteringslista år for
år – og er med helt i toppsjiktet
nå. For det tredje har jeg bare
fått positive signaler om at nå er
det vår tur.
Prosjektet er allerede i planfasen og ligger ute til høring:
«Det skal benyttes smal løsning
i prosjektet. Bredden på selve
gang- og sykkelvegen vil bli
normal, men avstanden til
veien vil bli smalere og det skal
benyttes rekkverk som sikring.
Da vil man kunne ta vare på
mer dyrkbar mark», heter det
på Vegvesenets nettside. Det
vil også være naturlig å sikre
en sammenhengende gang- og
sykkelvei fra Re til Tønsberg
med tanke på den kommende
kommunesammenlåingen.
– Det å binde den nye kommunen sammen også på den måten,
vil være et stort pluss, mener
Hillestad. Ordføreren puster
letta ut nå som både det ene
og det andre ramler på plass.
Bispeveien har vært ei hard nøtt
å knekke for lokalpolitikerne:
– Er det en sak jeg får mer
henvendelser enn alle andre,

så er det trafikksikkerhet langs
Bispeveien. Jeg prøver å si at
dette ikke er en kommunal
oppgave siden det er en fylkesvei, men at vi prøver så godt vi
kan å presse på.
Og presset har funka. Det er
ikke gitt at staten spytter inn
penger i fylkesveier, som de
nå gjør med hele 40 millioner
kroner til Bispeveien.
Og blir gang- og sykkelvei fra
Linnestad til Freste en realitet,
veit vi at det ligger en lang og
hard kamp bak.
– Dette er en sak som betyr
så uendelig mye for så mange
mennesker, oppsummerer
Hillestad.
Når det gjelder de 40 statlige
millionene, er ordføreren glad
for at samferdselsministeren har
fulgt opp det løftet han ga da
han var på Re-besøk for snaut
to år siden.
– Vi fikk en bestilling fra ministeren om ikke Re kommune
kunne sammen med Vegvesenet
sette opp en prioriteringsliste
over hva som skal til for å sikre
en tryggere Bispevei. Prioriteringen finner vi igjen i hvordan
midlene nå er gitt.
Gang- og sykkelvei fra Linnestad til Freste ble ikke prioritert,
for der trår fylket til etter alle
solemerker. En breiere Bispevei
javnt over ble ikke prioritert.
– Det er så kostbart med
breddeutvidelse at det ikke
var aktuelt engang, forteller
Hillestad.
Han er glad for et godt samarbeid med varaordfører og
fylkestingsrepresentant Frode
Hestnes (FrP) og stortingsrepresentant fra Re Morten Stordalen
(FrP). Også fylkesordfører og
fylkesvaraordfører har stått på
og hengt med på møter både her
og der.
– Jeg synes vi har fått god
drahjelp både herfra og derfra.
Det settes stor pris på her i Re,
understreker Re-ordfører
Thorvald Hillestad.

Leserinnlegg: 65
mill til beredskapsveier i Vestfold
LESERINNLEGG: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
(FrP) forteller i dette leserinnlegget om millionbevilgningen
til avlastingsveiene til E18 i
Vestfold: Stenging av Skjeggestadbrua vinteren 2015
medførte stor slitasje og mye
trafikk på fylkesveier i området.
Mange tok kontakt på grunn
av en uholdbar situasjon. Jeg
har selv befart områdene, både
i bil og på sykkel. I møte med
lokalbefolkning og transportører
fikk jeg forståelse for hvordan hverdagen er, og hvilke
utfordringer som er viktigst å få
løst. Nå følger vi opp. Regjeringen setter av 65 millioner
kroner til å utbedre veinettet i
området, både på Bispeveien og
rundt Holmestrand. Beløpet skal
gå til nye sykkelveier, busslommer, asfaltering og tiltak
for trafikksikkerhet, og vi har
bedt Statens vegvesen om å gå i
dialog med Vestfold fylkeskommune om bruk av midlene.
Trafikken på E18 er svært høy.
Det er en god motorvei som
har bundet sammen både fylket
og Østlandet. Den gir grobunn
for et bedre næringsliv og et
større jobbmarked. Men det
betyr at trafikkbelastningen
er høy på lokalveiene dersom
E18 må stenge. Satsingen nå er
vårt bidrag til at Holmestrand
sentrum og Bispeveien er bedre
i stand til å tåle situasjoner
dersom E18 skulle bli periodevis stengt igjen. Og det fine er
at utbedringene uansett har en
betydelig nytte i hverdagen for
alle som bor og ferdes i lokalmiljøet.
Ketil Solvik-Olsen (FrP),
samferdselsminister
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Telefon 33 39 50 13
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Skal kjempe for å få bli i Re
GRETTEBYGD: Caroline og Michael bor helt på grensa til
Horten med Re kommune-skiltet rett utenfor stuevinduet. Nå
er familien på fem med i en grensejustering-søknad mot Holmestrand som de ikke vil være en del av. I grenseland mot Horten og
Holmestrand vil de helst bare forbli en del av Re.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

REINGER: Caroline Vinar (31) og Michael Aasestrand Hansen (39) vil ha en
breiere debatt om grensejustering for Grettebygd. De håper og tror at det kan få
stoppa initiativet fra velforeningen.
Foto: Stian Ormestad.

Grettebygd velforening har sendt en
søknad til Fylkesmannen om grensejustering, så den lille Re-bygda heller
blir en del av nye Holmestrand. Det kan
virke som det er et overveldende flertall
som ønsker det. Av 64 spurte i grenda
har 43 svart ja, ifølge søknaden.
- Vi har vår tilhørighet til Våle og Re
Men søknaden ble ikke gjort kjent for
alle i området det søkes grensejustering for, reagerer samboerparet Caroline Vinar (31) og Michael Aasetrand
Hansen (39) på. De bor i Bruserudveien
140 med tre barn. Nå vil de ha fram alle
for- og motargumenter i en mer åpen
debatt rundt en eventuell grensejustering. Sjøl er familien på fem sterkt i mot.
Etter en ringerunde til flere naboer har
de avdekket at motstanden er større
enn først antatt. Noen har allerede
ombestemt seg fra ja til nei etter å ha
hørt andre argumenter enn bare for
Holmestrand. Caroline og Michael
håper at flere kommer etter. De vil
synliggjøre argumenter for å bli i Re.

Leietakerne har pakka sammen
- tilbake står et herpa sjukehjem
VÅLE: På vårparten for snart to år siden ble nyheten om at «Little Italy» kom til
Våle kjent. Arbeidere for et italiensk firma skulle bo på det gamle sjukehjemmet,
etter at det viste seg å være vanskelig å få solgt bygningsmassen. Nå er leieforholdet ferdig, og Frode G. Hestnes (FrP) lurer på status for det gamle sjukehjemmet nå:
– Jeg tror jeg har spurt om dette hvert fall tre ganger før, seinest før jul, sier en
irritert folkevalgt i siste formannskapsmøte og kommunestyremøte. – Hva er status
for Våletun? Er det gjennomført en sluttbefaring med det italienske selskapet, og
hvordan endte i så fall den? – Det er gjennomført, bekrefter rådmann Trond Wifstad i kommunestyremøtet 28. februar. – Tilbakemelding fra teknisk er at det ikke
er avdekka vesentlige forhold i bygningsmassen som leietaker kan lastes for.
Det svaret var ikke Hestnes fornøyd med. – Jeg er veldig overraska over at vi
klarer å ha en sluttbefaring og konkluderer med at det ikke er noe å ta tak i!
– Hvis dere ser for dere en terrassemarkise som er rivd løs fra veggen så du ser
bare hølet etter festene på veggen. Og det er ikke bare en, to eller tre – det ligger
henslengt rundt på verandaene, og sånn har det vært i hele vinter. – Hvis vi som
utleier sier, «ja, det er normal slitasje så det må vi regne med», så blir jeg litt usikker på hvor vi legger lista, sier Hestnes. Rådmann Wifstad forteller at han har fått
signaler om at noe bør gjøres med bygget. – Jeg har sensa at vi bør ta en gjennomgang av bygget – sånn generelt – for å gjøre det i god nok stand. Men rådmannen
viser til det som er nedtegnet etter sluttbefaringen: Re kommune mener ikke at
leietakerne er ansvarlig for hvordan det ser ut på gamle Re sykehjem i dag.
– Jeg er glad for at rådmannen sier at han skal ta en tur til for å kikke, men jeg er
veldig skuffa over hvordan vi tar vare på vår egen bygningsmasse, sier Hestnes.
Hestnes anslår kostnader tett oppunder 100.000 kroner eller mer. Hver markise
kan koste mellom 5 – 10.000 kroner, og det er flere av dem. I tillegg er det skader
på veggene. Det baller fort på seg. I kommentarfeltet på ReAvisa.no og ReAvisas
Facebook-side er det flere som forteller om “forferdelige forhold” inne også: – Har
sjøl vært å vasket ned noen rom etter dem, og det er det verste jeg har sett - både
ute og inne så det ut som en grisete søppelplass. Setter helst ikke mine bein der
en gang til, skriver en rengjører i Re kommune. En annen skriver, med stor støtte
fra flere: – Trist å se hvordan sykehjemmet som før var trivelig og fullt av liv nå
fremstår forfallent og stusselig. Se flere bilder og les hele saken på ReAvisa.no.
Foto:Stian Ormestad.

Hovedargumentet er tilhørighet. – Vi
har alltid vært og vil alltid være en del
av Våle. Og derigjennom Re. Det er her
barna våre går på skole – en fantastisk
Kirkevoll skole, og etter hvert en splitter
ny ungdomsskole på Revetal. Mange
som har vokst opp her vil også bli gamle
her, og en dag sitte på Re Helsehus med
gamle venner fra Våle, sier Michael. –
Det er blitt fortalt at barna skal få lov til
å gå videre på Kirkevoll skole, sjøl om vi
blir en del av Holmestrand. Det er heller
usannsynlig, mener de. – Det er dyrt for
en kommune å betale for skoleplass i en
nabokommune, og det er ingen grunn til
å tro at Holmestrand er så mye mer villig
til det enn andre kommuner. – Dessuten,
hvis vi justerer kommunegrensa så vi
tilhører en annen kommune, da må vi ta
alt som følger med – også skolegang i
den nye kommunen. Alt annet er naivt
å tro, mener samboerparet. Les mer om
saken - også med tilsvar fra velforeningslederen som skreiv under på søknaden
om grensejustering - på nettavisa
ReAvisa.no
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Fargefull dugnad for penger til gode formål i Re
FARGEFULLE: To av
medlemmene i Hjerpetjønn Sanitetsforening,
Signe Svinsholt og
Bjørg Brygmann, med
favnen full av fastelavnsris – klare for salg.
Foto:
Håkon Westby

HJERPETJØNN: Sanitetsforeningene i Re fikk fastelavnsris klare for salg
– tross litt problemer i årets oppladning.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Norske kvinners sanitetsforenings tradisjonelle salg av fastelavensris skjer i forkant av 26.
februar over hele landet. Alle
inntekter går til allmennyttige
formål. – Lokalt i Re støtter vi
barnefamilier, fotpleien på Re
helsehus, vi gir refleksvester til
skoler og barnehager, deltar på
russeprosjektet «Jeg tar ansvar»,
hjelper til på leksehjelpen på
Brår, pynter opp med blomster
på Re helsehus hele året, for
å nevne noe, forteller Torunn
Bråten på vegne av Sanitetsforeningene i Re.

– Kort sagt bidrar NKS til bedre
helse for alle og spesielt kvinner
og barn fra vugge til grav. Våle,
Hjerpetjønn og Fon sanitetsforeninger solgte fastelavensris
i vaffelbua på Revetal og reiste
rundt for å selge noe på dørene.
– Dette salget er en av våre viktigste inntektskilder, sier Torunn
til ReAvisa.
Årets oppladning til det årlige
salget som gir kjærkomne
penger til veldedige formål var
at det litt mer plundrete slaget.
For da den faste kilden for
bjørketrær til fastelavnsrisene

forsvant, ble gode råd dyre.
Kirsten Ormestad og Wenche
Førsund i Våle sanitetsforening
tok kontakt med ReAvisa:
– Er det noen som har noe de
skal hogge i løpet av vinteren?
Etter etterlysningen i ReAvisa
kom tilbudene om bjørkekvister på løpende bånd. Allerede
samme dag hadde tre tilbudt seg
å hjelpe.
– Første melding fikk jeg med
en gang ReAvisa la ut saken
på nettavisa. Det kom både
telefoner og meldinger, forteller
Kirsten.

Barne- og ungdomsrådet ga
10.000 kroner til ungdomstiltak
REVETAL/RAMNES/UNDRUMSDAL: Nå blir det
penger til skatehjelmer, filmkveld, diskotek, aktivitetsdag – og playstation.
Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no
Før jul bestemte Barne- og
ungdomsrådet (BU) i Re at
tre ungdomsklubber skulle få
2.500 kroner hver i det nye
året. I tillegg ble det bevilget
2.500 kroner som skal brukes
til utlånshjelmer til skatere på
ungdomsskolen.
Ingen kommunal ungdomsklubb - men tre private
De tre ungdomssklubbene som
fikk penger fra BU var Undris
på Dalheim i Undrumsdal,
Superfredag med Revetal menighet, og YoungZone på Elverhøy i Ramnes. Skatehjelmene
står ungdomsskolelærer Frank
Wedde for. – Egentlig skulle
alle pengene gå til en ungdomsklubb på Revetal som var
kommunalt drevet, forteller Ole
Thomassen Grejs, Folkehelse-,
SLT- og Tryggelokalsamfunnkoordinator i Re kommune, og

sekretær i BU. Siden det ikke
er etablert noen ny kommunal
ungdomsklubb, seks år etter at
den ble lagt ned i 2011, og det
samtidig er flere gode initiativ
fra Revetal menighet, foreldre
og ungdommer sjøl, ga svaret
seg sjøl om hvem som skulle få
pengene fra BU.
Ungdommene bestemmer
Kontakt-personen for
Undris, Ole Hans Fjellvang,
mener at ungdommene sjøl
skal bestemme hva pengene
skal brukes til. Noen forslag
var filmkveld, diskotek eller
aktivitetsdag. Også på Superfredag og YoungZone velger
ungdommene sjøl hva de bruker
pengene til. Der falt valget på
playstation begge steder.
– Barna vil ha en Fifa-gruppe,
forteller Karoline Lie på Superfredag.

Din bolig er unik!
Har du planer om å selge bolig?
Vi har landets største boligkjøperregister og kjenner de som er på jakt etter akkurat din
boligtype i ditt nabolag.
Med skreddersydd salgspakke til din bolig er det enkelt og attraktivt for
potensielle kjøpere å oppleve boligen. Det sikrer ﬂere på visning og best pris
for din bolig. Ta kontakt for gratis verdivurdering i dag.

GRATEIRSING!

VERDIVU
▪ Landets største boligkjøperregister sikrer best pris for din bolig
▪ Legger ut for markedsføringen - Ingen kostnader før endelig sluttoppgjør
▪ Markedets mest effektive boligmarkedsføring får ﬂere på visning
Thor Fredrik
Hanssen Solberg

Truls Bøhle
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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: firmapost@vrk.no

Skadet bilglass?

Kopstadveien 477, 3178 Våle
Telefon: 33 06 03 11 / 48 14 36 56
www.kjaers.no

Kalibrering

Ruteskift

Reparasjon
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2. VERDENSKRIG I RE:
På det store bildet ser vi
et bilde fra våpeninstruksjon i Røssedalen i Fon
under 2. verdenskrig.
På det lille bildet øverst
ser vi en tysk kolonne
stoppe ved Vivestad kirke
under krigen. På det siste
bildet ser vi Kåre Holtung
takke forfatter og historiker Thomas Nilsen for
fordraget med en blomst.
Foto: Håkon Westby
Ramnes historielag /
Thomas Nilsens samlinger.

   
    
 
  
    

     

   




 

 

   

Ramnes historielag-møte i Vivestad:
Forfatterforedrag om 2. verdenskrig i Vestfold
VIVESTAD: Mandag 13. februar samlet Ramnes Historielag vel 50 personer på sitt møte på Sagatun. Kåre
Holtung ga først ros til redaksjonen i Re-minne før han ga ordet til kveldens foredragsholder Thomas Nilsen, som har skrevet flere bøker om Vestfold og vestfoldinger under 2. verdenskrig.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Forfatter og historiker Thomas
Nilsen fra Andebu har brukt
aviser og intervjuer som kildemateriale til sine bøker. Milorg
var bygd opp for å sikre havner
og viktige funksjoner ved en
ventet invasjon av allierte styrker. Avdelingen i Ramnes telte 99
mann. De var gode skyttere med
mange jegere og medlemmer fra
skytterlag.
Bombinga av Horten
gjorde sterkt inntrykk
Da krigen brøt ut var det
kamper ved Karjohansvern og
Bolærne. Karljohansvern overga
seg rask, mens Bolærne holdt
stand i to døgn. Arnt Hvidsten
blei spurt om sine opplevelser
fra dette. Arnt kunne fortelle at

han var i marinen og på Harald
Hårfagre i Horten fra den
1. april. Da angrepet i Horten
kom ble de kommandert ut av
båten og masjerte til Falkensten.
Der så han en tysk båt som gikk
på grunn og de så bombinga
av Karljohansvern. Da de kom
tilbake så han virkningene av
bombinga, noe som gjorde
sterkt inntrykk. Arnt gikk hjem
til Fon etterpå.
Flere små motstandsgrupper
Forfatter Nilsen fortalte at flere
hundre fra Vestfold deltok i
forsvaret av Norge i 1940. Det
ble etablert mange små motstandsgrupper som etter hvert
blir organisert i Milorg. Høsten
1943 kom det første flyslippet

Din lokale elektriker siden 1998

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

33 06 24 34

på Skrim med våpen og tre
instruktører med blant annet
Gunnar Sønsteby og Leif Dal
fra Tønsberg. Sommeren 1944
var Milorg veldig svekket. Josef
Haraldsen bygger Milorg opp
på nytt med ”gutta på skauen”
og fra 1.000 mann sommeren 1944 telte organisasjonen
3.500 mann i juni 1945. De
tok i mot 29 flyslipp i 1944 1945. Mange i områdene rundt
Merkedammen hvor gutta var
innkvartert på Elgseter. Nilsen
viste et bilde fra våpeninstruksjon i Røssedalen.
Sabotasjeaksjoner i Vestfold
Det var en del sabotasje under
krigen, blant annet knottfabrikken på Sem, mot potetsekker

på Ramnes herredshus og et
torpedolager i Horten med 184
torpedoer. Sivilbefolkningen ble
rammet av angrepet på Karljohansvern 23. februar 1945 og
på Vallø 26. april. Sandefjord
fikk flest angrep i Vestfold – det
var mot båter. Natt til 9. mai
kommer Milorg fram fra sine
skjulesteder. I Vestfold var de
2.000 mann som tok over
politistasjoner og veipunkter.
Siste overtakelse var på
Bolærne den 13. mai.
Takket for foredraget
Kåre Holtung takket Nilsen
for fordraget og overrakte en
blomst. Under kaffepausen kom
det fram flere opplevelser og
minner fra krigstiden i Ramnes.
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Sist, men ikke minst:

Slekters gang:
Døpte
Fon kirke
12.02 Amanda Hatrem
Ramnes kirke
05.03 Nora Kaldager Hermansen
05.03 Annabell Lykke Lyon Nicolaysen
Undrumsdal kirke
12.02 Markus Jensen-Søndenå - døpt i Borre kirke

Christian misforsto da Kristine ville kaste klærne

Våle kirke
05.02 Fredrik Westbye
05.02 Lyder Andreas Wold-Hansen
Døde
Fon kirke
01.03 Inger Olsen
Ramnes kirke
23.02 Wenche Lie
23.02 Jonas Øren Ektvedt
Våle kirke
08.02 Anne Helene Lund
22.02 Karin Martine Skalmeraas
03.03 Ingrid Marie Jonstand
Kilde:
Re kommune, kirkekontoret

NY KIRKE: I lekerommet kan Emil
Døvik Lundkvist (16
mnd) leke og bråke
så mye han vil, uten
at mamma Christine
Lundkvist trenger å
bekymre seg.
Foto:
Stian Ormestad.

DELK-menighetens
kirkebøker skannes

Send inn
til ReAvisa!
Gratulasjoner,
jubilantbilder,
bryllupsbilder,
minneord
og annet
personalia
kan sendes til
ReAvisa:
Post@ReAvisa.no
MMS 488 69 444

Ǩ
Þ
Tlf: 33 06 22 90
ǦƤǤ

UNDRUMSDAL: Slekt og
Data Vestfold og Det evangelisk
lutherske kirkesamfunn (DELK)
med base i den nye Bjerkely
kirke inngikk i 2016 en avtale
om skanning av menighetens
kirkebøker. - Dette gjør at de
som vil lete etter slekt som har
vært medlem av menigheten lettere kan finne sine slektninger.
Dette gjelder veldig mange i
Re. Så langt har to kirkebøker
blitt lagt ut, og flere er under
arbeid. De blir gjort tilgjengelig
fortløpende på Slekt og Data
Vestfold sine nettsider.
Det forteller Lars Jørgen
Ormestad, nestleder i Slekt
og Data Vestfold, i en epost
til ReAvisa.

Møteplass for hele bygda
UNDRUMSDAL: Flere talere understreket under
åpningsfesten for nye Bjerkely kirke at bygget er
åpent for alle – at dette gjerne blir et forsamlingslokale for hele bygda.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Den grå, slitne og triste betongklossen i Døvikveien er blitt
forvandlet til ei lys og trivelig
kirke, bygd for en ny tid med
moderne løsninger for et bedre
kirkebygg. Som for eksempel
lekerommet. Her kan barnefamilier følge med på gudstjenesten, mens barna leker og bråker
som de vil. Et stort lydisolert
vindu sørger for at ingen lyd
kommer ut, men en høytaler på
veggen sørger for at lyden kommer inn.
Re kommune sa først nei
For å få realisert planene om
kirkebygg i det gamle industribygget måtte Bjerkely menighet få med seg Re kommune
på laget. – Vi var avhengig av
å få gjennom en bruksendring,
forteller Hans Kristian Heum i
Bjerkely menighet. – Rådmannens innstilling var i første

omgang ikke bruksendring.
Argumentene var at dette
ble tett inntil gamle E18 og
et næringsområde. I tillegg
ville vel kommunen styrke sin
egen offentlige skole. Kanskje
forståelig det. Men så kom
kommunen mer på glid. Vi er
veldig glade for det.
Kirke, skole og kontorer
Planen er at Bjerkely skole
flytter inn ved skolestart
høsten 2017. Under åpningen
av kirkerommet understreket
flere talere fra Det evangelisk
lutherske kirkesamfunn (DELK)
at bygget er åpent for alle – at
dette gjerne blir et forsamlingslokale for hele bygda. Bygget er
på 2.100 kvadratmeter og skal
romme kirke, skole og kontorer.
Les mer om nye Bjerkely kirke
og åpningsfesten på nettavisa
ReAvisa.no.
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FORSAMLINGSLOKALER FOR UTLEIE I RE OG OMEGN

Fjellborg ungdomslokale

ReAvisa for 5 år siden:
Heftig diskusjon rundt Re middelalderdager
REVETAL: For fem år siden gikk debatten så det føyk i ReAvisa-spaltene etter det femte året
med Re middelalderdager: “Et blodbad på jordene på Linnestad - er det dette vi skal være
stolte av her i Re?” Fredsarbeider Elizabeth Chapman mener vi bør fokusere på alle de fredelige åra her i Re, ikke det blodige slaget som sto her for snart 850 år siden. “Når det er snakk
om å feire et blodbad av
et slag, kan jeg snu det
litt rundt: Slagene på Re
var starten på slutten for
alle små borgerkriger i
Norge”, sier Astrid
Sørby Evenrud (55) historieinteressert lærer
på Kirkevoll skole. Hun
mener det er en feiring av
starten på en fredligere
Norgeshistorie. Meningene var mange og sterke
- både fra dem som er for
og dem som er i mot at
våre felles skattekroner
blir brukt på Re middelalderdager: “Noen av diskusjonene har tatt helt av, noen ganger med sviktende faktagrunnlag
for sterke meninger”, skreiv ReAvisa: “Det totale budsjettet i kroner og øre er 670.000 kroner,
med en ekstra utgift bakt inn i middelalderbudsjettet for feiring av Re kommunes 10-årsjubileum under middelalderdagene. Mesteparten av budsjettet består av øremerkede midler til
omdømmebygging, midler det er søkt om fra sponsorer og offentlige instanser”. Daværende
leder for Re næringsforening var veldig positiv til middelalderdager i kommunal regi: “For
meg handler ikke dette om å digge middelalderen eller at den har blitt moderne igjen. Men
Slagene på Re fant faktisk sted her, det er et historisk faktum, og nå har de til og med funnet
slagstedet. Da har Re noen røtter vi kan ta utgangspunkt i markedsføringsmessig, noe vi kan
samles om og bygge videre på. Det gir positive historier i pressen om en liten kommune som
får til mye, og det tror jeg kan gjøre at flere vurderer Re som et bra sted å bo, jobbe og drive
næring i. Jeg kunne ønske at middelalderdagene også kunne dra med seg lokalt næringsliv
enda mer. Når mange mennesker samles er det alltid muligheter for profilering for de lokale
bedriftene. Jeg gleder meg hvertfall til å se hvordan dette går videre. Kommunen har jo fått
mye tilskudd til disse dagene og til Slagene på Re-prosjektet fra forskjellige kilder. Så alt går
ikke av kommunens budsjetter. Det er penger som ikke hadde vært tilgjengelige for andre
formål uansett”.
Faksimile: ReAvisa mars 2012.

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

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

Underetasjen i Ramneshallen

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

Våle prestegård

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

Hjerpetjønn Vel

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

'0/6-

Vonheim i Fon

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

Bygdehuset Sagatun i Vivestad

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

Sverretun på Linnestad

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

Kulturhuset Elverhøy i Ramnes

Møterom, festsal, konsertlokale, kjøkken.
Kontakt Ingegerd Holt Brattestå tlf 977 54 879

Klubbhuset Bibo Idrettspark

Selvbetjening
på Re bibliotek

KLAR TIL BRUK: Bibliotekassistent Inger Anne Spets Firing
og biblioteksjef Rita Cicconi har låneautomaten.
Foto:
Håkon Westby

BRÅR: På Re bibliotek står
det nå en selvbetjeningsautomat. Der kan lånekundene
låne og levere bøker sjøl. Men da må de ha med lånekortet, forteller biblioteksjef Rita
Cicconi. ReAvisa får en liten
demonstrasjon på hvor enkelt
det er med det nye systemet.
Først leses strekkoden på
lånekortet. Boka legges på
et bord på automaten som
automatisk leser av en liten
chip i boka og dermed er den
registrert. Automaten har de
hatt en stund, men alle bøkene
måtte få hver sin nye chip før
den kunne tas i bruk. Det er på
plass nå, forteller biblioteksjef
Cicconi.

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

Bekkefare, Kileveien i Ramnes

Saloon med storskjerm, varmelamper, stort
uteareal. Scene, kiosk/kjøkken, grill, p-plass,
lydanlegg. Espen Flåteteigen, tlf 410 05 261.

Grendehuset i Kleiva

- møterom/festsal/konsertlokale, kjøkken
Kontakt Mette-Marit Brattrud, tlf 95 94 61 92

Vi har take away!

Man-lør 11-19 / Søndag 15-19

ReAvisa
- Nysgjerrig, skikkelig og stolt!

ReAvisa vil inspirere, informere og sette dagsorden.
ReAvisa vil gjerne dekke det flotte som skjer i Re. Lar deg som leser bli inspirert, komme deg opp av sofaen og
bli med på sport, kultur, frivillig arbeid og alt det andre folk bruker fritiden sin på - og arbeidstiden: Vi vil vise fram
det flotte næringslivet, med store og små bedrifter som har et godt rykte langt utenfor Re. Dette brenner vi for!

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

32

ReAvisa mars 2017

