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Husk å sjekke nettavisa ReAvisa.no i løpet av 17. mai for bilder og video fra feiringa i Re!

Se video på ReAvisa.no

Torvparken 2 reiser
seg på Revetal
2-3

Jobber for et friskere
Re
4-5

Rock’n roll - og full kontroll
I Brekkeåsen, akkurat nå, hviler en rocker ut etter to og en halv måned på veien med The Dogs, før han
snart reiser på Russland-turne med Mayhem. Det går slag i slag for en ettertrakta reing i rockebransjen.
For drøyt to år siden starta Christian Junge “Rock Transport” - et eget, lite firma ved siden av
“voksen-jobben” som bilmekaniker. ReAvisa ble med Junge høyt og lavt i kulissene på konsert.

15 - 16 - 17

MERCEDES-BENZ GELÄNDEWAGEN
Fastpris på salg av bolig
kr 25.000 + faste kostn.

20%

Mai-tilbud på Husebys Signaturserie:
20 % rabatt på alle malte kjøkkenmodeller*

på malte
Husebykjøkken

Velg blant 10 standardfarger
Skreddersydde kjøkken med 30 års garanti
Se mer og ﬁnn ditt favorittkjøkken på huseby.no

– ekte kjøkkenglede!

*Tilbudet gjelder frem til 31. mai

Huseby Kjøkkensenter Våle
Gjelstadveien 38B, 3178 Våle. Tlf 33 06 12 40
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ReAvisa mai 2017
Sentrumsutvikling i Re:

Neste ReAvisa
har frist 7. juni,
utgivelse 15. juni
Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Om ReAvisa:
ReAvisa er en uavhengig
nyhetsformidler for Re og
omegn på papir og nett.
Nettavisa ReAvisa.no
har en oppdatering daglig
i snitt, med rundt 5.000
lesere hver uke.

Over halvparten av leilighetene er solgt,
og nesten hele næringsarealet er utleid

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.

REVETAL: På bakkeplan i den nye Torvparken 2 kommer BilXtra inn som en ny aktør på Revetal, og i
høyden utvides antall leiligheter fra 24 til 27 - der godt over halvparten allerede er solgt.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Torvparken 2-prosjektet står
Revetal park for som utbygger, ved daglig leder Svein
A. Olsen. Prosjektleder for
hovedentreprenør Veidekke AS
er Jostein Ekeberg, og Stine
Johnsen har ansvaret for å følge
opp kontakten mellom Veidekke
AS og kjøperne av leiligheter.
Megler er Truls Bøhle ved DNB
Eiendom Revetal.

Utgiver: Ormis Media
Avisa distribueres og
trykkes av A-media.
Kontakt ReAvisa:
Telefon: 488 69 444
E-post: Post@ReAvisa.no
Annonse i ReAvisa:

Flere leiligheter enn planlagt
- Vi har utvidet fra opprinnelig
24 til 27 leiligheter, med tre
ekstra leiligheter på toppen i en
inntrukken 6. etasje, forteller
Svein A. Olsen, daglig leder i
Revetal park som står som utbygger. Det vil si at Torvparken
2 blir like høy som Torvparken
1, rett sør for nybygget. Av
27 leiligheter var 15 solgt i
starten av mai. I tillegg kommer
parkering på det gamle bakkeplanet, og 650 kvadratmeter
med næring i 1. etasje. Dette
eier Revetal Invest, der Sjur
Gran er styreleder. I de nye
næringsarealene kommer det
totalt tre butikker, der BilXtra
mest sannsynlig flytter inn som
en helt ny aktør på Revetal.

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.

Dyreriket flytter fra det gamle
bankbygget og inn i de nye lokalene. Det siste lokalet er fortsatt ledig, men Sjur har et ønske
om veterinær her: - Vi prøver
å styre det mot en veterinær.
Det hadde vært perfekt ved
siden av Dyreriket. Vi har ikke
spikra noe med noen enda, så
vi får vi se om vi får det til, sier
Sjur i prat med ReAvisa. Det
gamle bankbygget skal delvis
rives, og delvis beholdes og
oppgraderes både innvendig og
utvendig med ny fasade. Hele
kjelleretasjen blir beholdt. - Det
blir rivi 16 meter av bankbygget
på midten. Frisøren flytter ett
hakk til siden og blir i resten
av bankbygget sammen med
DNB Eiendom, Revetal Tekstil,
garnbutikken, og så har vi cirka
80 kvadratmeter ledig næringsareal der Dyreriket flytter fra.
Fri utsikt til grønne Re-skoger
I høyden blir det leiligheter.
Truls Bøhle ved DNB Eiendom Revetal forteller at det
nå er mulig å bli med opp
til 3. boligetasje. - Det er nå
folk får se hvor flott dette blir,
mener han. - Jeg har snakka

med mange som er spente på
solforhold og utsikt. Når vi har
kommi så langt som vi har nå,
så blir det nok mer en snakkis
i lokalmiljøet, tror han. Derfor
gleder Truls seg til å vise fram
Torvparken 2 - om enn fortsatt
midt i byggeprossessen.
Tidligere denne uka var den
aller første visningen, og det
blir en ny mulighet til å klatre
opp i nybygget på en ny visning
tirsdag 23. mai.
- Mange vil nok bli overraska
over hvor høyt alle leilighetene
ligger, alt fra 1. boligetasje og
oppover. Se her, peker Truls
utover betongkanten:
- Her har du fri utsikt til de
grønne Re-skogene, og massevis med sol!
Setter inn salgoffensiven
Etter en forsiktig start, settes
salgoffensiven inn nå. Av de tre
ekstra topp-leilighetene er allerede to solgt, og bare en igjen.
- Sjøl om salget har gått bra, har
vi faktisk ikke vært så veldig
på. Vi har hatt et ønske om å få
mest mulig på plass, og nå er
bygget ferdig prosjektert og vi
veit akkurat hvordan det blir,

spesielt fasaden. Så nå er det på
tide med en salgoffensiv utover
våren og sommeren, forteller
Svein A. Olsen. Og med dekket
støpt i de første boligetasjene, kan det gjennomføres de
første visningene. Også Svein
har gleda seg til å vise fram
prosjektet, nå som det tar form:
- Det er moro å vise fram de
gode solforholdene, så folk får
sett det med eget øyesyn - også
i de lavere etasjene.
Mer blanda kjøpegruppe
Prosjektleder Jostein Ekeberg
i Veidekke AS er fornøyd med
en framdrift helt etter planen.
Første spadetak ble satt i jorda i
desember i fjor.
- Vi er godt i rute, med ingen
forsinkelser. Det har ikke vært
noen overraskelser i grunn, sjøl
om det var ei litt spennende
byggetomt med en kulvert rett
under her. Men det har gått helt
greit med fundamentering og
betongarbeid.
Betongarbeidet skal være
ferdig i løpet av sommeren, og
litt over sommerferien starter
tømmerarbeidet for å få ferdig
fasade og deretter alt innvendig.

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

TORVPARKEN 2: Fra venstre
prosjektleder for Veidekke AS
Jostein Ekeberg, megler Truls
Bøhle ved DNB Eiendom
Revetal, daglig leder for utbygger Revetal Park Svein A.
Olsen, og Stine Johnsen, som
har ansvaret for å følge opp
kontakten mellom Veidekke
AS og leilighetskjøperne.
Videre ser vi bygget ta form.
Foto:
Stian Ormestad.

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
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“Mange er spente på solforhold og utsikt. Når vi har kommi så langt
som vi har nå er det veldig moro å vise fram høyden på leilighetene”
Truls Bøhle, DNB Eiendom Revetal

Stine Johnsen, som holder
kontakten mellom Veidekke AS
og leilighetskjøperne, forteller
at hun har mange spente kunder
om dagen. - De har hatt godt tid
til å tenke seg om, og er spente
nå som leilighetene deres tar
form.
Leveringsklare på nyåret
Torvparken 1 fikk kjapt kallenavnet "Bondeheimen" på
folkemunne. Det var en overvekt med godt voksne gårdbrukere som solgte gården og
kjøpte seg leilighet på Revetal.
Også i Torvparken 2 er det
mange voksne mennesker som
ønsker å bo mer sentralt og ha
alt lett tilgjengelig, forteller
Stine.
- Men det er nok mer blanda nå,
har jeg innrykk av.
Leilighetene er leveringsklare
i løpet av første kvartal i 2018,
men endelig dato ikke satt.
- Ingenting tyder på at vi ikke
skal klare det, forteller Svein A.
Olsen til ReAvisa.

Ungdomshus på Revetal? En god ide!
REVETAL: Kenan Alic (15), Per Emil Gunneng Hannevig
(15), Iselin Mikalsen (16) og Adam Haust (13) synes ideen
om et eget hus for ungdom på Revetal er veldig god, og de har
flere ønsker for hva huset skal inneholde. Per Emil ønsker seg
en mekkeplass, der man kan skru på sykler, mopeder, biler –
alt mulig. – Hvis det blir et verksted kommer det til å bli mye
brukt! Kenan Alic (15) synes det er en god ide. Han vil bare at
ungdom kan ha et sted å møtes, og finne på litt av hvert. Adam
Haust (13) ønsker seg spillkonsoller med spill som flere kan
spille sammen – kanskje med turneringer og konkurranser der
mange kan bli med. – Da blir spilling mer sosialt, mener han.
Iselin Mikalsen (16) gleder seg til ungdomshuset kan stå
ferdig. Innspill tas i mot fram til skissen skal legges fram for
kommunestyret i oktober i år. Les hele saken fra møtet sist
mandag på nettavisa ReAvisa.no.
Foto: Stian Ormestad.

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

Nettavisa ReAvisa.no - 22.203 lesere sist måned
Mest lest sist måned:
1. Lederartikkel om Revetal ungdomsskole
2. Utvider fra briller til burger på Revetal
3. Bolig midt på Revetal solgt for 5,5 mill
4. Åpner landhandelen igjen - 123 år etter første gang
5. Brann på Rema 1000 Revetal

Mest lest så langt i år:
1. Lederartikkel om Revetal ungdomsskole
2. Eksludert fra skoleballet
3. Melder seg ut av Høyre i protest
4. Utvider fra briller til burger på Revetal
5. Ny kaffebar på Re-torvet

Snakk med oss
om regnskap
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Foreninger i Re:
Astma- og Allergiforbundet jobber for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og for at de som har sykdommene skal kunne leve best mulig med dem.
Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF).

- Bli med og gjør Re litt friskere!
REVETAL: På et lite kontor på Revetal gjøres en viktig jobb for hundrevis av allergikere i Re og Vestfold, samt Telemark og Buskerud.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Ellen Sørby (60) har hatt ansvaret for Vestfold fra kontoret
på Revetal, helt siden det ble
etablert på starten på 2000-tallet. Den gang ble det flytta fra
Tønsberg til Re. Ellen har en
100 prosent stilling, der jobben
for det meste går i informasjonsarbeid. Her holder hun styr
på hele Vestfold, Telemark og
Buskerud sammen med en kollega i Drammen og en i Skien.
I regionen er det 1.700 medlemmer, hvorav 700 i Vestfold.
Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) Østafjells har ni
lokallag. Totalt har forbundet
12.000 medlemmer på landsbasis.
Samarbeid med Re-skolene
Det er nok å finne på: Forbundet
står for råd og veiledning, kurs,
helsetilbud, treningsopplegg og
kontakt med barnehager, skoler,
sjukehus, med mer - også lokalt
her i Re, med blant annet Burotaksjonen på skolene og barnehagene hver sommer gjennom
snart 20 år. I går ble 900 brev
med brosjyrer gjort klare. De
skal deles ut på alle barnehager
og skoler i Vestfold, Telemark
og Buskerud, med informasjon
om burot-aksjonen. - Ungene
blir bedt om å luke sine områder
i juni for å unngå burotpollen i
juli og august. I september deler
vi ut fem pengepremier blant de
som deltar, forteller Ellen.
Mens vi er midt inni bjørke-

pollen-sesongen nå, blomstrer
gress i juni, så kommer burotplagene i juli og august. Også
til jul kan allergikere plages
med juleblomster som dras
innomhus. - Vi har en liste over
ja-blomster og nei-blomster. Vi
har bøker og brosjyrer med info,
der vi anbefaler hva som kan
plantes hvor, viser Ellen fram.
Skolene skal i løpet av dette
året engasjeres i spørsmål rundt
inneklima, der elevene sjøl vil
måle verdiene på sine skoler.
- Elevene skal sjøl følge med
- ikke de voksne. Det blir åtte
uker med et opplæringsprosjekt
«Luftforsvaret» til høsten. Skoler som vil henge med må melde
seg på snarest, forteller Ellen.
Muggsopp kan være et problem
både i offentlige bygg, næringsbygg og privatboliger. Her har
Astma- og allergiforbundet et
eget inneklimakontor i Oslo
som kan svare på spørsmål.
Forbundet har flere rådgivere i
Oslo, dette er fagpersoner innen
hvert sitt felt.

presser på for gode røykeplasser
- også på sjukehusene. Det ville
hjulpet på all røykingen ved
inngangspartiet, forteller Ellen.
Astma og allergiforbundet
gir råd om hva slags maling,
vaskemidler, kremer, parfyme,
leker, suttekluter og så videre
som har minst allergener.
- En nyhet vi starter nå i mai er
et treningsopplegg for personer
med kols og astma. Her sørger
treningsveiledere for et tilpassa treningsopplegg for alle
- uansett nivå, alt fra de som
alltid har trena til de som aldri
har vært særlig aktive og nesten
ikke har pust. Gruppa skal spise
lunch sammen og det skal bli
mye moro og latter. I Drammen
har vi hatt et slikt tilbud i fire
år. De hadde en med som ikke
greide å hente ved i kjelleren
hjemme lenger, som nå sykler
og trimmer hver eneste dag,
forteller Ellen. - Et supert
opplegg! Trening er alltid viktig, både som forebyggende og
sjukdomsdempende tiltak.

Trening er viktig
- både for friske og sjuke
Hvert år reiser Ellen rundt på
sjukehus og noen videregående
skoler med informasjon om
røyking og snus. Alle nyfødte
får en body med påskriften “Jeg
er født tobakksfri” på Verdens
Tobakksfri Dag 31. mai. - Du
skulle kanskje ikke tro det, men
Astma- og Allergiforbundet

Informerer om tilbudene
Forbundet har sitt eget barnesjukehus Geilomo, på Geilo,
eid av Norges Astma- og Allergiforbund og drifta av Oslo
universitetssjukehus. Dette er et
tilbud til barn fra 6 til 16 år med
lunge-, eksem-, astma- eller
hjerteproblemer. Oppholdene varer tre til seks uker, og
en foresatt er med barnet og

mottar opplæringspenger hvis
man er i lønnet arbeid. Her
kan elever komme seg bort fra
pollenplager og gjennomføre
skolegang og eksamener gjennom pollensesongen. - Det er
veldig enkelt å søke og ganske
greit å få plass, barna behøver
ikke være veldig syke, og det
er et offentlig helsetilbud.
Dette skulle legene visst mer
om, og det er jobben min: Spre
kunnskap om alt det herre her,
forteller Ellen. I tillegg lager
og holder Ellen og kollegaene
organisasjonskurs, som for
eksempel det å utdanne likepersoner, der folk med astma og
allergi kan gi råd til andre med
de samme plagene. Det siste
kurset i Holmestrand samla 30
stykker i april.
Gjør Norge litt friskere
I denne organisasjonen, som
alle andre organisasjoner,
trengs det frivillige: - Vi trenger
folk til å stå på stand, reiser
rundt på skolene og informere,
pakke materiell og sende ut,
hjelpe til på familiekurs, være
brukermedvirkere og sitte i
kommunale råd for funksjonshemmede, NAV, byggekomiteer.
- Er du medlem hos oss, får du
være med og gjøre Norge litt
friskere, sier Ellen og smiler.
Hun kan lokke med rabatter på hotell, aktivitetsparker,
reduserte medlemspriser på
varer i nettbutikken der det kan

kjøpes pollenmasker, pollennett
til vinduer, anti-midd-sengetrekk, bøker med nyttig info,
med mye mer. I tillegg kommer gratis rådgiving fra faglig
ekspertise. - Vi arrangerer også
to familiehelger i året med gode
legeforedrag, der opphold og
aktiviteter er gratis for barn og rimelig for voksne. - Det er
greit å være organisert. Mange
opplever det - både de som er
plaga av allergi sjøl, og familien
og de rundt.
Overskikt over rettigheter
Ellen hjelper med råd og informasjon om det praktiske, men
ikke det medisinske. Da må
det profesjonelt helsepersonell
til. For den allergiske - og de
rundt - kan plagene arte seg
fra ubehag til livstruende. - I
bjørkepollen-sesongen som
vi er inne i akkurat nå, blir
en allergiker trøtt og uggen.
Du kan tenke deg influensa,
men uten feber. Du har snørra,
rennende øyne, hodepine - ja,
generelt utilpass. Skoleelever
med allergi kan score halvannen
karakter lavere i pollensesongen
enn ellers på året, det viser både
tidligere internasjonale studier
og en helt ny norsk studie fra
NTNU. Disse elevene er jo
ikke faglig dårligere, men de
er sjuke. Mange opplever at de
er så sjuke at de ikke får sove
skikkelig. Det er urettferdig,
veit du, at det skal gå utover
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Foto © Knut Harald Evensen

STOR ORGANISASJON: Ellen Sørby (60) står på for Norges Astma- og allergiforbund (NAAF)
sine 12.000 medlemmer fra kontoret på Næringsbygget. En av de mest synlige prosjektene er burotaksjonen hver sommer. På de øverste bildene ser vi Olve og Åsmund Langeland luke burot i Fon, og
Joel Halvorsen og Linnea Lode med burot-fangsten i Undrumsdal for noen år siden.
Foto:
Stian Ormestad/privat.

skolen sånn.
Elever med allergi har krav på
en times lenger eksamenstid. De
mest plaga kan søke om plass
på barnesjukehuset Geilomo.
Det er også flere eksempler på
studenter som reiser til andre
steder av landet - uten pollensesong akkurat da - for å avlegge eksamen. Så mange som
1 av 4 skoleelever i Norge har
astma- eller allergiplager.
Når det gjelder voksne allergikere, er det færre rettigheter å
snakke om. - Da blir det sjukedager med en kald klut på panna. Men kommune og arbeidsgivere kan forebygge, for eksempel ved å bli kvitt burot i en
radius på 100 - 200 meter rundt
veier, gang- og sykkelstier, og
ikke minst ved arbeidsplassen.
Å bli kvitt burot er en billig
investering i å få folk på jobb.
- Det er ikke nødvendig å luke
alt, men det holder å slå ugrasset. Re kommune slo veikantene
veldig nøye ett år, men det ble
med det ene året. Mer av sånt,
oppfordrer Ellen.
Allergi er blitt
lettere å leve med
Man kan være allergisk mot det
meste, og det aller meste er ubehagelig - ikke livstruende. Men
det finnes de som er hyperallergiske, og det retter seg mot matvarer som nøtter, peanøtter og
egg. - Da skal det så lite til. Det
holder å få en peanøtt i munnen,

for eksempel. Da er det rett på
intensiven for riktig behandling,
ellers er man ferdig. Så alvorlig
kan noen allergier være.
For de aller fleste er det et ubehag i en eller annen grad. Det er
blitt lettere å leve med allergi,
både med hjelpen fra Astma- og
allergiforbundet og ikke minst:
- Det er kommet mye bedre
medisiner nå i løpet av de siste
10 - 20 åra. Det er viktig å ta
medisinene i tide, og da opplever heldigvis de aller fleste at
allergien er lettere å leve med.
- Er det blitt flere allergikere i
dag enn før?
- Ja, og det er nok blitt mer å
være allergisk mot. Tenk hvor
mye kroppen skal tåle av plast,
syntetiske stoffer, nye kjemikalier - og en miks av dette som
vi ikke kjenner virkningene
av. Dessuten er det mer enn
tre ganger så mye bjørk nå, i
forhold til 1960. Landet gror
igjen fordi det ikke er beitedyr
til å holde vegetasjonen nede,
derfor blir vi eksponert for langt
mer pollen i dag enn bare for
noen tiår siden, sier Ellen. Hun
har inntrykk av at flere får glutenallergi i dag, og legger skylda på gluten som matsminke.
- Det er no herk!
En gyllen middelvei er best
Hjemme i våre egne hjem blir vi
også eksponert for mye kroppen
kan slite med. Det er ikke bra å
ha det for møkkete og støvete.

Men det er heller ikke bra å ha
det for reint - med mye kjemikalier i reinggjøringa.
- Dette er et vanskelig tema, der
vi anbefaler en gylden middelvei - for alle andre enn de
som er veldig allergiske. Da
må det være fritt for allergener.
En som er allergisk mot katter
kan reagere bare det har vært ei
katte i rommet, for eksempel.
Astma- og Allergiforbundet
råder til å gjøre reint med reint
vann. - Vi trenger ikke kjemikalier, annet enn til å fjerne
flekker, mener Ellen.
Trivelig i Næringsbygget
Sjøl om Ellen sitter mutters
aleine på kontoret på Revetal,
er det en sosial og morsom
arbeidsplass. For det første har
hun tett kontakt med resten av
Astma- og Allergiforbundet i
landet, med javnlige telefonmøter. For det andre er det
trivelig å ha kontor på Næringsbygget: - Her er vi mange som
driver aleine, og vi sitter en og
en på flere kontor bortover her.
Derfor er det veldig trivelig å
møtes i lunsjen for å spise sammen, skravle og tøyse litt. Her
har vi det så fint, så!
For alle som snufser og sliter nå
om dagen, trøsten er at bjørkepollen-sesongen er over i løpet
av ei ukes tid. - Vi regner med
at rett over 17. mai er det slutt
på årets bjørkepollen, forteller
Ellen.

Monica Hvam
Tlf 33 05 85 01

Sekundaglass, div. prøver
og rariteter selges fra mitt
verkstedutsalg.
Vivestadlinna 479, 3175 Ramnes

Mer info: www.akglass.no og facebook
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– BUEVEIEN PANORAMA –
8 moderne 3-roms leiligheter med
panoramautsikt i Skjeggestadåsen på Revetal
Boligene har god standard med 2 romslige soverom, flislagt bad og Sigdal kjøkken med integrerte
hvitevarer fra Siemens. Leilighetene er fordelt på 2 firemannsboliger øverst i Skjeggestadåsen,
kun 10 min utenfor Tønsberg. Solrik og åpen tomt med panoramautsikt mot vest og det flotte
naturlandskapet som omkranser Re og Skjeggestadåsen!
Velkommen til en hyggelig boligprat!

Tom Haugen, Tlf: 906 92 888 | E-post: tom@mesterhus-tbg.no
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Sport i Re:

Landslagsspilleren
trente ivrige fotballjenter
BIBO: Mer enn 40 jenter fant veien til Bibo på
jentenes dag, og av disse var 15 helt nye for fotballgruppa. Det lover godt for rekrutteringen!
Pressemelding
Post@ReAvisa.no
Jentenes dag blir arrangert både
for å rekruttere flere jenter og
for å gi noe ekstra til dem som
allerede er med.

FOTBALLPROFF: Melissa
Wiik har spilt på landslaget
i mange år, vært toppspiller
både i Norge og Tyskland,
og vinni både seriegull og
cupgull. I dag spiller hun på
Urædd, samtidig som hun er
trener for Sandefjord jenter
19 og lærer på Re videregående skole.
Foto: Privat

Stjernespiller som instruktør
- I år var vi ekstra heldige som
fikk med Melissa Wiik, som er
ei virkelig fotballstjerne. Ho har
spilt på landslaget som spiss i
mange år, vært toppspiller både
i Norge (Stabæk) og Tyskland
(Wolfsburg), og vunnet både
seriegull og cupgull. I dag
holder ho fortsatt koken som
Urædd-spiller, samtidig som
ho er trener for Sandefjord
jenter 19 og er lærer på Re videregående, forteller Daniel Ims
på vegne av IL Ivrig. - På Bibo
trollbandt ho både de yngste
jentene på fem år og de eldste
på tolv ved å fortelle om fotballivet sitt. For bare tre år siden
var det ikke jentelag i det hele
tatt i Ivrig. Nå blomstrer jentefotballen som aldri før. Det er

rundt 40 Ivrig-jenter som spiller
fotball på etablerte lag. Og den
aller største gruppa er førsteklassingene; 18 av 20 førsteklassejenter på Kirkevoll skole
spiller fotball! Klubben har som
mål at det skal være et lag for
hvert årskull, slik at alle jenter
som ønsker å spille fotball, skal
få et tilbud om det.
En lett tilgjengelig idrett
Den siste tida har det vært noe
oppmerksomhet rundt foreldrebetaling i fotballen, og at mange
må betale for ekstratilbud. Slik
er det ikke i Ivrig. - De frivillige trenerne legger ned mange
gratis arbeidstimer for at fotballen fortsatt skal være en idrett
der alle kan være med. For nye
jenter er det gratis å delta det
første året, og etter dette er det
årsavgift på 600 kroner opp til 8
år, 800 kroner for 9- og 10-åringene, og 1.000 kroner for 11- og
12-åringene, forteller Daniel.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Re FK 2 våkna på tampen av kampen
BERGSÅSEN: Re FK 2 har ambisjoner om å kjempe i toppen av
tabellen i 8. divisjon denne sesongen. Men årets første hjemmekamp endte uten poeng. Det til tross for en solid sluttspurt. For etter
at gjestene fra Horten Skoppum 2 hadde scora 1 - 0 etter en halvtimes spill, 2 - 0 noen få minutter ut i 2. omgang, og 3 - 0 etter en
drøy times spill, så våknet hjemmelaget på tampen. Først reduserte
spissen Alexander Schjølberg til 1-3 da han fikk en sjelden sjanse
i det kampuret bikka 80 minutter. Skuddet fra 10 - 12 meter gikk
via Skoppums keeper, og inn nede ved stolperota. Reduseringen
tente lagkameratene, og etter en corner fikk Re straffespark da en
Skoppum-spiller handset. Schjølberg var iskald fra krittmerket, og
med en Paneka-straffe chippet han kula midt i mål. Dermed 2 - 3
med 7 - 8 minutter igjen å spille. I jakten på et utlikningsmål sendte
vertene mange spillere i angrep. Men i stedet for 3 - 3, fikk gjestene
kontre. Og da Simen Holtung rev ned en spiller i 16-meteren, pekte
dommeren på nytt på straffemerket. Dermed fikk Holtung rødt kort,
og Skoppum økte ledelsen til 4 - 2. Re FKs andrelag måtte dermed
bite i det sure eplet da Skoppum 2 ble for sterke og vant 4 - 2 i sesongåpningen. - Det var kjedelig å starte sesongen med tap. Men alt
i alt var det en fortjent seier for Skoppum. De skapte flere sjanser
enn det vi klarte, oppsummerer trener Øystein Styrvold.

SEIERSGLEDE: Mens gjestene Husøy og Foynland fortviler over det fjerde strake tapet på rad
mot Re FK, feirer hjemme-laget scoring – hele fem ganger. Legg merke til Husøy og Foynlandspilleren helt til høyre i bildet...
Foto: Stian Ormestad.

Re FK 1 sørga for storseier i første hjemmekamp
BERGSÅSEN: Første seriekamp borte mot Larvik Turn endte med tap. Men Re-gutta i 4. divisjon
fikk opp dampen på hjemmebane mot Husøy og Foynland torsdag 27. april: 5 – 1 sto det på måltavla
til slutt. Re tok ledelsen etter en corner, 21 minutter ut i kampen. Ronny Mortensen plukka opp ballen
i returrommet og fyrte av et skudd som midtstopper Daniel Hov flikka videre i nettmaskene. Ronny
Mortensen sørga også for 2 – 0 med kontring mutters aleine med keeper. Gjestene – som nå er blitt
slått i fire kamper på rad – klarte å pynte på stillingen før pause. I 2. omgang ble Harald Heian sluppet
løs og traff nettet to ganger. Like før slutt fikk banens bestemann Sebastian Hoksrød æren av å sette inn
hjemmelagets femte scoring. – Det var et solid lagarbeid og godt grunnlag som ga uttelling i en deilig
5 – 1-seier. Det kunne også blitt mer. Jeg er stolt av måten vi takler tapet forrige uke på. At vi lærer
av det og måten vi jobber på trening, forteller trener Henrik Arnesen på www.ReFK.no. Kampfakta:
1 – 0 Daniel Hov (21) 2 – 0 Ronny Mortensen (24) 2 – 1 (28) 3 – 1 Harald Heian (59) 4 – 1 Heian (64)
5 – 1 Sebastian Hoksrød (87). Re FKs beste: Sebastian Hoksrød. Re FK: Henning Jensen – Carl Erik
Almgren, Daniel Hov, Audun Kalleberg, Henrik Stenstrøm – Erik Kolstø, Ronny Mortensen – Christer Strøm, Sebastian Hoksrød, Simen Wifstad – Harald Heian. Benyttede innbyttere: Morten Karlsen,
Mads Kjennerud, Mats Christophersen, Simen Skau, Vetle Weseth, Even Gjersøe.
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Starter opp med
idrettsmerkeprøver i juni

Fra seier i fjor til
stjernesmell i år
HENGSRØD/KONGSBERG:
Tore Dahl (54) fra Hengsrød tok
sin aller første bilcross-seier på
Basserudåsen utenfor Kongsberg i fjor. Denne sesongens
første løp på samme bane endte
ikke like bra: Tore kommer baklengs inn i første sving, og det
smeller voldsomt i autovernet.
Heldigvis er han like hel:
- Sikkerhetsutstyret virker! For
å si det sånn, det er ikke alltid
de som kommer først til mål
som får mest oppmerksomhet,
sier Tore om Volvo-vraket.
- Dette er vel den bilen som ble
mest beglodd på hele løpet!
På bildet ser vi Tore komme feil
vei inn i svingen med en svart
Volvo 245, og helt til venstre ser
vi Kristoffer Gutu Holt fra Fon i
en rød Saab. Han ble beste reing
i Vårløpet på på Basserudåsen
med en B-finale-kvalifisering.

RAMNES/VÅLE: Synnøve
Finnerud og Einar Borgmann
er ‘idrettsmerkegeneraler’ i
Re, henholdsvis på Ramnes
skole og Bibomyra. De informerer om at det er oppstart
mandag 12. juni på Ramnes
skole og på Bibomyra onsdag
14. juni, begge steder fra
klokka 18.00. - Vi er tilstede
så lenge det er folk som vil
prøve seg. Og vi er der uansett
vær! Vi holder på ut juni og
tar ferie hele juli og til skolen
begynner igjen i august,
Ramnes skole på mandag
14. august og Bibomyra 16.
august. Da kjører vi på hele
august og ut hele september.
Vi ønsker alle velkommen til
hyggelige merkeprøver, og det
er det samme om folk kommer til Ramnes skole eller på
Bibomyra, forteller Synnøve
Finnerud og Einar Borgmann:
- Vel møtt!

Foto:
Stian Ormestad.

Suveren seier til Kristian Klevjer

Avspark for den nye “fotball-golfbanen” på Reine

VÅLE/RINGERIKE: Sist helg klarte Våle-gutten Kristian
Klevjer (17) mesterstykke å vinne storrittet Ringerike Grand
Prix – suverent! Kristian sykler nå for Glåmdalen, men
han starta i oransj Re-drakt som flere lokale sykkeltalenter.
Søndag ble Kristian Klevjer beste junior i Ringerike Grand
Prix. Det er et av de virkelig store og prestisjetunge rittene i
Norge. Og 17-åringen fra Sørby i Våle vant overlegent:
– Laget kjørte perfekt og la alt til rette for at jeg kunne kjøre
på i bakken, forteller Kristian til ReAvisa. – Jeg kom aleine,
rundt 20 sekunder foran, tror jeg. Kristian har ikke tid til å
ligge på latsida framover: Norgescup i Eidsvoll neste helg,
så Driedaagse Van Axel uci i Barcelona helga etter der, og
et annet interclub-ritt i Belgia etter det igjen. Ikke nok med
at det ble en suveren seier i Ringerike Grand Prix søndag,
lørdag ble Kristian nummer 15 i Sundvolden Grand Prix. Det
ble han etter å lagt ned masse arbeid for sin lagkompis som
til slutt vant. – Det er bare fantastisk! Det skjer gang på gang
– altså at unge sykkelryttere fra Re hevder seg på det øverste
nivå i norsk sykling, forteller Henning Larsen i Re SK. I fjor
tok Kristian fire NM-gull, les mer om det i nyhetsarkivet på
nettavisa ReAvisa.no.
Foto: Privat.

REINE: Jørn Hagen, formann i Re golfklubb, forteller til ReAvisa at Re golfklubb har 250 medlemmer – og nå håper han at det blir flere medlemmer, nå som golfklubben åpner en egen «fotballgolfbane». Helt konkret er det satt ut svære kopper som fotballen skal oppi, ved siden av de vanlige golf-greenene. Så er det om å gjøre å bruke færrest mulig spark. Under treninger kan golfere
og fotball-golfere spille side om side, det er bare under turneringer at banen må holdes av til den
ene eller den andre. – Det er viktig at tilbudene skal kunne leve side om side, forteller Jørn. Den
siste tida har golfklubben kontakta fotballmiljøet for å informere og invitere.– Men også andre
idrettsmiljø er velkomne, dette passer for alle som vil være i morsom aktivitet. Vennegjenger kan
komme, helt uorganisert – og vi åpner for bursdagsselskap og andre feiringer der en skulle trenge
noe morsomt attåt. Hele målet er å få enda mer aktivitet på det flotte området på Reine. – Vi vil
åpne for flere å komme hit og bruke banen. Dette er en vei å gå, kanskje finner vi på noe mer
etter hvert. Flere tilbud er bare bra – også for å styrke grunnlaget for videre drift av Re golfbane.
Joakim Skotte (12) var også på åpningen av den nye banen, han hadde aldri spilt fotball-golf før.
– Det jeg gleder meg til er å få ballen i hullet, men jeg tror jeg trenger å bruke ti spark, da. Joakim
var ikke aleine om å ikke ha spilt fotball-golf før. Thorvald Hillestad hadde heller aldri spilt før. –
En genial idé, mener Thorvald. – Veldig gøy med fotball-golf! Og etter at fotball-golfen var prøvd
ble det en intern «putte-konkurranse» mellom ordførerne, Tønsbergs Blad og ReAvisa. Ubeskjedent nok kan vi rapportere om delt førsteplass mellom Thorvald og ReAvisa. Så det ble Re-seier
nok en gang – akkurat som i RE75 under Re middelalderdager. På bildet ser vi fotballspillerne
Jonas Skorge Paulsen (14), Marius Fritzø Visnes (15), Nikolai Andersen (21), Andi Demaku (12)
og Ola Brattbakk (12) som prøvde fotball-golf i solskinnet.
Foto: Amalie Andersen.
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GODE RÅD: Fredrik Aukland, kjent som ekspertkommentator på NRK, tidligere
langrennstrener og i dag
daglig leder ved Wang Tønsberg innledet på folkemøtet
på tampen av april. Han
ønsker en mer profesjonalisering av idretten, helt fra
barneidretten av.
Foto:
Stian Ormestad.

– Uansett om det er en liten eller en stor
kommune: Idretten må prioriteres politisk!
VÅLE: Her i Re er nesten halvparten av oss med i ett eller flere idrettslag, mens
tallet for Tønsberg er lavere. Idrettsprofilen Fredrik Aukland håper det blir lagt
til rette for fortsatt høy aktivitet i den nye kommunen.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Det var ikke akkurat folksomt
på folkemøte om den nye kommunens idrettspolitikk. Rundt
30 hadde møtt opp, inkludert
møteledelsen, politikere og
foredragsholdere. Det er ikke
store andelen av en aktiv lokalbefolkning i Re. Så å si annenhver reing er aktiv i ett eller
flere idrettslag. Tallet for
Tønsberg er nesten hver tredje.
Sammenslått vil litt mer enn
hver tredje innbygger i den nye
kommunen være medlem av ett
eller flere idrettslag. Det vil si
rundt 18.000 medlemmer av en
befolkning på godt over 50.000.
Totalt får storkommunen 273
idrettsanlegg. Den labre interessen for folkemøtet gjenspeiler
med andre ord ikke på noen
måte aktivitetsnivået i idretten i
Tønsberg-regionen.
Gode råd til en ny kommune
Møtet var åpent for alle interesserte, og idrettsforeningene
i Re og Tønsberg kommuner var invitert spesielt. Flere
sentrale aktører i det frivillige
idrettsmiljøet og det lokale
næringslivet som sponser
idretten hadde møtt opp.
Tema var interessant nok: «Hva
bør prege den nye kommunens
idrettspolitikk?» Og kveldens
hovedforedragsholder var veldig interessant å høre på: Fredrik
Aukland, daglig leder ved Wang
Tønsberg, ekspertkommentator
på NRK og tidligere langrennstrener. Fredrik Aukland tok
for seg frivilligheten, som er
bærebjelken i idretten. Her tok
foredraget en uventa retning.
For der mange hadde forventa
en sedvanlig hyllest til frivillig

innsats, kom det heller en bønn
om mer profesjonalisering av
idretten – helt fra barneidretten
av. – Og det her er faktisk forskningsbasert: Det er helt klart
at vi ikke kan basere idretten på
frivillighet lenger, i framtida.
Vi må skape så stor interesse og
inspirasjon, og tilby et så bra
opplegg at barn og ungdom vil
henge med – og ikke falle fra.
Rekrutteringsklubber i Re
– Derfor trenger vi kvalifiserte,
profesjonelle, ansatte trenere,
som sammen med foreldre og
frivillige skaper et godt tilbud,
sier Aukland. Han setter det
profesjonaliserte tilbudet opp
mot frivillig innsats, som han
mener er basert på mer eller
mindre tilfeldigheter.
– Hvorfor skal de beste trenerne trene stjernene? De burde
trene barn og ungdom, mener
Aukland. Med et flertall lokalpolitikere og kommuneledelse
i salen, innser Aukland at det
dreier seg – som alltid – om
penger. En investering i idretten
i kommunale kroner, sammen
med et tett samarbeid med
idrettslag og skoler, vil gi så
mye igjen. – Det er en av de
beste investeringene i framtida.
Vi vil få igjen så til de grader
gjennom bedre folkehelse.
Og tenk på hvilke verdier og
holdninger barn og ungdom får
gjennom idretten. Kanskje det
viktigste av alt: Gleden av å
holde seg i aktivitet. Størrelsen
på kommunen er underordnet,
mener Aukland, henvendt til
noen av de som nå snekrer
storkommunen nye Tønsberg: –
En kommune – uansett om den

Lokalmat
Kortreist
Økologisk
- åpent mandag til lørdag

er liten eller stor – bør investere
i idretten gjennom støtte til
klubber og anlegg. – Gode
anlegg, som er tilgjengelig og
brukbare til mye forskjellig, så
vi får til en variert aktivitet og
mange forskjellige tilbud, sier
Aukland og nevner Messehallen
i Tønsberg som et godt eksempel. Ellers var de fleste eksemplene fra Re. Som for eksempel
talentutvikling, der Iver Knotten
fra Bjune og Torjus Sleen fra
Fon ble trukket fram – begge
kåra til Årets idrettsnavn i Re.
– Det er viktig at alle klubber
og idrettslag trekker i samme
ende av tauet, at vi utveksler
erfaringer på tvers av klubber,
grener, aldersnivå – hele pakka.
Klarer en klubb å fostre talenter,
så er det et stort pluss – sjøl om
talentene fortsetter videre til
andre klubber, sier Aukland.
I så måte er Iver og Torjus
gode eksempler, sammen med
Re Sykkelklubb – der begge
talentene tråkka sine første
pedaltråkk.
Re SK følger dem og heier på
dem, sjøl om de forlengst har
gått videre fra rekrutteringsklubben her hjemme.
Alle tilbud er viktige
Aukland nevner også hinderløyper, skateparker, turstier,
ballbinger og andre uorganiserte
tilbud som får folk i aktivitet.
Her kan kommunen tilrettelegge
og aller helst også være med på
å finansiere.
– Slike anlegg som kan brukes
døgnet rundt utendørs, av alle
– uansett om du er medlem av
et idrettslag eller ikke – det er et
stort gode. Mer av sånt!

Tlf 333 95 050

Rask Re-ungdom klar for banen
VÅLE: På tampen av april ble fire nye juniorer kurset av
NMK Tønsberg, som har majoriteten av medlemmene sine
her i Re - og kurset ble holdt i Våle. Det består av en teoretisk prøve og en praktisk kjøretest. Alle fire deltakerne
besto med glans, fra venstre ser vi Lauritz Heum (7), Oliver
Øien-Sramek (15), Mathias Bringaker (12) og Ole Fredrik
Bringaker (11). De tre yngste skal kjøre crosskart og eldstemann skal kjøre bilcross. Hvorfor bilsport? Fordi det går fort,
det er spennende og et skikkelig kick, forteller ungdommene
til ReAvisa.
Foto:
Stian Ormestad.

Løper liv i friidrettgruppa igjen
BIBO/TØNSBERG: Rundt 15 barn har møtt opp på trening
i et første forsøk på å få liv i friidrettsgruppa i Ivrig igjen,
forteller Inge Hestnes, som administerer gruppa, og Anders
Linnestad, som er trener. De ønsker seg flere barn, fra 1.
klasse og oppover. Den siste helga i april stilte IL Ivrig med
lag i Slottsfjellstafetten 2017: - Vi hadde med tre lag som
gjorde en fantastisk innsats. Utrolig gøy å ha med så ivrige,
positive og blide barn. 2006-laget kom på en flott fjerdeplass,
bare to sekunder bak tredjeplassen og fire sekunder bak
andre plassen. 2005-laget kom på en flott 10. plass, bare fire
sekunder bak laget over dem på lista. 2003-laget kom på en
flott sjetteplass, de var bare seks sekunder bak det neste laget
på lista, forteller Inge Hestnes til ReAvisa. - Dette var utrolig
moro. Jeg gleder meg veldig til fortsettelsen og håper vi kan
få anledning til å delta på flere stafetter i framtida. Friidrettstreningene er på Bibo på onsdager fra klokka 18.00. Neste
arrangement på planen er Sandefjordsløpet 20. mai.
Foto: Privat

Annonse i ReAvisa?
E-post annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444

Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74
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- Velkommen til Ryksåsen!
RYKSÅSEN: Står du i krysset Holtungveien/Kleivaveien og
følger skilt til Blåløypa opp til Ryksåsen, da kommer du til et
fantastisk utsiktspunkt. Her er du 222 meter over havet og har
fri sikt helt ut til Oslofjorden. Kleven velforening har her fått
satt opp en gapahuk på utsiktspunktet i naturreservatet. Torsdag
for ei uke siden var det høytidelig åpning ved ordførerne i Re og
Tønsberg. Velforeningen vil gjerne dele på det flotte turområdet,
og ønsker innbyggerne i resten av Re og den nye storkommunen
med Tønsberg velkommen til Ryksåsen.
Les mer, se bilder og se video på nettavisa ReAvisa.no.

Se video på ReAvisa.no

Volleyball gjennom hele natta
HOF: Helga 22 – 23. april gikk Nattvolleyballturneringen
til 4H Vestfold av stabelen i Hofhallen. Nesten 200 4H-ere
fra hele fylket deltok på turneringen, og med arrangører,
dugnadsgruppa og vakter var det til sammen 250 som spilte
og heia frem lagene sine gjennom hele natta. Det ble spilt
rundt 90 kamper på tre baner, i tillegg til finalekampene i de
tre klassene “junior”, “senior” og “fossil”.
De første kampene starta klokka 18.30 og finalerundene ble
ikke ferdig før i sekstida med fuglekvitter i bakgrunnen. I
juniorklassen stilte det 8 lag, og Hjelpsomme små lerker, et
mix lag av 4H klubbene Lerka i Hof/Vassås og Hjelpsom
4H i Vivestad gikk tilslutt av med seieren. 15 lag stilte i
seniorklassen, og der var det Kjeldås 4H / Gøy 4H fra Sande
som tok gullet. I fossilklassen var det Hjelpsomme fossiler
som tilslutt dro seieren i havn av de 4 laga som stilte. Djerv
4H fra Undrumsdal tok sølvet i juniorklassen. Rett etter
finalene var det tid for premieutdeling, lagbilder og 4H-løfte.
På bildet ser vi junior-vinnerlaget Hjelpsomme små lerker,
med spillere fra Lerka 4H i Hof/Vassås og Hjelpsom 4H i
Vivestad.
Foto: Pressemelding
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Politiloggen i Re:

Streng straff etter
frontkollisjon

Iskald inngang til mai
RE: 1. mai-langhelga møtte oss
i Re med et skikkelig vintervær, med tett snø og vind.
Det ga trøbbel i trafikken på
siste arbeidsdag før langhelga.
Forhåpentligvis var dette siste
vinterdag for denne vinteren
- vi får krysse fingrene for en
snøfri 17. mai. Bildet er tatt på
grensa mellom Sandefjord og
Re ved Kjønnerød.
Foto:
Stian Ormestad.

Sjekk hva som fikk
anleggselevene på
Re til å smelte…
BERGSÅSEN: Anleggslinja
ved Re videregående skole
jobba som vanlig med sitt - det
vil si store maskiner og møkkete hender. Men så kom de
over noe helt uvanlig, forteller
Re VGS-lærer Erik Myrvang:
– Dynamitt, gravemaskiner,
diesel er nok hovedinteressen
for elevene på anleggslinja.
Men så fant Jon Eivind Lie
fra Ramnes og Eirik Johannes
H. Hjelmtvedt fra Hillestad
to hareunger som lå og rista
nede i en krok på fotballbanen
i Bergsåsen, og nå ligger de
og varmer seg på et saueskinn
inne i traktoren. – Snakk om å
vise omsorg a’ gitt! Lærer og
elever er usikre på veien videre
for disse små krabatene. Men
de så ikke noen annen råd enn
å legge dem tilbake der de ble
finni, etter å ha gitt de litt varme
og omsorg – og nå håper alle på
det beste. – Vi håper haremor
kommer tilbake og tar vare på
dem videre.
Foto:
Erik Myrvang.

BISPEVEIEN: Det var 22. juli
i fjor at mannen kjørte med
sønnen sin sørover på Bispeveien. Fagkyndige har anslått
en fart på 80 kilometer i timen
da bilen de satt i kom over i
motsatt kjørefelt og frontkolliderte med en annen bil, sør for
Revetal. Som ReAvisa meldte
den gang fikk mannen sitt
førerkortet beslaglagt på stedet,
og hans seks år gamle sønn
ble fraktet i luftambulanse til
Ullevål. Mannen ble i etterkant
av ulykken tiltalt for ikke å
ha vært tilstrekkelig aktpågivende. I Nordre Vestfold tingrett
fortalte han at rattet hadde låst
seg før han mista styringen over
bilen. Da han til slutt klarte å få
sving på bilen igjen var det for
sent. Senioringeniør fra Statens
vegvesen vitnet i retten og
viste til undersøkelser av bilen
etter ulykken. Der ble det ikke
finni noen tegn på at rattlåsen
hadde slått inn. I dommen fra
tingretten står det at tiltaltes
forklaring framstår som oppkonstruert og tilpasset de faktiske forholdene, skriver Tønsbergs Blad: Det er ikke funnet
noen andre bevis som støtter
opp under mannens forklaring.
Mannen sjøl og sjåføren av den
møtende bilen kom fra ulykken
uten skader. En kvinnelig passasjer i den møtende bilen fikk
bruddskader, mens 6-åringen
kom fra hendelsen med noen
skrammer. Sjøl om retten påpeker at høy hastighet på stedet
er skjerpende, mener retten det
likevel ikke kan sies at mannen har opptrådt grovt uaktsomt. Derfor ble straffen satt
til betinget fengsel i 21 dager
og en bot på 10.000 kroner.
Ulykkessjåføren mister retten
til å kjøre bil i 12 måneder. For
å få førerkortet tilbake må han
avlegge ny førerprøve.

Dobla fartsgrensa
– og der sto UP…
HØYJORDVEIEN: UP har hatt
fartskontroll i Høyjordveien fra
klokka 12.30 til 17.00, melder
politiet i Vestfold 2. påskedag:
– 41 reaksjoner, hvorav 38
forenklede forelegg på fart
og tre førerkortbeslag på fart.
Høyeste hastighet målt til 114
km/t. At Utrykningspolitiet
stiller seg opp med fartskontroll i Høyjordveien er ikke noe
nytt. Heller ikke at mange blir
stoppa i hastigheter godt over
fartsgrensa. Men at noen klarer
å nesten doble fartsgrensa på 60
km/t er en helt ny og skremmende fartsrekord. I fjor ble
påskas verste fartssynder målt
til 101 km/t. Enda flere ble tatt i
fjor, hele 14 førerkortbeslag og
nærmere 100 forelegg.

Feira et trygt
lokalsamfunn i Re
REVETAL: Stor stas da Tobias Hansen Solberg (5)
fikk prøvesitte en brannbil. Re kommune inviterte til
moro og alvor for små og store på Revetal sist helg.
Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no
Korpsene starta sikkerhetsdagen
med å marsjere fra Revetalgata
til parken før ordfører Thorvald Hillestad snakka litt om
markeringen og hvor glad han
er for at det nok engang var sol
på denne sikre dagen.
Viktig moro på Revetal
Re sykkelklubb hadde sykkelsjekk og en løype man kunne
sykle. Medlemmer fra klubben
ga tips, en av dem var Gjermund Heierstad (10). – Det
man må tenke på når man skal
gå over fotgjengerfeltet er å
se om det kommer bil. Også
man må også huske å sykle
forsiktig og ikke kjøre på folk,
forteller Gjermund. Det var
mange redningsetater, kommunale virksomheter, frivillige
lag og foreninger på plass. NAF
lot barn kjøre små elektriske
biler, mens voksne kunne prøve
promillebriller. Brannvesenet
var også tilstede, og de viste
fram en brannbil og masse
utstyr. Tobias Hansen Solberg
(5) fikk sitte i brannbilen, mens
brannmann Thomas Glavanes
passet på. Risikoryddig.no jobber for forebygging av skader
og ulykker hjemme. – Vi er
opptatt av ting som for eksempel å ikke lade mobilen om
natten, trampolinesikkerhet og
brannsikkerhet. For de fleste
skader skjer jo hjemme, forteller folka på stand for risikorydding.no. Politiet hadde med seg
politihunder fra politiets hundetjeneste. Vegvesenet hadde
med «bråstoppen», der alle kan
oppleve hvordan en bråstopp
kjennes ut i en bil. Grand finale

var en triksekonkurranse med
elitespilleren fra Ramnes, Tobias Gran (LSK). Sjøl om Re er
et trygt lokalsamfunn, offisielt
sertifisert med plakett ved
inngangen på kommunehuset,
toppa Re en dyster brannstatistikk for fjoråret – som ReAvisa
har skrivi om tidligere. Dette
tok utvalgsleder for drift,
eiendom og næring (DEN) Odd
Gjerpe (KrF) tak i og oppfordret
elektrikerfirmaene i Re om å
stille på stand – med rabatterte
priser på komfyrvakt og andre
brannpreventive anordninger.
– Det lokale næringslivet i Re
stiller som alltid opp, og det
er veldig hyggelig, forteller
hovedutvalgslederen
til ReAvisa.
Internasjonalt godkjent
som et trygt lokalsamfunn
Det er seks år siden Re kommune ble godkjent som et «trygt
lokalsamfunn», og det er fem år
siden den aller første «Trygg i
Re-dagen» på Revetal. Trygge
lokalsamfunn i Re (TL) er den
ulykkes -og skadeforebyggende
delen av folkehelsearbeidet i
kommunen. Re kommune ble
internasjonal godkjent gjennom
Safe Community som et Trygt
lokalsamfunn 20. mai 2011.
Safe Community er en internasjonal modell for forebygging
av skader og ulykker. Personskader som følge av ulykker er
et folkehelseproblem. Hver år
må flere enn 550.000 personer i
Norge få medisinsk behandling
for slike skader. Blant nordmenn under 45 år er ulykker
den vanligste dødsårsaken.

SIKKERHETSDAG:
Tobias Hansen Solberg
(5) får lov til å sitte i en
brannbil, mens brannmann Thomas Glavanes
passer på. Gjermund
Heierstad (10) gir tips
om sykling.
Foto:
Amalie Andersen

«Himmelspretten»
er stengt for trafikk
KÅPEVEIEN: Erik Gustavson, driftsleder i Veidrift AS,
informerer om stengingen:
Fylkesvei 665, Kåpeveien –
eller «over Himmelspretten»
som vi lokalkjente sier, stenges
fra og med klokka 07.00 onsdag
10. mai, og det er uvisst når den
åpnes igjen. – Det går nok fort
to uker eller mer, avhengig av
hvor fort jobben går, forteller
driftslederen til ReAvisa. Det
skal gjøres grunnarbeid på en
strekning på 400 meter med
masseutskifting. Denne våren
har hjulsporene vært store høl i
asfalten, der flere biler har sliti
med å komme seg fram uten
å skrape nedi.Kommunen er
varslet, det blir satt ut skilter på
Revetal, Kåpe, i Undrumsdal og
Grøumkrysset med informasjon.
Omkjøring blir via Hengsrødveien. Helt konkret stenges
veien fra Kåpeveien 366, Dal
Søndre, til krysset Kåpeveien/
Grøumveien. – Veien blir åpen
fra Kåpeveien 366 og ned til
Revetal, det samme på andre
sida fra Grøumkrysset og til
Undrumsdal.

Nye pasienter
ønskes velkommen!
Moderne utstyr
- Kort ventetid

Ring oss på tlf.

33 05 25 41
www.tannlegemisje.no

Den norske tannlegeforening
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MC-ulykke på
Ramnesveien

Brann på Linnestad
næringsområde - igjen

RAMNESVEIEN: Første
melding kom klokka
21.37 søndag kveld 7.
mai. En motorsykkel i
et følge har kjørt ut i yttersving på Ramnesveien
i Askjerdalen, etter å
ikke ha klart den krappe
svingen. MC-føreren ble
kjørt til sjukehus med
ukjente skader, ifølge
politiet. Forholdet er
også anmeldt av politiet. Ulykkesstedet er de
samme S-svingene som
for en annen MC-ulykke
for ganske nøyaktig ett
år siden. Det var synlig
bremsespor inn i svingen
og ut i grøfta.

LINNESTAD: Mandag kveld brant det hos
KMT Gjenvinning AS. – De behandler utrangerte kabler. Under behandling blir fraksjoner
som oljefylt papir, bitumen, olje, fett, tjære,
plast, kobber, aluminium, bly og jern separert
fra hverandre, melder Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB). Brannen ble
varsla rett før klokka 17.30 mandag 8. mai, og
halvannen time seinere hadde brannvesenet
kontroll. – Etterslokking vil pågå en stund til
før vi mest sannsynlig kan pakke sammen og
returnere, forteller brannmannskapet på stedet
klokka 19.00. I oktober i fjor var det også en
brann ved anlegget. Det har ellers vært flere
små og store branner ved gjenvinningsanlegg
på Linnestad næringsområde de siste åra, der
Revac-brannen sommeren 2014 har vært den
mest omfattende.
Foto:
Stian Ormestad.

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

Rykket ut til brann i butikk på Revetal

Lastebil velta i grøfta i Vivestad

REVETAL: Klokka 21 onsdag 3. mai gikk brannalarmen på Revetal. En
ReAvisa-tipser forteller om røyk og flammer på Rema 1000 Revetal, ved vareleveringen på baksiden av bygget – mot Kåpeveien. Da ReAvisa kom til stedet,
hadde butikkpersonalet sjøl klart å få kontroll på branntilløpet før brannmannskap hadde rukket fram. Butikkpersonalet hadde sammen med hjelpsomme
kunder finni fram vannslange, kopla til krana ute, og klart å slokke branntilløpet. Det var tydelig spor etter et branntilløp som kunne endt mye verre.
Vestviken 110-sentral meldte om utrykningen klokka 21.10: – Stasjon Kopstad
sjekker branntilløp i Revetalgata. Også en politipatrulje ble sendt til stedet.
De meldte at brannen var slokka, og at brannen starta i ei søppelkasse som sto
inntil veggen: – Forholdet er anmeldt av politiet.
Foto: Stian Ormestad.

VIVESTAD: Ulykken skjedde rett over klokka 14.00 fredag 7. april, og bergningsmannskapene var på plass klokka 15.00 for å berge lastebilen og henger
opp fra grøfta. Ingen nødetater rykket ut til ulykken. ReAvisa fikk kjapt opplyst at det ikke er snakk om noen personskader. Sjåføren av lastebilen var i full
sving med å hogge småskau sånn at bergingsmannskapet skal komme til.
Lastebilen, som kommer fra et godt etablert sørlandsfirma, har kommet
nordfra, fått ett hjulsett utenfor asfaltkanten og velta i grøfta. Ingen andre var
involvert i ulykken. Lastebil og henger var fullasta med flis som havna utover
i skauen. Dette ble gravd opp og over i en annen lastebil på stedet. Veien
ble delvis stengt under mesteparten av bergningsarbeidet, og helt stengt i en
kortere periode.
Foto:Stian Ormestad.

Din lokale elektriker siden 1998

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

33 06 24 34
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Se video på ReAvisa.no

- Junge er f... meg best!
“Den arbeidskapasiteten hans må du tilbake til 1930-tallet for å finne noe som likner. Noen må klone ham. 50 - 60 sånne og vi får lagt togskinner hele veien til Nordkapp innen året er omme. Det er sjelden man kan bruke ordet “best” om noe eller noen, men Junge er f... meg best!”
Det er attesten til Christian Junge fra Kristopher Schau, musiker, komiker, forfatter og programleder - og frontfigur i rockebandet The Dogs.
Junge starta for to år siden sitt eget lille rocka firma: “Rock Transport”. Siden den gang har reingen transportert band nærmest verden
rundt. Og på hvert stopp er han en alt-mulig-mann som kan brukes til det aller meste under konserten: Alt fra lyd, lys, gitarteknikker, med mye
mer. - Jeg elsker å være på konsert hver dag, og aller best er det når jeg kan bidra til at konserten blir best mulig!

ROCK’N ROLL: Christian Junge (36) midt foran Kongescenen,
der han tar i mot Honningbarna-vokalisten på fjorårets Slottsfjellfestival. På konsert ser du reingen overalt der han trengs - akkurat
der og da - hele tida - høyt og lavt. Det største bildet ble kåra av
Norske Konsertarrangører til “Årets Konsertbilde 2016”.
Foto:
Tom Lund.
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Lever rockelivet - i kulissene
VÅLE/VERDEN: Sjøl om Christian Junge (36) fra Brekkeåsen er en habil musiker - godt kjent i det lokale musikklivet her i Re - trives
han best i kulissene. - Det er bak, over, under eller foran scenen jeg trives best. Ikke på.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Christian Junge (36) bor i
Brekkeåsen med samboer og to
barn. Han har utdannelse innen
kulturfag, musikk og administrasjon. Sånn, nok formaliteter.
Nå rock'n roll:
- En helvetes pågang
Christian - eller Junge blant
musikkvenner - elsker musikk
og rockelivet. Derfor digger han
å kjøre rundt på rockeband, og
det var i en Caravelle med ni
stykker og full rigg stappa inn
det skjedde: Ideen om Rock
Transport dukka opp. Junge
kjøpte seg en svær Sprinter,
brukte ei uke på å bygge den
om akkurat sånn han ville ha
den, og så var buisinessen i
gang. - Det ble en helvetes
pågang, det er et stort behov der
ute, forteller han. Junge står for

transport av både folk og utstyr,
er med å rigge opp og ned, og
under konserten kan han brukes
til det meste - både lys, lyd,
stemming, reparasjoner - det
aller meste bandet skulle trenge.
Han er en "potet" som kan alt og får gjort unna alt som trengs.
- Nei, jeg er vel aldri den som
står med henda i lomma? Jeg
liker ikke å sitte eller stå i ro.
Også er det en fordel at jeg kan
litt forskjellig ting - fikse ting.
Enten det er bil, gitar, lys, lyd.
Det er mye rart som må fikses
og ordnes på tur!
Det eneste problemet med
buisiness-ideen var at band ikke
tjener penger lenger. Derfor ble
det ikke så store overskuddet.
Det er marginalt hva man kan ta
seg betalt av band som nesten
ikke tjener penger sjøl. Likevel

gikk det slag i slag fra oppstarten på nyåret for to år siden. I
2015 ble det 280 reisedøgn. En
rockebuss ble til to, og så tre.
Junge både kjørte sjøl og leide
ut busser som band kunne reise
rundt i sjøl.
Alt-mulig-mann som fikser alt
Det ble for mye. Mens Junge
var på turne med et band i
Sverige, havarerte en annen
turnebuss i Oslo. Han kjørte
for å bytte dynamo i løpet av
natta, etter at giggen i Sverige
var ferdig. Så tilbake igjen for å
fortsette turneen i Sverige.
Det er bare ett av mange eksempler på at det balla på seg.
- Og fortsatt var det ikke mer
enn at det såvidt gikk rundt, sier
Junge og ler. For nå er det bare
for moro skyld - og en liten bi-

inntekt. Men det første året var
en god erfaring å ta med seg.
- Jeg måtte finne meg en vanlig
voksenjobb ved siden av.
Da ble det bilmekaniker denne
gangen.
CV-en er variert for alt-muligmannen som fikser det meste.
Mens ReAvisa er innom, lager
han et nytt mikrofonstativ til
The Dogs. Det ser like tøft ut
som bandet låter. Denne våren
har han vært på veien i to og en
halv måned med bandet, gjennom 24 spillejobber landet over.
- Jeg har prøvd meg fram og
har finni en gylden middelvei.
Det vil si at jeg har solgt unna
bussene og beholdt bare en, og
nå booker jeg ett og ett band,
og konsentrerer meg om en
turne av gangen. - Det er mer
håndterlig og veldig gøy - og

jeg kan kalle det en bijobb. Med
denne formelen ser jeg familien
min, og jeg klarer å beholde
jobben.
Nå som Junge har hodet over
vannskorpa igjen, koser han seg
gløgg i hjel. - Det er gøy å fikse
bil til turne og greier. Også er jo
turnelivet akkurat som en lang
guttetur.
Trives best bak scenen
Når det gjelder å fikse bil, er det
en historie for seg sjøl. Turnebussen blir malt opp for hvert
enkelt band, med logo og navn.
- Det er bare noe jeg gjorde, det
er ikke akkurat noe som blir
bestilt. Det blir kult da!
Å male om turnebussen med
The Dogs-dekor tok sju timer.
- Med tre knekte ribbein, vel
og merke. Jeg klarte f... meg å

EU-kontroll / bilreparasjoner
Roger Skinnes, Sørbyveien 603, 3178 Våle
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"Det er sjelden man kan bruke ordet "best" om noe eller noen, men Junge
er f... meg best. Den arbeidskapasiteten hans må du tilbake til 1930-tallet for
å finne noe som ligner. Noen må klone ham. 50-60 sånne og vi får lagt togskinner hele veien til Nordkapp innen året er omme."

Kristopher Schau,
musiker, komiker, forfatter, programleder og frontfigur i The Dogs

ROCK TRANSPORT: Christian Junge (36) kan brukes til det meste, har banda som booker ham erfart: Sjåfør, gitarteknikker, lys- og lydteknikker, scenevakt, med
mye mer. Junge maler for hånd bandlogoene på Rock Transport-bussen for hvert nye band han frakter rundt. Over ser du et lite utvalg. Sjøl om Junge ikke er midtpunktet under konserten, er han det backstage sammen med bandet. Øverst til høyre ser du Junge med The Dogs, med vokalist Kristopher Schau rett bak Junge.
Foto:
Stian Ormestad / Tom Lund / Privat.

ramle ned fra taket på bussen da
jeg skulle fjerne ei takluke. Det
hadde gått greit det, hadde jeg
ikke landa på ei gardintrapp.
Men denne karen lar seg ikke
stoppe av noen "småskader".
En gang skulle bakdørene på
en turnebuss byttes over til
en annen, fordi den som var
ferdig malt til bandet streika. I
stedenfor å male på nytt, var et
bakdør-bytte enklere. Helt til
Junge mista døra på tærne.
Tærne ble bare teipet med
gaffateip, og turneen gikk som
planlagt. En god stund etter
viste det seg at ett par av dem
var brukket. Musikken kommer
uansett først. Denne karen lever
og ånder for musikk. Sjøl er han
er en habil musiker, godt kjent i
det lokale kulturlivet i Re. Han
har arrangert musikkfestival i

sin egen gårdsplass - med Oslo
Ess på plakaten. Junge digger
å være på konsert hver eneste
dag. Og enda råere er det å
bidra konstruktivt til konserten
han er på.
- Du savner ikke å stå på scenen
sjøl?
- Næ, jeg trives best når jeg
ikke synes. Jeg har spelt med
The Dogs, når jeg blir dratt opp
på scenen. Men det er bak, over,
under eller foran jeg trives best.
Ikke på.
Imponerende liste med band
Fram til nå har vi prata mye om
The Dogs. Men Junge har også
reist med Kvelertak, Honningbarna, El Cuero, Sweden, Oslo
Ess, Mayhem, ramser han opp.
- Ehh, holder ikke det a'? Det
er mange småturer ellers også.

Hurra torpedo, for eksempel.
Jeg visste absolutt ikke at Mayhem er så svært! Jeg fikk dritsjokk på en festival i Frankrike.
Det var helt sjukt!
Turnebussen har kjørt hele Europa rundt. Nå er det snakk om
en gigg i statene. I juni blir det
turne med Mayhem i Russland.
Junge har blitt mer og mer
teknikker og alt-mulig-mann
enn sjåfør. Nå hender det at
også han kan ta seg en hvil på
turne. Derfor begynner Rock
Transport å bli både mer behagelig og samtidig likne mer
på et levebrød. Han er blitt en
kjent og ettertrakta kar i
musikkmiljøet. - Det er et lite
miljø, så det er ganske oversiktlig, sier Junge - som får mange
henvendelser. - Jeg kunne
kanskje levd av dette nå, nå som

jeg veit litt mer om hvordan det
bør gjøres - det kan godt hende.
Men jeg har finni min greie,
og det er en mellomting. Litt
ute på veien, og litt hjemme i
vanlig jobb. Det betyr at jeg må
si en del nei til Rock Transportoppdrag.
Kombinasjonen er perfekt:
Guttetur på turne, med kameratskap, promp, pissprek og gøy
hele tida, for så å komme hjem
til ni-til-fire-livet. - Etter to
måneder på guttetur er det vanvittig godt å komme hjem igjen
til familien min. Tro meg!
- Junge er faen meg best
ReAvisa sendte en SMS til
Kristopher Schau, og får tilbake
følgende attest fra The Dogsvokalisten - også kjent som
komiker, forfatter og program-

leder: "Det er sjelden man kan
bruke ordet "best" om noe eller
noen, men Junge er f... meg
best. Den arbeidskapasiteten
hans må du tilbake til 1930-tallet for å finne noe som ligner.
Noen må klone ham. 50-60
sånne og vi får lagt togskinner
hele veien til Nordkapp innen
året er omme".
2018 fylles allerede opp
Neste på planen nå, er Sverigeturne med The Dogs, så
Russland-turne med Mayhem i
juni, for så full festivalsommer
med The Dogs. Så ettertraktet er
reingen blitt at også 2018 begynner å fylles opp med turneer
allerede nå.

Haslestad Gummiservice AS
Tlf 33 06 28 90
Industriveien 11
3164 REVETAL

Din totalleverandør av varmepumper og AC

Kontakt oss for en hyggelig dekkprat!

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no
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Lokalpolitikk i Re:

Én av fire
tør ikke varsle
PRESSEMELDING: En fjerdedel av de som oppdager noe
kritikkverdig på arbeidsplassen,
velger å holde munn. Mange av
de som varsler refses, baksnakkes og presses til å slutte.
Dette kommer fram i Norsk
Ledelsesbarometer, som er gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for arbeidstakerorganisasjonen Lederne. – På
enkelte arbeidsplasser innledes det nærmest automatisk
oppsigelsesprosess mot ansatte
som er kritiske, kommenterer
forbundsleder Audun Ingvartsen
i Lederne. Godt over halvparten
av de nesten 3.300 ledere og
mellomledere som deltok i
undersøkelsen har opplevd
kritikkverdige forhold i sin virksomhet. 420 av dem – altså 1 av
4 – vedgår at de unnlot å varsle
om disse forholdene. – Tallene
våre viser at i over halvparten
av tilfellene der varsling ikke
skjer, er det frykt for å miste
jobben som gjør at den ansatte
tier. På mange arbeidsplasser er
det lav aksept for uenighet, og
kritikk oppfattes som illojalt.
Det kan gi bedriftskulturer der
ulovligheter og etiske overtramp feies under teppet, sier
Ingvartsen. Konsekvensene kan
nemlig være knalltøffe for de
som sier ifra om ting som ikke
er som de burde være. Blant de
som varslet ble 45 prosent utsatt
for baksnakking og 26 prosent
fikk refs av sin overordnende.
17 prosent oppgir at de fikk
karrieren skadet eller ødelagt,
mens 9 prosent ble tvunget ut av
stillingen sin. Funnene i Norsk
Ledelsesbarometer er med på å
bekrefte andre lignende studier
som har kommet de siste årene.
– Det er også min erfaring at
det har blitt et tøffere klima
for varslere de siste årene,
sier Birthe Eriksen, som har
doktorgrad ved Universitetet i
Bergen om arbeidstakers rett til
å varsle. Bitten Nordrik i AFI er
én av forskerne som har utført
Norsk Ledelsesbarometer. Hun
understreker at mange virksomheter burde ha større takhøyde
for å snakke om kritikkverdige
forhold, da disse kan være en
verdifull kilde til læring og
utvikling av organisasjonen.
– På en del arbeidsplasser synes
det å råde en forestilling om at
så lenge ansatte og ledere etterlever gjeldende standarder og
prosedyrer så vil ikke kritikkverdige forhold oppstå. I våre
samtaler med ledere, tillitsvalgte og verneombud hører vi at
de ofte møtes med uvilje når de
påpeker at det er gap mellom
intensjoner og realiteter. Ledere
som kritiserer standardene får
høre at de ikke er «tett nok på»
eller «tar ballen», sier Nordrik.

– Det skal ikke være sånn at det er en svakhet å innrømme
feil. Vi ønsker jo å få noe konstruktivt ut av kritikk.
MEDIESTORM: Rådmann Trond Wifstad,
da medienes søkelys var på ledelsen i Re
kommune i forbindelse med en annen sak
for noen år siden. Den gangen var det en
varsler ved det gamle sjukehjemmet i Våle
som tipsa om forhold som var så graverende at det nådde rikspressen ganske kjapt
etter at ReAvisa først hadde skrivi om det:
Glemte avviksmeldinger, lav bemanning,
ikke den rette kompetansen på jobb til enhver tid, musefeller i matheisen, mat utgått
på dato, med mer. Da det ble klart hvem
en av varslerne var, ble hennes vikarvakter
fjerna - og dette måtte rådmannen svare
for.
Foto: Stian Ormestad.

REVETAL: Før påske var alle medienes søkelys på Re kommune - nok en gang. For det er ikke første gang
det går skeis når ledelsen i Re kommune skal takle kritikk.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Revetal ungdomsskole-elev
Daniel Aall Skillinghaug (15)
la ut et kritisk innlegg på
Facebook – og sendte det også
til ReAvisa. Det handla om et
lite respektfullt forhold mellom noen lærere og elever på
Revetal ungdomsskole. Daniel
gikk ikke til rektor, lærerne
eller elevrådet med problemene,
fordi han ikke hadde trua på at
det ville føre noen vei. Flere
tidligere elever har stått fram i
media og støtta Daniel i akkurat
det.
Ikke første gang...
Det er ikke første gang ReAvisa
spør rådmann i Re om en eventuell ukultur i Re kommune.
Som vi skreiv i en leder i sakens
anledning: “ReAvisas inntrykk
har over flere år vært at det ikke
er særlig ålreit å være en varsler
i Re kommune”. Rådmann
Trond Wifstads korte svar er:
– Vi ønsker å bli bedre på dette,
og vil gjerne lære av kritikk.
Det litt lengre svaret er: – Det
skal ikke være sånn at det er
en svakhet å innrømme feil. Vi
ønsker jo å få noe konstruktivt
ut av kritikk.
Akkurat det blir etterlyst i
ReAvisa-lederen, som rådmann
Wifstad kommenterer mer utfyllende slik:
– Sånn generelt mener jeg at vi
jobber for å få til en kultur som
er basert på åpenhet. Vi har fått
på plass gode systemer for å
fange opp avvik, og vi har stor
fokus på lederutvikling. Det er
mye vi ønsker å få til, men det
er selvfølgelig krevende. Det
går ikke an å bare vedta noe
og tru at alt er i orden, men en
åpenhetskultur må bevises i
konkrete handlinger, sier Wif-

stad. Og han innrømmer ovenfor ReAvisa at Re kommune
kan ha litt å jobbe med.
– Så er det dessverre sånn at
noen ganger tråkker vi feil og
uttaler oss kanskje klønete
– spesielt i en stressa situasjon,
sier han om den siste tidas
mediestorm.
Kort avstand mellom etatene
Rådmann kan i ettertid skjønne
at kontakten mellom rektor og
lensmann ble slått stort opp
i noen medier. På den andre
siden, det er ikke noe unormalt
i at ungdomsskole-ledelsen og
lensmannskontoret holder kontakten. På Revetal er det kort
avstand mellom etatene: Vi har
enn så lenge lensmann og kommunehus, med barnevern og
andre tjenester for barn og unge,
og ungdomsskole innenfor et
steinkast hit og dit på Revetal.
På Re-torvet har vi ordførerens
hjørne – eller rettere sagt stolpe,
og jaggu finner du ikke ei lokalavis rett i nærheten også.
– Det var ikke noe dramatikk
i at rektor tok kontakt med
lensmann, sier rådmann Trond
Wifstad. – Skolene har gjennom
alle tider hatt en god dialog med
det lokale lensmannskontoret.
Den dialogen er en styrke vi
har, som en mindre kommune.
– Så ble dette dessverre skrivi
noe feil fra rektors side, og det
ble hvert fall oppfatta feil –
dette ble aldri registrert som en
politisak. Vi må beklage dette
på det sterkeste, og ta sjølkritikk
på hvordan dette ble kommunisert.
Denne gangen slo kontakten
mellom rektor og lensmann
veldig uheldig ut, med hvordan
Daniel følte det som en trussel

og mange medier kjørte på med
fete «anmelder 15-årig elev»overskrifter.
– Når vi som kommune og
skoleeier tar kontakt med lensmann, er det ikke alltid fordi det
nødvendigvis har skjedd noe
kriminelt. Det skulle vi ønske at
hadde kommet bedre fram i dialogen med både eleven, foreldrene og mediene. Det beklager
vi veldig. Som sagt, det trenger
ikke å ha skjedd noe kriminelt.
Det kan være at vi ønsker å
jobbe preventivt på tvers av
etatene – eller rådføring, som i
denne saken. Dette med preventiv kontakt mellom etatene har
vi flere gode eksempler på. Så
den tette dialogen med politiet
vil vi gjerne opprettholde, understreker Wifstad. Han viser til
at kommuneledelsen har mange
hensyn å ta i sine uttalelser: –
Blant annet taushetsplikt. Vi
som kommune har helt andre
hensyn å ta enn media og hvert
fall privatpersoner på Facebook.
Da kan det bli litt keitete og
uttale seg. – Så er det helt klart:
Folk må få lov å komme til orde
med sine oppfatninger – enten
det er i ReAvisa, Tønsbergs
Blad, NRK Vestfold eller på
Facebook, understreker rådmann Trond Wifstad.
- Synd at saken kommer nå
På politisk hold er det Tove
Øygarden (H) som trekker i
trådene, som leder for Hovedutvalg for helse, oppvekst og
velferd (HOV). Hun mener at
det er litt av hvert å nøste opp
i. Spesielt dette med skrall tillit
til å gå rette tjenestevei, som vi
har sett flere eksempler på her i
Re – der Daniel-saken var den
siste i en rekke. – Som følge av

denne saken må vi sette oss ned
og finne ut: Er det generelt sånn
at folk ikke har tillit til å gå rette
tjenestevei, eller er det enkeltsaker? Jeg vil tru at det er noen
som går tjenestevei og blir hørt.
Men mediaoppslag kommer der
det ikke skjer. Vi må sørge for at
alle føler en tillit til at ting blir
tatt skikkelig tak i. Siden dette
gjentar seg gang på gang, så må
vi komme til bunns i dette.
Hovedutvalgslederen forteller
at dette skal prioriteres, også på
politisk hold. – Det er egentlig
veldig synd at denne saken
kommer nå, nå som vi akkurat
har fått tall for Re-skolen der
resultatene på flere viktige områder er blitt betraktelig bedre.
Vi har hatt dårlige tall tidligere,
det er helt klart – men gradvis
blir tallene jobba og jobba
oppover til det bedre på Revetal
ungdomsskole. Det er snakk
om å bygge tillit, og det tar tid,
er hovedutvalgsleder Tove Øygarden helt enig med rådmann
Trond Wifstad om. Tidligere
hovedutvalgsleder Margareth
Horn (SP – nå utmeldt av partiet) mener det er noe grunnleggende feil, når det gjentatte
ganger oppstår uheldige episoder i Re kommune.
– Det er en eller annen kultur
og måte å jobbe på i ledelsen,
som ikke er lett å forstå seg på
som innbygger, og jeg forsto det
ikke alltid som folkevalgt heller,
skriver hun i kommentarfeltet
til ReAvisa-lederen – som en av
rundt 1.000 reaksjoner totalt.
Les mer på ReAvisa.no
Les hele den opprinnelige
saken, oppfølgingssaker med
reaksjoner og ReAvisas leder på
nettavisa ReAvisa.no.
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ALT i GLASS
Vi leverer et stort utvalg

SPERREBÅND: Deler av kirkegården ved Fon kirke er ikke tilgjengelig
utover våren og sommeren. – Slik det er nå, er det en del av gravene som ikke
kan besøkes, forteller kirkeverge Per Astrup Andreassen. Og sånn kan det i
verste fall bli til over sommeren.
Foto: Håkon Westby.

Får ikke stelt gravene før 17. mai
FON: Deler av kirkegården er sperra av på grunn av råteskader
i taket på Fon kirke. Så prekært var behovet, at rådmannen satsa
heller på tilgivelse enn tillatelse, siden det ikke var tid til annet
enn å hive seg rundt og skaffe penger til strakstiltak.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Tirsdag 18. april ble deler av kirkegården
i Fon stengt med sperrebånd på grunn av
faren for at takstein kunne falle ned. Sperrebåndene er der fortsatt – og det ser ut til
at de blir der en god stund til. – Slik det er
nå, er det en del av gravene som ikke kan
besøkes, forteller kirkeverge Per Astrup
Andreassen. Og sånn kan det i verste fall
bli til over sommeren. – Sperrebåndene
vil bli stående inntil videre. Sannsynligvis
ut juni. Håpet er å få kommet i gang med
arbeider i løpet av juni, forteller kirkevergen til ReAvisa.
Hvis det først raser en stein…
Det betyr at flere ikke får pynta på grava
til 17. mai. Det er viktig å respektere
sperringene. – Taket har vesentlige mangler med utettheter ved mønet, lekkasjer
og feilaktig avrenning ved takfot og dårlig inntekking mot tårn. Det er stedvise

råteskader i både undertak, gesims og
profilerte sperreføtter. Fordi taksteinene er spesielt tilpasset hverandre og
nærmest ligger i forbandt og er kraftig
dimensjonert har de foreløpig ligget
på plass. – Men hvis det først løsner
en takstein, vil trolig store mengder
stein rase samtidig, forteller kirkevergen til ReAvisa.
Kirketaket i Fon trenger å legges om.
Fellesrådet har sendt en søknad til Re
kommune om ekstrabevilgning på
1,6 millioner kroner til arbeidet med
tak og råteskader på Fon kirke. De
midlene som nå skal brukes til
strakstiltak, er omprioriteringer av
500.000 kroner på kommunebudsjettet. Les mer om denne saken og
generelt om vedlikeholdsetterslepet
på kirkene i Re på nettavisa
ReAvisa.no.

- du finner oss på Facebook!

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

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

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
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SOLERØD OPPVEKSTSENTER: Foran ser vi elevrådsleder ved Solerød skole Ingrid Heierstad
(13), bak ser vi fra venstre SU- og FAU-leder Rolf Kullander, FAU-leder for Solerød barnehage
Jenifer I. Karpinska, FAU-leder for Solerød skole Guri Nilsen og FAU-medlem Margareth Horn.
Foto: Stian Ormestad.

Ingrid (13) overtalte kommunestyret
REVETAL/UNDRUMSDAL: Elevrådsleder Ingrid Heierstad (13) ønsker bedre
uteområder på Solerød oppvekstsenter. Våre folkevalgte vil nå få fart på
oppgraderingen, samtidig som barnehagen utvides.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
ReAvisa skreiv på tampen av
april om at Undrumsdal vokser,
og at rådmannen foreslår å utvide Solerød barnehage med en
avdeling. Mange småbarnsfamilier i bygda må reise til andre
barnehager i Re med barna sine,
fordi det er lange ventelister i
Undrumsdal. I siste kommunestyremøte benytta elevrådsleder
og FAU-representanter åpen
post, med et ønske om helt
nødvendig oppgradering av
uteområdene samtidig som
barnehagen utvides.
Meningsmåling i skolegården
Elevrådsleder Ingrid Heierstad
(13) forteller om ønskene blant
barnehagebarna og skoleelevene
fra kommunestyrets talerstol.
Det er en klatrediamant/pyramidenett, ufohuske, og kosmetiske utbedringer av uteområdet
– til skolen. Til barnehagen
er ønskene et huskestativ, ei
sandkasse, diverse lekeutstyr –
som eksempelvis flere sykler,
lekeapparat, og opparbeiding
av mer variert terreng, pluss
drenering. Sammen med FAUrepresentant Margareth Horn
viser de fram bilder av uteområdene – med flere mangler etter
lekeplassinspeksjon seinest sist
høst. Ei lekestue som er gitt av
FAU står nærmest og råtner på
rot på en bløt plen. Her trengs
det grunnarbeider som drenering og fundamentering? En kort
og bratt akebakke kunne blitt
mindre bratt og litt lengre med
enkle grep – og mye tryggere. I
dag er det provisorisk lagt noen
matter over gjerdet i bunn av
bakken – et gjerde som ved to
anledninger er blitt krasja inn
i og forårsaket skader på barn.

Ordfører Thorvald Hillestad
(SP) skryter av engasjementet.
– Engasjerte innbyggere vil vi
ha, og spesielt engasjement fra
den yngre garde.
Ordføreren foreslår å ta debatten ved behandling av økonomiplanen for den neste perioden,
det vil si tidligst på tampen av
dette året. Det er altfor langt
fram i tid for en utålmodig
Heming Olaussen (SV):
– Vi får vel her et innblikk i et
oppdemma behov over tid, og
et behov som forsterkes ved en
utvidelse av barnehagen. SV er
ikke bare opptatt av kvantiteten,
men også kvaliteten. Derfor er
vi ikke fornøyd med framdriften
ordføreren skisserer, det vil ta
vinter og vår. SV foreslår heller
å legge opp til en tidsplan der
vi får saken til neste kommunestyremøte i juni, hvor vi
skal gjøre opp regnskapet for
fjoråret, taler Olaussen – med
et millionoverskudd fra 2016
friskt i minne. – Der må det
være mulig å se om ikke det er
mulig å prioritere dette, ved den
korsveien.
– Ganske stusslig uteområde
Den ene kommunestyrerepresentanten etter den andre signaliserer støtte til SVs forslag,
før det blir enstemmig vedtatt.
– Uteområdet er egentlig ganske
stusslig, mener Trude Viola
Antonsen (AP). – Vi kan’ke
ha det sånn at FAU kjøper ei
lekestue, også står den og blir
ødelagt, sier hun og viser til et
av bildene elevrådet og FAU
viser fram til våre folkevalgte.
– Sjøl for Re Høyre er dette
en gladsak, at det er vekst i
Undrumsdal, sier Tove Øygar-

den (H) med et smil. Høyre har
ved flere anledninger foreslått å
legge ned Solerød skole.
Administrasjonen fikk skryt
fra alle hold, for å ha kasta seg
rundt og finni en løsning på
manglende barnehageplasser
i Undrumsdal. Alle tre rådmannens punkter ble enstemmig
vedtatt – så barnehagen utvides
med en avdeling til. Heming
Olaussens tilleggspunkt ble
også enstemmig vedtatt – så
oppgraderingen av uteområdene
framskyndes med klar tverrpolitisk vilje.

Tlf 333 78 515
Autoriserte Traﬁkkskolers
Landsforbund (ATL)

Selvvask på Revetal!

• Avfetting • Høytrykk • Skumlegging • Voks • Støvsuger
Vedtaket lyder som følger:
• Oppheng til gulvmatter • Vaskeservant og bøtte
1. Det opprettes en ny barnehageavdeling i Solerød barne• Velg mellom verdikort, poletter, mynter eller kredittkort
hage fra høsten 2017.
• Verdikort, poletter og svamper kan kjøpes på verkstedet
2. Det settes av kr. 750 000,inkl. mva. til engangsinvesteringer for å klargjøre arealene,
samt innkjøp av inventar og
utstyr. Dette finansieres med refusjon av mva. kr 150.000,- og
med låneopptak kr 600.000,-.
3. Budsjettet for drift av den nye
avdelingen tas inn i budsjettjusteringen i
juni.
Ta vare på gamle minner og blås nytt liv i dem!
4. AdminEn perfekt gave til jul, bursdag, konfirmasjon, bryllup eller et jubileum.
istrasjonen
pålegges å
gjøre en rask
utredning av
forbedringer
av uteområdet som kan
stå klart over
sommerKSMedia på Saltrød mellom Tvedestrand og Arendal, digitaliserer det meste innen lyd,
bilder og slides, film og video. Ring oss for et uforpliktende tilbud i dag, eller sjekk våre
ferien.
nettsider for priser og mer informasjon. Telefon: 9620 9814 - Internett: www.ksmedia.no
Saken legges
fram for
TILBUD I APRIL, MAI OG JUNI 2017, DU BETALER MAKS:
5.000,- for jobben ved digitalisering av følgende typer video-filmer: VHS, VHSC, Video8, Hi8 og DV.
neste møte i
8.000,- for jobben ved digitalisering av bilder og slides/dias, samt filmruller (super8 / 8mm-filmer).
kommuneInkludert i prisen får du filmer/bilder levert på DVD i flott mappe (mappen er en gave fra oss). Ønsker du det heller levert på minnepenn / harddisk, be om pris.
styret.
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“Det er ganske ambisiøst med fem temamøter og to generelle
folkemøter i løpet av såpass kort tid.”

Si din mening på ReAvisa.no

Petter Berg, ordfører i Tønsberg

Folketomme folkemøter
om sammenslåingen av Re og Tønsberg
VÅLE: “Det er ingen vits i å mene noe som helst. Tidligere avstemninger og meninger er blitt overkjørt!!!”
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Hvis oppmøtet på folkemøtene
gjenspeiler interessen rundt
sammenslåingen av Re og
Tønsberg, er interessen så å si
fraværende. Det var langt ifra
trangt om plassen på Våle samfunnshus onsdag 26. april.
Hvorfor? En stor overvekt av
ReAvisa-leserne mener i kommentarfeltet til nettavis-saken at
det ikke nytter å engasjere seg:
“Det er nok en del som har gitt
opp, ja”.
Fra fullsatte folkemøter,
til folketomme folkemøter
Sammenlikner vi med interessen for folkemøtene for to år
siden der tema var ja eller nei
til sammenslåing, eller folkemøtene i fjor om retningsvalget
– da snakker vi om en annen
verden. Mens for eksempel
Vonheim var fylt til randen med
folk så seint som i fjor høst,
kom det bare 15 stykker på
folkemøte på Våle samfunnshus. Enda det nå er snakk om å
være med på å forme den nye
kommunen. Av de rundt 15
frammøtte var de aller fleste
fra kommuneadministrasjonen,
folkevalgte eller representanter
med andre verv av ett eller annet slag. ReAvisa kunne telle tre
– fire frammøte utenom kommuneadministrasjon, folkevalgte eller andre verv.
Kanskje føler folk at de ikke
blir hørt, uansett? Noen mener

det etter en lang prossess i Re:
Først nei til sammenslåing i
folkeavstemning, så en innbyggerundersøkelse som ikke ga et
alminnelig flertall for noen av
de tre alternativene for retningsvalget, bare et simpelt flertall
for Tønsberg for Re som helhet.
Mens flest var positive til Tønsberg, var nesten like mange
negative til Tønsberg. Mer enn
hver tredje reing ville aller
helst ikke slå Re sammen med
Tønsberg.
Uansett grunn: Byggingen av
nye Tønsberg kommune ser
ikke ut til å engasjere – hvert
fall ikke gjennom folkemøter.
Riktignok var det godt oppmøte
på det første folkemøtet om
landbrukspolitikk – som seg
hør og bør samla det tema en
del folk her i Re. Men etter det
har oppslutningen vært forsvinnende liten, både her i Re og i
Tønsberg.
– Et sorgens kapittel
Re-ordfører Thorvald Hillestad
innleder møtet. Rett før han tok
ordet, innrømmer han ovenfor
ReAvisa at det er skuffende få i
salen. – Det er flere ting som ser
ut til å ikke virke: Mikrofonen
virker ikke, og kanskje virker
heller ikke annonseringen vår?
Her kan ReAvisa legge til for
egen del at det var bare det
første folkemøtet om landbruk
– som var godt besøkt – som er

Din entreprenør/samarbeidspartner i landbruk, bygg- og anlegg

•
•
•
•

Grøfting/drenering
Skog- og krattrydding
Gravearbeid
Tomtearbeider

•
•
•
•

Transport
Massedeponering
Granittmurer
VVA-anlegg

blitt annonsert i lokalavisa,
ikke noen av de andre folkemøtene – og heller ikke dette
folkemøtet.
– Det er nesten så vi kan diskutere om vi bør avslutte hele
folkemøtet før vi har begynt?,
spør ordføreren. Han poengterer at det bare er noen ytterst
få i salen som ikke allerede
har hørt det meste han skal
si. Tilhørerne er enig: – Detta
her var et sorgens kapittel.
Det er altså så dårlig!, mener
de. – Jeg er glad for at folk
sier meninga si – rett fra levra.
Men vi kan vel ta en kortversjon, kan vi ikke si det sånn?,
trumfer Thorvald gjennom, og
kjører på med overhead, tall
og statistikk.
- Innbyggermedvirkning
er viktig
Ingen på Våle samfunnshus
kunne gi noe godt svar på
hvorfor det ikke kommer folk
på folkemøte. Innbyggermedvirkning er et viktig prinsipp
i byggingen av den nye kommunen. Tønsberg-ordfører
Petter Berg mener det kan
være for mange folkemøter.
– Det er ganske ambisiøst
med fem temamøter og to
generelle folkemøter i løpet
av såpass kort tid, mener
Tønsberg-ordføreren på vei
inn i en så å si tom sal fem
minutter før folkemøtet starta.

Revetal

Tlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

FOLKEMØTE: Godt med
plass på Våle samfunnshus onsdag 26. april.
Foto:
Stian Ormestad.

Meninger på ReAvisa.no:
- Noe av grunnen til dårlig oppmøte....nemlig; det er ingen
vits å mene noe som helst...tidligere meninger og avstemninger har glatt blitt overkjørt!!!
Ruth Toril Valmestadrød
- Innbyggerne blir ikke hørt uansett. Så ser da selvfølgelig
ingen nytte med å komme. De tidligere meningene våres har
jo blitt overkjørt.
Kristine S. Andresen
- Sånn blir det når alt skal " trees"nedover hodet på innbyggerne, vi har jo ingenting vi skulle ha sagt!!!!!
Mona Mørken Paulsen
- Når en stemmer nei - også blir det JA til en annen kommune
- da gidder ikke jeg mere..
Inger Anne Spets Firing
- Det er nok en del som har gitt opp ja.

Aase Førsund

- Gjengen over, i denne saken, oppleves ikke mye konstruktive. På annet enn temaet ‘sutring’!
Odd Gjerpe
- Hvorfor skal alt være så stort? Slutt å innbille oss at det blir
billigere. Alle sammenslåinger blir bare dyrere. Er det bare
for at de som styrer skal føle seg større?
Hanna Marie S. Jensen
Diskuter saken på nettavisa
ReAvisa.no eller www.facebook.com/ReAvisa
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K r. 960 per døgn!

488 46 424

Lorange@minirent.no

Vil du bli med på
tur til Eidene?
BRÅR: Solveig B. Myrstad på
Brår har tatt initiativ gjennom
Re Røde Kors sin besøkstjeneste til en tur til Eidene på
Tjøme. Dette er et tilbud for
hjemmeboende eldre i Re kommune. - Gjennom besøkstjenesten har vi noen navn, men vi
vet at det finnes flere som kan
ha glede av å bli med på tur.
Disse vil vi gjerne komme i
kontakt med, og tenkte vi kunne
få det gjennom lokalavisa, forteller Solveig. Turen til Eidene
blir torsdag 8. juni, fristen for
påmelding er 21. mai. Solveig
treffes på telefon 975 14 983 for
mer informasjon om turen.

Vårkonsert og vårtur med VåRa-koret
RAMNES: - VåRa-koret har det siste året fått flere nye medlemmer og vi er nå et kor som teller 29 personer. En fin gjeng
som ønsker seg noen flere på herrestemmene, forteller Ingegerd Holt Brattestå på vegne av VåRa-koret. Nå forberedes en
vårkonsert på Elverhøy søndag 21. mai. - Tittel er ”Gøy på
landet” – og det håper vi det blir! Gratis inngang, med kafe og
utlodning, der alle er hjertelig velkommen, forteller Ingegerd.
Siste helga i mai setter koret med noen ledsagere, kursen for
Bornholm - til en korfestival som varer i tre dager. - Vi har
hyra inn Johan Haslestad med sin buss til å frakte oss dit og
har noen ledige plasser i bussen dersom andre har lyst på en
forsommertur til Bornholm, forteller Ingegerd som er å treffe
på telefon 977 54 879.
Foto: Håkon Westby

Har du bidrag til
hvalfangstrommet
på prestegården?
VÅLE: Våle historielag søker
gjenstander fra hvalfangsttida,
forteller historielagsleder Karl
Anders Bråten. - I 2015 ble det
innredet et eget rom på Våle
prestegård, det såkalte «hvalfangstrommet». Det ble utstyrt
med mange flotte gjenstander.
Noen gjenstander ble gitt oss,
og disse blir værende i rommet.
De lånte gjenstandene er levert
tilbake. Nå søker historielaget
etter flere gjenstander, og håper
at noen i bygda fortsatt har
noen gjenstander på loft og i
kjeller som de kan tenke seg
å gi/låne bort til historielaget.
Takk på forhånd!, sier Karl
Anders Bråten som er å treffe på
telefon 913 18 084, eller e-post
kabraate@online.no.

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

Alle typer bore- og
sprengningsarbeider
Les mer på www.kjellfoss.no

Årsmøte for SOS-barnebyer
VESTFOLD: SOS-barnebyer Vestfold hadde årsmøte på
tampen av mars, der et aktivt år 2016 ble oppsummert: - Vi
har hatt to hovedaktiviteter; Slottsfjellfestivalen og Barnebymarsjen, forteller Bernhard Marti fra Jarberg: - Samarbeidet
med Slottsfjellfestivalen ble gjennomført for sjette gang. 60
personer var med og hjalp til. Barnebymarsjen ble i 2016
arrangert i Sandefjord og Tønsberg. Begge steder var godt
besøkt. Charlotte Edenhammar ble valgt til ny leder for Frivillige for SOS-barnebyer Vestfold. Med seg i styret er Veronica
Frantzen for UNG SOS, Stein Bøe og Bernhard Marti. På
bildet er fra venstre; Veronica Frantzen, Charlotte Edenhammar og Bernhard Marti.
Foto: Pressemelding

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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TRAVEL MANN: Sven Erik
Hatleskog har nok å finne på,
og får enda mer å finne på
framover. Nå vil 53-åringen
drive med både smykker,
briller og burger på Revetal.

Åpner Burger King på
Revetal før neste sommer
REVETAL: Sven Erik Halteskog driver allerede god
butikk på Re-torvet med C)optikk og Gullfunn. Nå
hopper han ut i enda en bransje: – Revetal skal få
den flotteste Burger King-restauranten i hele verden!

Foto:
Stian Ormestad.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Sven Erik Halteskog (53) er
bosatt på Eik, og har drivi
butikk på Re-torvet siden 2003.
Da starta han opp en optikerbutikk, som i dag er C)optikk
og Gullfunn. Snart får han også
ansvaret for franschise-drift av
Burger King, en verdensomspennende fastfood-kjede.
Dermed vil han drive med både
burger, briller og smykker på
Revetal. – Det blir spredning i
sortimentet, ja. Men det går ut
på det samme: Salg og service,
sier Sven Erik til ReAvisa.
VIKA LANDHANDEL FØR: Vika Landhandel åpnet for første gang i 1894. I tillegg til landhandleri fantes også en frysesentral der man kunne lagre sine frysevarer.
Foto: Privat.

Vika Landhandel holder åpent igjen
SVINEVOLL: Koselig, utsøkt og stilfullt, mener Vika Landhandels første
kunder på 60 år.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
På tampen av april åpna
Wenche Weum Bue (66) Vika
Landhandel i våningshuset på
gården langs Hvitsteinveien på
Svinevoll.
– En gammel drøm
Landhandelen var et knutepunkt
i bygda fra 1894 til den ble lagt
ned i 1957. Nå åpner den pensjonerte Røråstoppen-rektoren
landhandelen igjen – 60 år etter.
Det var folksomt på tunet
da åpningen fant sted, presis
klokka 12.00 lørdag 22. april
2017. Wenche ønsker alle vel-

kommen, før ektemannen Tor
Wilhelm Bue markerer åpningen med å slå på et melkespann
med ei øse. Inne vanker det
kaffe og kaker, og folk tar en titt
på alt som er til salgs: Noe nytt
og noe gammelt, mye fra lokale
produsenter og leverandører,
noe har Wenche gitt et nytt liv
med egne hender – alt pent
utstilt i landhandelen.
– Typisk Wenche!
– Jeg har alltid pusla med ting,
sydd, strikka og pussa opp
gamle møbler, sier Wenche om

en gammel drøm som har gått i
oppfyllelse. Deler av den gamle
kjøpsmannsdisken fra den opprinnelige landhandelen er på
plass, sammen med en kaffekrok med sofa, bord og stoler.
Trine Janken Mathiesen, Åse
Gran og Eva Holm er tre av
mange kunder som er innom
første åpningsdag. De synes
butikken er blitt veldig koselig.
– Utsøkt og stilfullt, typisk
Wenche!
Vika Landhandel vil holde
åpent torsdag, fredag og lørdag
hver uke.

VIKA LANDHANDEL: Wence Weum Bue med sine gode hjelpere: Linn Therese Bue Røynesdal, Ingun Bue Bogetvedt, Irene Solberg og Liv Astrid Bue.
Foto: Håkon Westby

«Indrefileten» på Revetal
Kjøpmenn og sentrumsutviklere
Sjur Gran og Martin Gran står
for bygningen, mens Sven Erik
skal drive restauranten.
– Vi har snakka om Burger
King på Revetal lenge. Det var
Sjur Gran sin ide i første runde,
og jeg hang meg på fra og med
andre runde, forteller Sven Erik.
– Jeg var sulten på nye utfordringer, så jeg sa selvfølgelig ja.
Ved den sørvestlige rundkjøringa på Revetal, på andre siden
av veien for bensinstasjonen og
kommunehuset, blir det snart
drive-in og double whopper.
Dette er ei tomt som er blitt
beskrevet som indrefileten
på Revetal. – Ho hjemme ble
ikke særlig imponert av at jeg
skal drive med enda mer enn
jeg allerede gjør, men jeg fikk
innvilga en slags halvhjerta
godkjenning til slutt. Men med
den beliggenheten – midt på
Revetal, ved Bispeveien – og
med drive-in, ja da må man ha
trua. – Sjøl ho hjemme har fått
trua nå! Sven Erik vil ikke karakterisere seg som en grunder,
men heller kjøpmann eller
kremmer. Han elsker å jobbe
med salg og markedsføring,
like mye som han elsker å
jobbe med mennesker. Og etter
hvert er han også blitt en viktig
aktør i sentrumsutviklingen på
Revetal, med flere jern i ilden.
53-åringen har drivi butikker
flere andre steder, men har solgt
unna alt annet for å konsentrere
seg om Revetal. Her synes han
det er mest moro å drive, som
en av flere aktører i en rivende
sentrumsutvikling.
– Hvorfor Revetal?
– Det er et fantastisk skyv her,
og det er veldig spennende å
være med på – så det ga seg
sjøl. – Jeg har drivi i Horten i

20 år, for eksempel, og jeg ser
store forskjeller. Det gjøres
mye riktig i Re, og det er veldig
moro å være med på – det gir
meg det lille ekstra for å stå
på enda mer og jobbe enda
hardere. Den ekstra energien
har trengtes i en lang Burger
King-prosess der mange skal
mene noe før ting går i orden.
Det har vært mange møter og en
grundig sjekk av Revetal.
– Så jäkla mycke trafik!
Burger King fant tilslutt ut
at Revetal var et sted å satse
på, etter å ha plotta inn trafikkmålinger, innbyggertall og
avstander inn i sine systemer.
Da de høye herrer i Burger
King Norden kom for å sjekke
ut Revetal, gikk trafikken tett
på Bispeveien. Den svenske
toppsjefen skal visstnok ha sagt
noe slikt: – Så jäckla mycke
trafik! Vad har ni her gjort
fornått?
Det er Martin Gran, kjøpmann
og sentrumsutvikler, som gjenforteller sitatet på godt svorsk.
Også når ReAvisa inspiserer
Burger King-tomta går trafikken
tett inn mot rundkjøringene.
Det blir en 400 kvadratmeter
stor restaurant med drive-in.
Den flotteste i verden, mener
Sven Erik – som har en tett
dialog med svenske arkitekter i
Burger King-apparatet.
Sven Erik anslår at det trengs 20
ansatte, alt fra restaurantsjef til
ekstrahjelper, heltidsansatte og
deltidsansatte. Åpningstidene
ser ut til å bli fra ti på formiddagen til ti på kvelden hver dag,
sju dager i uka. Det er planlagt
et bygg der fastfood-restauranten vil legge beslag på en
del av nybygget. Derfor jobbes
det for å lande flere leietakere
til resten av bygget, forteller
Martin Gran. Han ser for seg
et signalbygg der langtifra hele
tomta er bebygd, men heller
godt med grøntarealer og sitteplasser rundt bygget. En luftig
bebyggelse som åpner sentrum
opp mot Bispeveien, der folk
får lyst til å stoppe og ta seg en
strekk på beina – og en burger.
Alt det kommer an på nå, er
når resten av bygget blir fylt
opp – og dermed også om det
blir byggestart til høsten som
planlagt. I så tilfelle vil Burger
King være i drift på Revetal
neste sommer.

ReAvisa mai 2017

25

Jobbklær AS utvider
i Industriveien 3

DRØMMEN: Trude Skau (45) har god hjelp fra ektemannen Jarl Espen Skau (48). Trude har jobba i bransjen
i 20 år, og nå har drømmen om å drive for seg sjøl gått i oppfyllelse. Les mer om Jobbklær AS på nettavisa
ReAvisa.no - der kan du også se video fra åpningen av butikken i desember i fjor.
Foto: Stian Ormestad.

Revetal Kolonial legges ned
REVETAL: Litt over ett år etter at Revetal kolonial
åpnet dørene, stenges de igjen. – Jeg gir meg mens
leken er god.

REVETAL: I november i fjor åpna Trude dørene for
Jobbklær AS på Revetal. Hun ville starte litt forsiktig,
men allerede nå er butikken utvida flere ganger for å
møte behovet for en slik butikk på Revetal. Jobbklær
AS har ommøblert, krympa kontorer, og til slutt ble
ett par vegger rivi for å få enda større plass til nisjebutikken i 1. etasje i Industriveien 3. - Det gikk bare to
måneder, det - før vi fant ut at vi har jo ikke plass! Det
var kanskje dumt å ikke satse litt større med en gang,
sier Trude Skau til ReAvisa. - Men jeg ville starte veldig forsiktig. Sjøl om investeringene er store i starten,
spesielt med å fylle butikken opp med varer, så ser de
at de får mer inn enn det går ut i faste utgifter. Så sånn
sett er det ikke røde tall på bunnlinja. - Vi snur oss kjapt
etter hva folk ønsker - så det blir litt forskjellige innkjøp
av varer og merker. Nå er vi klare for vår og sommer,
og jakttøy kommer for fullt her i butikken. Også jakttøy
til damer - det er populært. Vi er ikke med i en kjede,
så vi kan velge og vrake akkurat det vi - og kundene
- vil ha. Det vil si kvalitet hele veien. Så er det om å
gjøre å bygge stein på stein, og ikke bite over større
investeringer enn vi klarer å takle, forteller Trude. Hun
er spesielt fornøyd med det høye antallet lokale firmaer
som tegner firmakonto hos henne. - Vi fikk kjapt avtale
med over 100 firmaer, nå er vi oppe i 160. Men vi har
masse kapasitet fortsatt, så det er bare å komme! Det er
masse folk innom: Folk med eget firma, folk som vil ha
litt skikkelige sjaueklær til fritid, det er mye bønder, og
en god del aktive pensjonister. Med mye mer. Jobbklær
AS opplever - som alle andre butikker på Revetal - at
det kommer kunder fra en stor omegn. - Lille Revetal
er poppis, konklurerer Trude som storkoser seg i egen
butikk etter å ha vært ansatt i samme bransje i over 20
år: - Dette er jo drømmen min, så det er kjempegøy!
Foto: Stian Ormestad

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
– Mangel på folk, og for mye
konkurranse, forteller Kristine Mathilde Formo (32) til
ReAvisa. Akkurat det med stor
konkurranse er hun bare glad
for.

å få på plass vil bestå i stor
grad i andre butikker, kafeer og
landhandleri. – Det er flott å se
at det satses på øko, landhandleri og kafedrift. Jeg vil ikke
gi noen dårlig samvittighet.

- Det blir for tøft
– Er ikke ett år litt lite med tid?
– Jo, det kan du si. Men med
ny og bra helsekost på Retorvet, ny kafé på Re-torvet, ny
landhandel på Svinevoll som
også selger bakst, og ikke minst
Rema 1000 inn i nytt bygg på
Revetal – ja, da blir det for tøft.
At Rema generelt skal dundre
på med øko-varer, har Kristine
Mathilde biti seg merke i. Fra
før av har vi en viden kjent
Meny-butikk på Revetal som
er selve motoren i sentrumsutviklingen, en butikk som har
vinni priser på priser oppigjennom åra. Mathilde er tross alt
glad for at tilbudet hun prøvde

Ser positivt på framtida både for seg sjøl og kundene
– Hva skal du finne på nå da?
– Jeg har fått mange hyggelige
jobbtilbud i det siste, og har
ikke rukket å sjekke stillingsannonser enda. Vet ikke helt
hva jeg lander på, men det må
bli noe med ren mat til folket.
Til ReAvisa forteller Kristine
Mathilde at hun legger heller
ned i god tid enn å gå konkurs.
Hun ser positivt på framtida,
både for kundene som kan
klare å finne noenlunde samme
tilbud ellers på Revetal og i
Re – og for seg sjøl med nye,
spennende utfordringer foran
seg.

Er du på utkikk etter sommerjobb/helg-ettermiddagsjobb?
Vi søker ekstrahjelp til vårt lager på Døvik.
- Lagermedarbeider (trucksertifikat, Kl B)
- Sjåfør ( Kl CE, G8, sjåførkort og YSK)
For mer informasjon ta kontakt med
Lillan Ramøy, tlf 92 85 50 77
Søknad kan sendes: lir@fricogroup.no

REVETAL KOLONIAL: Kristine
Mathilde Formo (32) gir seg etter litt
over ett år med drift på Revetal.
Foto:
Stian Ormestad.

Langeland Landbrukstaksering

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

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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Bare to av ti vil
slutte i jobben og
starte for seg sjøl
PRESSEMELDING: Norge
er et av Europas beste land å
starte gründervirksomhet i,
men vi ligger langt nede på
statistikken likevel: I verdens
største arbeidsmarkedsanalyse
– Randstad Workmonitor –
framstilles nordmenn som noen
av det internasjonale arbeidsmarkedets minst risikovillige
til å starte egen virksomhet. I
den ferske rapporten, som omfatter over 25.000 arbeidstagere i privat sektor fra 33 land,
svarer bare to av ti nordmenn
at de vurderer å slutte i jobben
for å bli sin egen arbeidsgiver. Dette er langt under det
globale snittet. Sjøl i Sverige
er interessen for å starte for
seg sjøl vesentlig større enn i
Norge. - Myndighetene legger
godt til rette for entreprenørskap i Norge. Bare Sveits
scorer høyere enn oss når folk
blir spurt om landet de bor i
er et godt sted å starte egen
virksomhet, forteller administrerende direktør Eivind Bøe
i Randstad Norge. - Sju av ti
nordmenn synes norske myndigheter aktivt støtter gründerbedrifter, og her scorer vi over
det globale gjennomsnittet.
Norge er altså et av landene
med best forutsetninger for å
skape noe nytt, men vi er blant
de som er minst villige til å
satse. Det sier antagelig mye
om nordmenns søken etter
trygghet, og om lav arbeidsledighet og våre gode lønnsog sosiale ordninger, sier Bøe.
Aller størst lever gründerdrømmen i India, der over
halvparten av de spurte sier de
ville vurdert å slutte i jobben
for å starte for seg sjøl.
- Funnene i denne undersøkelsen samsvarer med
tidligere studier og undersøkelser vi har gjort om
gründervilje og entreprenørskap blant norske arbeidstagere. De fleste nordmenn synes
det naturlig nok er tryggere
å motta fast lønn fremfor å
risikere å skape noe sjøl. Og
mange har nok fått med seg
at så mye som 75 prosent av
norske bedrifter som startes
opp, går konkurs i løpet av de
fem første årene. Men vi ser
likevel en økende tendens til
at stadig flere ønsker å være
sin egen sjef hvis de kunne og
hadde våget – også i Norge,
sier Eivind Bøe.

Re-jente er ny
leder for Pedagogstudentene
REVETAL/OSLO:
Enstemmig innstilt fra
valgkomitéen ble Hedda
Eia Vestad (26) valgt til
ny nasjonal leder for
Pedagogstudentene.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

ELITEMELKERE: Ekteparet Reidun Bogstad Knutsen (39)
og Arild Knutsen (43) på Berg i Ramnes.
Foto:
Pressemelding.

Hedret for topp melkekvalitet
RAMNES: Disse melkebøndene på Berg i Ramnes er
i elitedivisjonen blant alle melkebønder her til lands.
Pressemelding
Post@ReAvisa.no
Til sammen 93 melkeprodusenter fra hele landet mottok på tampen av april TINEs
høyeste utmerkelse for topp
melkekvalitet, Sølvtina. Ekteparet Reidun Bogstad Knutsen
(39) og Arild Knutsen (43) var
blant disse «elite-melkerne»
som ble hedret. De driver Berg
Melkesamdrift DA på familiegården til Reidun på Berg i
Ramnes. Tildelingen fant sted
under en høytidelig markering i
forkant av TINEs årsmøte.
Ikke en eneste glipp
Hver dag måler TINE kvaliteten
på melka fra norske melkeprodusenter. Den beste melka
kategoriseres som «elitemelk».
Bønder som klarer å levere elitemelk hver eneste dag i 15 år,
hedres med Sølvtina. Elitemelk
er den høyeste kvalitetsmerkingen norske melkebønder kan få
for sin råvareleveranse, og nær
5.500 dager med god fjøsdrift
må til for å kunne motta den
eksklusive tina, laget av ekte
sølv hos gullsmed Th. Martinsen i Tønsberg. – Sølvtina er et
symbol på det langsiktige og
møysommelige arbeidet bønder

har lagt ned over mange år.
Mottakerne har utført et imponerende godt arbeid med vekt
på kvalitet og grundighet over
lang tid, sier Hanne Refsholt,
konsernsjef i TINE.
Tar vare på dyra
på aller beste måte
Styreleder Trond Reierstad
er stolt over den dyktighet
og grundighet mottakerne av
Sølvtina representerer. – Bak
prestasjonene ligger yrkesstolthet, gode hygienerutiner og
grundig planlegging og oppfølging av alle deler av gårdsdrifta,
med stor vekt på å ta vare på
dyra på beste måte, forteller
styrelederen. – Høy kvalitet er
det beste konkurransefortrinnet
norsk melkeproduksjon har i
konkurransen med utenlandske
aktører. I løpet av de siste 15
årene har andelen elitemelk
økt javnt og trutt. Det betyr at
norske forbrukere får melk i
verdensklasse. Målet med hedersprisen er å påskjønne dyktige
melkeprodusenter og øke
interessen for godt fjøsstell, god
gårdsdrift og levering av melk
med særdeles god kvalitet.

26-åringen fra Revetal er ferdig
utdannet lærer ved Høgskolen
i Oslo og Akershus, men hun
tar nå et femte påbyggingsår i
kroppsøving på grunnskolelærerutdanningen trinn 5. - 10.
Men før lærerkarrieren starter
gjør hun seg klar til et år som
heltids tillitsvalgt for landet
lærerstudenter, som leder for
Pedagogstudentene, lærerstudentenes fagorganisasjon og
studentforeningen i Utdanningsforbundet. Det skriver Khrono,
en uavhengig riksdekkende
nettavis for alle som er interessert i høyere utdanning og
forskning. Avisen er eid av
Høgskolen i Oslo og Akershus
og gis ut av et eget styre.
I innstillingen heter det: «Valgkomitéen mener at Hedda Eia
Vestad er en god kandidat for
ledervervet ut i fra hennes
tidligere erfaring både i og utenfor organisasjonen og samtaler
med sittende arbeidsutvalg og
leder. Hedda er rollebevisst og
har et pågangsmot, glede og
engasjement som er vanskelig
å sidestille. Valgkomiteen er
trygg på at Hedda vil fortsette
med det gode arbeidet som er
satt i gang av avtroppende leder

Oppgitt over forsøpling
FOSSANVEIEN: Det kokte over for Steffen Borg i Fossanveien
søndag kveld. Det var i Facebook-gruppa “ReAvisa – oppslagstavla” at innlegget først ble posta: – Vi har plukka søppel her flere
ganger i år, men dette tar for pokker kaka!!! Denne har ikke ramla
av en henger, skriver Steffen om en fryseboks som er lempa ut i
grøfta. Og dessuten er det mer jobb å få dumpa fryseboksen over
autovernet og ned i grøfta, enn å skyve den av hengeren med god
hjelp fra ansatte – enten det er på Revetal eller dynga. Alle fem
gjenbruksstasjonene i Vestfold hadde de tatt i mot fryseboksen med
et stort, serviceinnstilt smil – helt gratis. Simen Holtung, avdelingsleder på Expert Revetal bekrefter at det er gratis: – Det er gratis
både her og der, du betaler ingenting uansett om du kommer hit til
oss på Revetal eller Rygg gjenvinningsstasjon på Taranrød, for eksempel. Simen forteller at han stadig får spørsmål om dette, så det er
bare bra om lokalavisa kan minne folk på det. Alt med ledning, det
vil si EE-avfall, tas i mot – helt gratis. Les mer på ReAvisa.no.

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

og videreutvikle Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet
til nye høyder». Til Khrono
forteller Hedda: — Pedagogstudentene har blitt organisasjonen
for meg. Personlig så brenner
jeg for og bryr meg virkelig om
lærerutdanningen.
Hun mener også at Pedagogstudentene, med sine 19.000
medlemmer, har god gjennomslagskraft, og et godt samarbeid
og med moderorganisasjonen
Utdanningsforbundet hvor
de også har kontorplass. Og
hun forteller at hun allerede i
november i fjor bestemte seg
for at hun ville bli ny leder og
sa det høyt. Revetal-jenta har
lang erfaring fra studentpolitisk
arbeid blant annet som nestleder
i Studentenes fakultetsråd
(SFR), vara til høgskolestyret
ved HiOA, studentrepresentant
i Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU), samt medlem i
Skikkethets-nemnda ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Tross mye organisasjonsarbeid,
det er lærer Hedda vil bli til
slutt: — Ja! Jeg vil absolutt bli
lærer, jeg kunne ikke tenke meg
å forlate skolen for å jobbe med
noe annet.

www.beautyzone.info

Revetal
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OVERREKKELSE:
Styreleder i Andreas’
Minnefond Elisabeth Sann
og Mary-Ann Oshaug ved
Incestsenteret i Vestfold.
Foto:
Joakim Thorkildsen

Etterlyser vinnere
etter «Trygg i Re»dagen på Revetal

Minnefond-markering på Restauranten
REVETAL: Incestsenteret i Vestfold fikk årets stipend fra Andreas Bull-Gundersens minnefond.
Pressemelding
Post@ReAvisa.no
Mary-Ann Oshaug og Incestsenteret i Vestfold fikk overrakt
30.000 kroner og et bilde ved
en tilstelning på Restauranten
på Revetal. Det var styreleder i
Andreas' Minnefond, Elisabeth
Sann, som overrakte sjekk og
bilde, laget av Re-kunstneren

Line Gulsett. 10.-klassingene
Suzanne Jacobsen og Stian
Hoksrød fra Re underholdt,
samt Anne og Mia Bull-Gundersen. Yosef Assidiq fra stiftelsen
Just Unity - som mottok stipendet i 2016 - fortalte om hvordan
midlene ble brukt til et fengsels-

prosjekt i Halden fengsel, rettet
mot Syria-farere som sitter
fengslet, eller andre som kan
stå i fare for å bli rekruttert til
ytterliggående islamisme.
Mary-Ann Oshaug og Incestsenteret fikk stipendet spesielt
til støtte for deres forebyggende

arbeid i alle Vestfold-barneskoler og Vestfold-barnehager.
Pengene skal blant annet gå til
opptrykk av deres barnebok
"Mats og den vonde hemmeligheten", laget av Mary-Ann
Oshaug og Kristine Gøthesen,
illustrert av Kari Sortland.

REVETAL: - Under arrangementet “Trygg i Re” på Revetal
hadde vi en quiz som mange av
de oppmøtte svarte på. Vi trakk
tre vinnere på slutten av dagen
– men det var kun en som var
tilstede for å hente premien sin.
De to andre hadde gått videre. I
den forbindelse etterlyser Tina
Hveem, kampanjerådgiver hos
Risikorydding.no, følgende
vinnere: Kasper B. Halvorsen
og Ingvild Skoglund. Premien
er en ryggsekk og refleksvest
fra Risikorydding og kan hentes
på kommunehuset i Re, der
folkehelsekoordinator Ole Grejs
tok med premiene etter endt
sikkerhetsdag.

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

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

DNB Eiendom Revetal | Revetal Torvet, 3174 Revetal | Tlf: 47 67 55 00

RD

09999.no
m

dnbeiendo
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Re-dialekta:

Hva sier du?
- Både “i” og “på” Revetal
- “I” Revetal
- “På” Revetal

95
prosent

Ja, det heter “på Revetal”!
REVETAL: Diskusjonen har rast rundt kjøkkenbordet, i lunsjen, under familiemiddagen, i skolegården, over hekken, og i festlige lag den siste uka.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Snart 600 stemmer er posta på ReAvisa.no.

ReAvisa prøver å være vårt dialekt-ansvar bevisst. Vi skriver
på dialekt, og vi sier ifra når noe
trengs å si ifra om. Det trengtes
nå. For vi hører stadig flere som
sier «i Revetal». Det svir i øra
å høre det. Før hørte vi det bare
på nyhetene: «Det skjedde i
Revetal». Nå kan folk få seg til
å si «jeg bor i Revetal».

3
prosent

Begge deler

2
prosent
I Revetal

På Revetal

Regler for «i» og «på»?
Nei, du bor «på Revetal». Og
ikke nok med det: Du handler
«på Revetal». Du går på skole
«på Revetal». Tryner du, har du
gått på snørra «på Revetal». Og
har du en av 1.000 arbeidsplasser her, jobber du «på Revetal».
Kanskje ikke noe å hisse seg
opp over? Nei, det er nok ikke
så veldig viktig i det store
bildet. Det finnes verre ting.
Men lite røsker i folkesjela som
å si feil. Prøv å si «i Hamar»
til en hamarsing. Det heter «på
Hamar». Prøv å si «i Voss» til
en vossing. Det heter «på Voss».
Akkurat som «på Revetal»!
En så viktig sak må det vel
finnes regler for? Nei, sjøl ikke
Språkrådet har noen bedre råd

på sine nettsider enn at det beste
rådet er: Spør en som er fra
stedet. Og spør du meg er svaret
«på Revetal». Men du kan
faktisk møte på de som svarer «i
Revetal». Og dette er en tendens
som brer om seg, kanskje ikke i
en voldsom fart – men likevel:
I løpet av bare noen tiår, kanskje hundre år, kanskje alle sier
«i Revetal»? Og jeg kan kanskje
bli den siste gretne kroken som
retter på alle og enhver, mens
jeg slurper kaffe av kaffeskåla
på Re Helsehus. – Det heter
«PÅ REVETAL», min unge
mann! Dette er Re Helsehus
«PÅ REVETAL»! Jeg skal
hvese med mine siste åndedrag
«på Revetal». Og det sitter noen
sånne rundt omkring i Norges
land: I Horten har jeg møtt på
eldre folk som sier «på Horten».
Det kunne ikke falle meg inn å
si «på Horten», jeg sier som de
fleste andre «i Horten». Men
ifølge Riksmålsforbundet er «på
Horten» det korrekte. Bynavnet
stammer fra den gamle Horten
gård på Karljohansvern. Her ble
det sagt «på Horten» – som det
ofte gjør med gårder. Da byen

fikk navnet etter gården, ble det
også brukt «på» foran bynavnet
Horten. Og visste du at det heter
«på» på andre siden av fjorden
også? Ifølge Riksmålsforbundet legger Bastøferga til «på
Moss»? Så neste gang du står i
fergekø på vei hjem, må du si
du står og venter «på Moss».
Skremmende tendenser
Helt merkelig, det heter jo «i
Moss»? Likevel: Et skremmende eksempel på hva som
kan skje. Skulle en gammal
krok i Moss lese dette, blir
han nok eitrande forbanna.
– Det heter «på Moss!». Og
kidsa bare: – Serr! Det heter «i
Moss!» Språk er kanskje ikke så
viktig, men du verden så viktig
det er likkavæl! Kanskje går det
samme veien med Revetal som
Horten og Moss? Grøss og gru!
Avstemningen har gått sin gang
på ReAvisa.no - og kommentarene har vært mange. Heldigvis
sier et stort flertall “på Revetal”
- men skulle det være nødvendig, står ReAvisa klare til å gå i
spissen for “Folkeaksjonen for
“på” Revetal!”
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17. mai i Re
08:00 Flaggheising i parken på Revetal. Blågj engen spiller.
09:00 Gudstjeneste i Våle kirke v/sokneprest Jon-Geir Dittmann med kransenedleggelse. Tale
ved Benedicthe Lyngås. Glagjengen spiller.
09:30 Gudstjeneste i Ramnes kirke v/sokneprest Sølvi K. Lewin med kransenedleggelse. Tale ved
Tove Øygarden. Blågjengen spiller.

REVETAL
10:15 Re Helsehus: Åpning ved ordfører Thorvald Hillestad. Ord for dagen v/sokneprest Sølvi K.
Lewin. Ramnes og Røråstoppen skolekorps spiller. Tale for dagen og blomsteroverrekkelse ved
Lene Sofie Engebretsen og Selma Eggum Myrvang .
10:30 Oppstilling fra rundkjøring og bak ved Re helsehus (Lensmann, flaggborg, 17. maikomité og
kommunestyret. Våle skolekorps, Kirkevoll skole, Røråstoppen skole, Ramnes og Røråstoppen
skolekorps, Ramnes skole).
Oppstilling fra rundkjøring og vest langs Regata/Meny parkering (Glagj engen, Revetal
ungdomsskole, Barnehagene, Blågjengen, Russ, lag og foreninger, borgertog).
11:00 Toget går gj ennom Revetalgata – Kåpeveien – Bispeveien – Brårveien – Ramskiveien — rundt
ved biblioteket – Brårveien og Regata tilbake. Toget ender i parken med korpsmusikk, felles sang
og tale for dagen av elever fra 7. trinn.
Etter fellesfeiringen på Revetal går elever og familie fra Røråstoppen til ungdomsskolen, elever
og familie fra Ramnes reiser til Ramnes skole og elever og familie fra Kirkevoll skole reiser til
Våle samfunnshus.
Alle arrangementer er åpen for alle. Velkommen!

UNDRUMSDAL
09:00 Gudstjeneste i Undrumsdal kirke ved Morten Askjer.
09:30 Toget går fra kirken og ender opp ved Solerød oppvekstsenter. Våle skolekorps spiller.
Feiring med tale fra elever fra 6. trinn og leker for barna.

FON
12:30 Gudstjeneste i Fon kirke ved sokneprest Jon-Geir Dittmann. Kransenedleggelse. Gla`gjengen
spiller.
13:00 Toget går fra kirken.
13:15 Feiring med tale for dagen ved Wenche Bue og leker for barna.

ETTERMIDDAGSARRANGEMENTER I RE:
18:00 Fest på Re Helsehus for voksne i alle aldre. Arr. Diakonatet i Ramnes.
18:00 Familiefest på Våle menighetshus.

Velkommen!
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Personalia i Re:

Kirkelig konfirmasjon i Re 2017:
Ramnes kirke lørdag 27. mai kl. 10.30
Brian Lie Hallingrød
Emilie Sanna
Kristianne Erikstein Roheim
Magnus Bærøtangen Revaa
Mathias Orerød Torheim
Nora Ling Arnesen
Regine Bøhle
Ramnes kirke lørdag 27. mai kl. 12.30
Didrik Skovlund Teien
Helle Schjølberg Tronrud
Kaja Sørensen
Live Lehmbecker Vestland
Mats Fredrik Levorsen Gundersen
Sondre Huseklepp Rustan
Synnøve Lagarhus
Torjus Finnerud
Tuva Kjærås Kristiansen
Ramnes kirke søndag 28. mai kl. 11.00
Alexander Brudvik
Daniel Høstmark Kroknes
Gabriel Sletthagen
June Brustad Pettersen
Lars Trygve Bjune
Marcus Larsen
Saga Celine Henriksen
Sander Thomas
Sigve Funderud Gunleiksrud
Vivian Fadum
Fon kirke søndag 28. mai kl. 10:30
Kristian Hjelmtvedt Borge
Marie Gjersøe
Martinius Hage Gunnerød
Jenny Sofie Mofossbakke
Fon kirke søndag 28. mai kl. 12:30
Markus Hvam Bettum
Ida Kristine Gunnerød
Anine Holtung
Ole Erik Holtung
Mia Hvam
Våle kirke søndag 4. juni kl. 10.30
Fredrik Askestrand
Helene Ulland Brown
Elise Ferrandi
Erlend Enerhaugen
Anders Baggerød Heierstad
Eirunn Valeria Jacobsen
Anne Sofie Kalager
William Næs
Henriette Solberg
Ole Edvard Torp
Våle kirke søndag 4. juni kl. 12.30			
Nora Avdal
Christian Bergstrøm					
Marie Uttian Brundtland
Sofie Connolly 					
Sindre Horn
Endre Gusfre Ims
Margrete Hansen-Linja
Liam Uttian Nilsson
Matilde Kjær Seeberg
Mathilde Bu Skjeggestad
Anna Marthine Lyngås Sundby
Tuva Nicoline Søby
Emil Olsen Vian
Julie Solberg Wessel
Gabrielle Jane Omalay Wilberg
Undrumsdal kirke søndag 4. juni kl. 11.00
Dibora Tekle
Sara Andersen

Slekters gang:
Døpte:
Ramnes kirke
09.04 Teo Bøe-Lofthus – døpt i Tønsberg domkirke
15.04 Saga Celine Henriksen – døpt i Tønsberg domkirke
30.04 Milea Patrick Vermlid – døpt i Sem kirke
Våle kirke
16.04 Elianna Erdal-Vike – døpt i Oppstryn kirke
30.04 Max Hagen Ljustvedt
Vigde:
Ramnes kirke
22.04 Rikke Thronstad og Kjetil Andre Jensen
Døde:
Fon kirke
11.04 Arnhild Hvitsten
Ramnes kirke
05.04 Ågot Julie Holtung
Våle kirke
27.04 Thore Eivind Halvorsen
Kilde:
Re kommune, kirkekontoret

HUMANISTISKE KONFIRMANTER FRA RE:
Martina Hernandez Bettum og Per Emil Gunneng, begge fra Re, holde
konfirmantenes tale under
seremonien på Biorama i
Holmestrand sist lørdag 6.
mai. På bildene øverst ser
vi følgende: Marco André
Berg, Mari Berge, Martina
Hernandez Bettum, Rakel
Marie Moen Evensen,
Andreas Furuheim,
Mathias Lorentz Røisvold
Gjersøe, Ola Glåmen, Bjørnar Amrud Gudbjørsrud,
Per Emil Gunneng, Sander
Jevanord, Sander Aronsen
Kjærnes, Michel Aronsen
Kjærnes, Frikk Balder
Ormestad Larsen,Selma
Eggum Myrvang, Tiril Marie Nese, Sander Pedersen,
Jacob Linnè Sundelius,
Kristian Holte Thue, Louise
Lykke Trolldalen og Georg
Antonius Wohl.
Foto:
Stian Ormestad.

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

Vår hjerteligste takk

Alltid her for deg!
Behjelpelig hele døgnet
Tlf: 33 06 22 90
klemmetsby-firing.no

Vår hjerteligste takk for
all vennlig deltakelse ved
vår alles kjære Arnhild
Hvitstens bortgang.
Vi takker også for
pengegavene til LHL.
Arnt, Torhild og
Hans Arne med familier
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FORSAMLINGSLOKALER FOR UTLEIE I RE OG OMEGN

Fjellborg ungdomslokale

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

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

Underetasjen i Ramneshallen

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

Våle prestegård

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

- Hvorfor skal pigmenter i huden ha noe å si?

Hjerpetjønn Vel

RE/HOLMESTRAND: 21 flotte konfirmanter feira fullført kurs sist lørdag.
Martina Hernandez Bettum og Per Emil Gunneng, begge fra Re, holdt konfirmantenes tale under den borgerlige seremonien på Biorama i Holmestrand.

Vonheim i Fon

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
De fortalte at de hadde lært mye
om demokrati, sjølstendig tenking og likeverd - og aller mest
inntrykk hadde diskusjonen
rundt verdier gjort. - Spesielt
rasisme opptar ungdom i dag,

forteller Martina: - Hvordan kan
det ha seg at noen mener at et
menneske er mindre verdt enn
et annet, bare fordi det ene har
mer pigmenter i huden enn det
andre? Alle er vi mennesker,

og alle er vi av samme rase.
Hvorfor skal antall pigmenter
i huden ha noe å si? - Det
er heldigvis mindre rasisme
i dag, enn i tidligere tider,
konkluderer Per Emil.

For fem år siden:
Kommuneoverlegen i Re beklager etter ReAvisa-avsløring
FRA ARKIVET: Etter å ha vært plaga med vondt i hode en stund, oppsøkte Re-kvinnen i tredve-åra
et legekontor i Re. Det skulle vise seg at pasienten hadde grunn til å tvile på de medisinske råda
hun fikk: Kvinnen fikk råd om en behandling hun aldri har prøvd mot plagene før. Hun fikk også
en veldig spesifik anbefaling om en spesifik spesialist. - Jeg stussa på at jeg fikk et visittkort til en
helseklinikk, med navnet til en av behandlerne der, håndskrevet på et visittkort. Akkurat han skulle
visst være veldig flink, fikk jeg vite. Det var noe både ved anbefalingen og praten med spesialisten
som var veldig merkelig, forteller Re-kvinnen. Hun sier at det var akkurat som om legen og spesialisten lata som om de ikke kjente hverandre. Etter behandling hos spesialisten, var den rare følelsen
enda sterkere. Hun gjorde et kjapt søk på nettet, og fant ut at legen og spesialisten står oppført i et
forhold med hverandre på Facebook. - Er dette uproblematisk, var det første som slo meg. Jeg begynte å tvile på om det var riktig behandling jeg fikk, for dette var første gang jeg hadde blitt henvist
videre til en spesialist på dette feltet. Og jeg begynte å tvile på om spesialisten var så flink som
legen – som da viste seg å være kjæresten hans – skulle ha det til. Det må jo være viktig at Re-folk
skal kunne være trygg på anbefalingen som blir gitt på legekontoret, uten at det ligger skjulte motiver bak? Derfor tok jeg kontakt med ReAvisa for å spørre journalister som forholder seg til etiske
problemstillinger i yrket sitt hver dag, om de hadde noen mening om dette. Da fikk jeg jo bekrefta
mine antakelser om at dette er veldig ugreit. Kommuneoverlegen beklager: - Dette er helt klart en
feil som er gjort på legekontoret. Slikt skal ikke forekomme, og det vil bli retta opp, lover kommuneoverlege Erlend Viken da ReAvisa tok kontakt på vårparten for fem år siden.

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

FON U.L.

- 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

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

Bli med og sett ut fisk i Langevann og Kringlevann!
Lørdag 13. mai setter vi ut fisk i Langevann og Kringlevann, fra cirka klokka 17.
Husk at det ikke er åpent for fiske de to neste ukene. Ramnes grunneierlag.
Vi har take away!

Hjertelig takk!
Hjertelig takk til familie og
venner som gledet meg
med gaver, blomster og
hilsner til min 80-årsdag,
og takk for laget på Re
Helsehus.
Hjertelig hilsen
Kjersti B. Pedersen.

Ramnes Historielag
Velkommen til rusletur Kr. Himmelfartsdag kl. 13.
fra boligfeltet på Firing ca. 400 m. vest for Fossan.
Først rusler vi nordover til det gamle senteret der det var kommunehus, ysteri og butikk. Så følger vi bygdeveien vestover
til restene etter Firingbakken og gården Gjevlingen. Etter en
pause der går vi opp til Hornsgårdene og gravhaugene sør for
riksveien ved Hasle. Derfra tar vi asfalten tilbake til utgangspunktet. Vi ordner bilskyss for de som ønsker det. Det blir
sakte tempo. Ta med niste og drikke.

Man-lør 11-19 / Søndag 15-19

ReAvisa

- Nysgjerrig,
skikkelig og stolt!

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

Se video på ReAvisa.no
Se bilder på ReAvisa.no

Hipp hurra - se bilder på ReAvisa.no
RE: I år som før: ReAvisa vil få med seg alle tre togene. Sjekk bilder og video fra
Revetal, Fon og Undrumsdal på nettavisa ReAvisa.no i løpet av nasjonaldagen.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
17. mai-feiringen i Re starter
med flaggheising i Revetalparken til musikk fra Blågjengen. Det skjer klokka 08.00 på
morgenkvisten. Klokka 09.00 er
det gudstjeneste både i Undrumsdal kirke og Våle kirke,

og klokka 09.30 er det gudstjeneste i Ramnes kirke. Før
fellestoget for Ramnes, Røråstoppen og Kirkevoll skoler på
Revetal blir det en samling på
Re Helsehus. Avgang for det
store Revetal-toget blir klokka

11.00. Alle oppfordres til å bli
med, også ungdomsskoleelever,
russ og organisasjoner i Re.
Etter toget blir det gudstjeneste
og bonustog i Fon, med avgang
klokka 13.00. Undrumsdals eget
17. mai-tog går klokka 09.30.

Sekundaglass, div. prøver
og rariteter selges fra mitt
verkstedutsalg.
Vivestadlinna 479, 3175 Ramnes

Mer info: www.akglass.no og facebook

