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Politikerne ble grilla 
av Ramnes-elevene

Skattefri aksjesparing – ny ordning
Gratis åpent møte 27/9 kl. 18.00

Se annonse på side 29! Tlf 33 06 46 40 / revetal@sagarr.no

- Vi jobber for det
lokale næringslivet!

Miljø vil være den aller viktigste saken den dagen Malin Victoria Lingjærde-Øren (11), Victoria Christiane 
Ballestad-Mender (10) og Elise Marie Marti (11) skal stemme sjøl. 

- Men hvis noen har en god løsning på å få stopp på mobbing så stemmer jeg på dem, sier Elise Marie.

25% 
på Huseby-

kjøkkenHøst-tilbud på Husebys Signaturserie:

25 % rabatt på alle Signatur kjøkkenmodeller*

Skreddersydde kjøkken med 30 års garanti

Gode tilbud på hvitevarer fra Miele

– ekte kjøkkenglede!

Se mer og finn ditt favorittkjøkken på huseby.no

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

*Tilbudet gjelder frem til 9. september

IF Hauk fyller 100 år!

24 - 25  

Denne plassen 
kan kjapt bli din!

annonse@ReAvisa.no



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.

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

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

Kontakt ReAvisa:

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

Annonse i ReAvisa:

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

Tips ReAvisa:

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

Får du ikke 
ReAvisa?

Send navn, postadresse 
og telefonnummer til 
Post@ReAvisa.

Stian Ormestad
Redaktør og journalist

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

Håkon Westby
Seniorfrilanser

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

Journalister i ReAvisa:

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

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

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

behandler klager mot pressen i pressetiske spørsmål. 
PB 46 Sentrum, 0101 OSLO, tlf 22 40 50 40.
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Neste ReAvisa 
har frist 11. okt,

utgivelse 19. okt.
Annonse@ReAvisa.no

Tlf 488 69 444

Stine Skoli
Frilans journaliststudent

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

Amalie Andersen
Ungdomsfrilanser

Epost: Amalie@ReAvisa.no

Åpen gård i Re:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no 

To som tok turen til Åpen gård 
på Bygdetunet Brår den siste 
helga i august var Stella Lund-
berg (8) og mamma Jannicke 
Lundberg fra Hengsrød. 

En hel haug med vinnere
- Dette er et fast innslag, hvert 
år, forteller mamma Jannicke 
som opprinnelig er fra Brår. 
- Det er få steder det er så fint 
som her på bygdetunet, mener 
hun. 8-åringen er veldig glad 
i dyr og har sjøl både katt og 
hamster, og drømmer om en 
hest - eller kanskje en ku? Kua 
på Åpen gård fikk hvert fall 
eminent pleie. - Ho klødde, 
skjønner du, så ho måtte få litt 
kos og litt mat, forteller Stella. 
På bygdetunet hadde de faste 
innslagene rigga seg til, men 

også noen nye: Hestepløying og 
pløying med veterantraktorer 
var et nytt og populært innslag. 
RH hest ved Roger Haeselich 
fra Bergsåsen var også et nytt 
innslag - han stilte ut staselige 
hestevogner til spesielle anled-
ninger som bryllup eller begrav-
else. Den lengste køen var foran 
Holt gårds økologiske isutsalg, 
en ny stand på markedstunet. 
Tema-utstillingen i år dreide seg 
om kofter, nye og gamle, van-
lige og litt mer spesielle. Alle 
som kom med sykkel var som 
vanlig med i trekningen om en 
premie. - Det er noen innpakka 
gevinster, jeg veit ikke helt hva 
det er sjøl, forteller Ramnes 
Historielag-leder Kåre Holtung 
til ReAvisa når vi spør. - Så 
dette blir spennande for alle, 

ÅPEN GÅRD: Stella Lundberg (8) fra Hengsrød digger dyr. 
- Kua klødde, så jeg måtte gi ho litt kos og litt mat! 
Nesten 400 tippa på vekta på purka, og fem vinnere som var 
nærmest ble kåra i løpet av helga. Ramnes Bygdekvinnelag 
sto for servering av vått og tørt, med bygdekvinner både ute 
og inne, høyt og lavt. Det er alltid mye godt å sette tenna i 
på Bygdetunet Brår.

Foto: Stian Ormestad.

BRÅR: I et flott august-vær tok nesten 2.000 turen 
til Åpen gård på Bygdetunet Brår.

- Det er få steder det er så 
fint som her på bygdetunet!



VENTER SPENT: Malin Sørsdal Lillevik (3) og storebror 
Lukas Sørsdal Lillevik (5) skal sitte på i hestevogna.

Foto: 
Stian Ormestad.
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Nettavisa ReAvisa.no - 14.416 lesere sist måned:
Mest lest sist måned:
1. Første skoledag på nye Revetal ungdomsskole
2. Folk strømmer til Vivestad Høstmarked
3. Revac-anken forkastes - tre må i fengsel
4. Mista lappen på Kopstadveien
5. Arbeiderpartiet vant skolevalget suverent

Mest lest så langt i år:
1. Dødsulykke i Bjerkeveiskillet
2. Så koker det over på Revetal ungdomsskole - igjen
3. Eksludert fra skoleballet på Revetal ungdomsskole
4. Store flomskader på Revetal - igjen 
5. Utvider fra briller til burger på Revetal

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

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

ReAvisa september 2017

Snakkmed oss
om regnskap

  

Humanistisk konfirmasjon 
 2018 

 
 

Informasjon og påmeldingsskjema på:  
www.human.no    siste frist: 1.okt. 

Annen informasjon: 
Vestfold fylkeslag: 33 31 32 05 

 

C H I L L

OVER A CUP OF 
COFFEE

T O D A Y

R E V E T A L  A R B E I D  O G  K O M P E T A N S E  A S

E N  M E N I N G S F U L L  H A N D E L

Vi ønsker deg som epledonor til
produksjonen av Eplekjekk! 

Har du et tre eller en hel hage? vi kommer
gjerne og plukker. 

Ta kontakt på 33061980 

1.200 besøkte Våle prestegård sist helg
VÅLE: Sensommerfestivalen 
på Våle prestegård er en årlig 
tradisjon den første september-
helga. Fokus er landbruk, kul-
tur, marked og underholdning.
– Rundt 1.200 små og store 
besøkte Sensommerfestivalen i 
løpet av helga. Et flott arrange-
ment der værgudene spilte på 
lag med oss, oppsummerer 
Pål-Arild Simonsen på vegne 
av arrangørene. Det aller første 
på programmet for søndagen, 
var utegudstjeneste i et flott vær 
– nesten sommerlig varmt med 

strålende sol fra så å si skyfri 
himmel. Speidergruppa i Våle 
ved Philip Aimar Thollefsen (9) 
og Sivert Nese (8) leda forbøn-
nen. – Det er gjennom å gi, 
at man får, leste speidergutta. 
De sang også speidersangen. 
Det hele ble akkompagnert av 
Glagjengen. Mina Flåteteigen 
Rørby (13) vant brødbake-
konkurransen med et rugbrød 
hun hadde bakt i bakerovnen 
hjemme på gården. Se bilder og 
les mer om Sensommerfestiva-
len på nettavisa ReAvisa.no!

VIVESTAD: Vivestad Høst-
marked ble arrangert for 12. 
året på rad helga 19 – 20. 
august. På Sagatun var det 150 
stands ute og inne, i tillegg til 
kulturinnslag, politisk torg og 
salg av mat og drikke. Med 
flott markedsvær og et javnt 
sig med folk fra morgen til 
kveld begge dager ble det en 
ny besøksrekord. Den gamle lå 
på rundt 7.000 – i år kom opp 
i mot 8.000. Så mange kom at 
de store parkeringsjordene ble 
stappfulle. På søndag måtte det 
kjapt improviseres med noen 
kreative løsninger for å få unna 
køen med biler til Vivestad.

Markedssjef Vidar Vallumrød 
er strålende fornøyd. Marke-
det arrangeres på dugnad og 
all inntekt går til Bygdehuset 
Sagatun. – Det er jobba mye på 
forhånd pluss en stor dugnads-
innsats av dugnadsgjengen 
gjennom sjølve markedshelga. 
Det føles ekstra bra når det blir 
en ny besøksrekord. – Og ekstra 
hyggelig er det at mange av 
utstillerne spør allerede før de 
reiser fra Vivestad på søndag: 
«Når kan vi melde oss på for 
neste år»?
Se bilder og video fra Vive-
stad Høstmarked på nett-
avisa ReAvisa.no!

Nærmere 8.000 tok turen til Vivestad

SPEIDERGRUPPA: Philip Aimar Thollefsen (9) og Sivert 
Nese (8) leda forbønnen sammen med diakon Ole Hafell.

Foto: 
Stian Ormestad.

FEIRING: Åpen gård på 
Bygdetunet Brår ble også 
en feiring av Ramnes Bon-
delags 150-årsjubileum. 
Olivia Schjølberg sitter på 
jubileumshalmballen. 

Foto: 
Stian Ormestad.

sier Kåre og ler. Forundrings-
pakkene gikk til Inger Rustan, 
Aleksander Kulseng, Axsel 
Jacob Ellingsen Bjune på 3 år 
og Linnea Mcnanara på 2 år. Da 
var premien for å tippe riktig 
vekt på purka lettere å holde 
oversikten over: Det var ei 
skinke til premie, selvfølgelig. 
Nærmere 400 prøvde seg på en 
gjetting. Fasitten var 221 kilo. 
Vinnerne som kom nærmest var 
Robert Nordby, Morgan Gran-
holm, Liv Kristin Jåberg Horn, 
Simone Palm og Siri Johansen.

Godt besøkt Åpen gård
I løpet av ei flott augusthelg var 
nesten 2.000 innom Bygdetunet 
Brår. Det er arrangøren Ramnes 
Historelag strålende fornøyd 
med. Se bilder på ReAvisa.no!

Se flere bilder på ReAvisa.no

Se video på ReAvisa.noSe flere bilder på ReAvisa.no
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RAK Revetal:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

RAK Revetal, tidligere Asvo, 
fortsetter med et nytt produk-
sjonsår etter suksessen i fjor. 
Den hellokale eplemosten 
“Eplekjekk” ble helt utsolgt, og 
det er allerede en kø med be-
stillinger på en ny årgang. 

Fin jobb utover høstparten
- Vi var ute nesten hele sep-
tember og høstet epler i fjor, og 
sendte nesten ett tonn til press-
ing hos Egge gård i Lier, for-
teller Anniken Thuve Ivarsson, 
arbeidsleder ved RAK Revetal.  
- Dette er gode arbeidsoppgaver 
for våre arbeidstakere, og det å 
kunne være ute og jobbe nå på 

høstparten er helt fantastisk!

En helt unik eplemost
“Eplekjekk” er Re sin egen 
eplemost. Den er laget av epler 
plukka i lokale hager av RAK 
Revetal. Mange i Re har flere 
epler enn de klarer å bruke sjøl. 
- Vi synes alle epler bør komme 
til nytte og er så heldige at vi får 
gå på epleslang hos gavmilde 
hageeiere, forteller RAK-gjen-
gen. Deres mål er en menings-
full og aktiv jobb, naturlig og 
kortreist mat, god samvittighet 
og blide fjes – både hos hage-
eiere og arbeidstakere.
Eplemosten er ferskpresset og 

Eplekjekke epleplukkere søker eplehager i Re!

er hundre prosent naturlig, og 
med så mange eplesorter fra så 
mange hager blir “Eplekjekk” 
helt unik i sin smak. 

- Vi trenger mange eplehager!
- Vi hadde så mange flotte 
epledonorer i fjor, og målet for 
i år er å høste mer enn i fjor. 
Etterspørselen har vært så stor 
at vi trenger mer “Eplekjekk” 
å tilby kundene våre. Så alle 
som vil donere epler er hjertelig 
velkommen til å si ifra til oss, så 
kommer vi på “epleslang”, sier 
Anniken som treffes på telefon 
454 34 496 eller på epost 
anniken@rak.as.

REVETAL: - Alle som vil donere epler er hjertelig velkommen til å si ifra til oss, 
så kommer vi på “epleslang”! 

EPLEKJEKK HØSTJOBB: 
Linn Jeanette Roberg høsta 
inn epler i fjor. Denne høsten 
håper hun og RAK Revetal 
på flere hager å besøke!

Foto: Privat

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

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

gårdsoverdragelser – valg av selskapsform

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

SØKNAD OM MIDLER 
TIL UTMARKSAKTIVITETER

Våle Grunneierlag er en sammenslutning av de fleste 
grunneiere i tidligere Våle kommune. Lagets  formål er:
• Samle grunneiere i området for å forvalte 
 utnyttelsen av jakt og fiske.
• Utvikle utmarksproduktene som næring til land 
 bruket, samt bevare ressursene på lang sikt.
• Arbeide for å tilfredsstille befolkningens   
 rekreasjonsbehov i utmark.

Vi ønsker å være en positiv bidragsyter til å støtte gode 
prosjekter som kommer innbyggeren i tidligere Våle 
kommune til gode

PÅ BAKGRUNN AV DETTE VIL VÅLE GRUNNEI-
ERLAG VIL STØTTE TILTAK SOM BIDRAR TIL ØKT 
AKTIVITET INNEN FRILUFTSLIV. SØKNADEN MÅ 
INNEHOLDE:
• BESKRIVELSE AV FORMÅLET
• BUDSJETT OG FREMDRIFTSPLAN

Prosjekter som inneholder stor grad av egeninnsats/
dugnad vektlegges.

DET GIS IKKE TILSKUDD TIL ORDINÆR DRIFT
SØKNAD OG EVENTUELLE SPØRSMÅL SENDES: 
VAALE-GRUNNEIERLAG@HOTMAIL.COM

VÅLE GRUNNEIERLAG FORBEHOLDER SEG 
RETTEN TIL OG AVSTÅ FRA UTDELING AV MID-
DLER OM DET IKKE KOMMER SØKNADER SOM 
OPPFYLLER VÅRE KRITERIER SAMLET SUM FOR 
TILDELING I 2017 ER INNTIL KR 30 000, SOM KAN 
FORDELES PÅ ET ELLER FLERE TILTAK.

SØKNADSFRIST 15.10-17

Styret i Våle Grunneierlag
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Et selskap i OBOS-konsernetEt selskap i OBOS-konsernetEt selskap i OBOS-konsernet

NABOVARSEL!
Kjære nye naboer!

Siden lysforholdene er såpass gode på Skjeggestadåsen Vest, synes jeg det er greit å informere at jeg og min familie står opp tidlig om morgenen. Vi starter da dagen med sangøvelser og kvitrer lystig. Senere på dagen tar vi gjerne hele sanger og en av våre favoritter er «Fløy en liten blå-fugl». Men, vi kommer aldri til å fly gjennom vinduet ditt eller forstyrre deg på andre måter.

Med vennlig hilsen
Berit Blåmeis

Les mer om våre 14 nye boliger i Skjeggestadåsen.blockwatne.no/skjeggestadasen
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VARMEP
UMPER

DESIGN & HØY EFFEKT

971 80 900
Stensarmen 4, 3112 Tønsberg
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Priser:
Bøk: 1.000 kr for 1.000 liter
Bjørk: 1.000 kr for 1.000 liter
Gran: 600 kr for 1.000 liter
Prisene er inkl mva. Selger i 1.000 liters sekker på europall

MIX-kiosken holder 
søndagsåpent
REVETAL: Heidi Thorèn 
Rødje driver MIX-kiosken på 
Re-torvet. Tidligere i sommer 
gjenåpna kiosken i ny drakt, og 
nå prøver hun seg på søndags-
åpent- – Fra og med søndag 
27. august har vi hatt åpent på 
søndager, vi har fått flere fore-
spørsler om dette. Mange har 
etterspurt tipping på søndager, 
så nå er det mulighet for dette 
– samt se Rikstoto direkte.
Er etterspørselen så stor som 
hun har inntrykk av, blir det
søndagåpent for all tid fram-
over. Uansett er det verdt et 
skikkelig forsøk. – Det er fint 
at det skjer noe på kvelder og i 
helger her på Revetal. Til mer 
som er åpent, til mer kan vi dra 
hverandre opp og fram, tror 
medeier i kiosken og ektemann 
Ole Bjørnar Rødje. – Det er bra 
hvis vi kan sørge for mer liv på 
Revetal!

Bueskytterstevne 
på Ramnes Søndre
RAMNES: Helga i måned-
skiftet september/oktober 
blir det bueskytterstevne på 
Rammes Søndre Gård, i regi av 
Tunsbergbaglerne. Det vil bli 
utøvd flere ulike teknikker inn-
enfor sporten. Ramnes Søndre 
har Åpen Gård samme helg, 
informerer Tunsbergbaglerne 
og vertskapet på Ramnes Søn-
dre i en epost til ReAvisa. 
- Så i tillegg til å oppleve 
bueskytter-sporten, med alt den 
har å by på, kan besøkende opp-
leve dyr, bålhygge, gårdsbutikk, 
hestekjøring med mer, forteller 
Ingunn Skjeggestad på Ramnes 
Søndre Gård som holder åpent 
fra klokka 12.00 til 17.00 
begge dager.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Våle grunneierlag forvalter 
grunneierenes interesser. 
Hovedoppgaven er å fordele 
jaktområder for småvilt- og 
rådyrjakt. Grunneierlaget har 
en god økonomi, og med et 
overskudd javnt og trutt har 
det hopa seg opp noen kroner 
på konto, forteller Lars Sollie, 
leder for Våle grunneierlag, 
og Dag Enerhaugen, kasserer. 
Etter et årsmøtevedtak om å 
dele ut et stipend på hele 30.000 

kroner søker nå styret etter gode 
kandidater. Fristen for å søke er 
15. oktober. - Årsmøte la noen 
kriterier til grunn for stipendet, 
der pengene skal bidra til pros-
jekter innen friluftsliv og folke-
helse. Pengene skal ikke gå til 
driftsutgifter. I henhold til våre 
statutter skal grunneierlaget 
støtte aktivitet i nærmiljøet her 
i Våle, forteller de til ReAvisa. 
Søknaden må inneholde en 
beskrivelse av formålet, budsjett 

Våle grunneierlag deler av overskuddet
VÅLE: Grunneierlaget går med overskudd og det er ingen grunn til å sitte på 
pengene. Derfor inviteres du til å søke på et stipend på hele 30.000 kroner.

VÅLE GRUNNEIERLAG: Kasserer Dag Enerhaugen og leder Lars Sollie gleder seg til å dele ut penger til et godt formål. De håper 
på gode søknader innen fristen går ut 15. oktober.

Foto: Stian Ormestad.

og framdriftsplan. “Pros-
jekter som inneholder stor 
grad av egeninnsats/dugnad 
vekt-legges”, heter det i utly-
sningen. Eventuelle spørsmål 
og den endelige søknaden 
kan sendes på epost til 
vaale-grunneierlag@hotmail.
com. Denne utdelingen er en 
engangssum. Skal det deles 
ut flere stipend må det vedtas 
for hver enkelt gang på lagets 
årsmøte.

Leiter etter gode formål i Re:
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Skoler i Re:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det var en høytidelig stemning 
i skolegården torsdag morgen 
17. august 2017, der 317 spente 
elever venta på nylagt asfalt 
foran en splitter ny ungdoms-
skole. Det ble ikke mindre 
høytidelig da det ringte inn for 
aller første gang: Teknikken 
ville ha det til at ringetonen var 
kirkeklokker. – Det må vi få fo-
randra på, men vi veit ikke helt 
åssen vi gjør det akkurat nå, får 
ReAvisa opplyst. Så det ble med 
kirkeklokker til alle friminutt de 
første skoledagene.

Bedre luft og bedre plass
Ellers var alt på stell. Elevene i 
9. og 10. klasse, som har rekki 
å gå ett eller to år i den gamle 
skolebygningen, mener foran-
dringen er total: – Det lukter 
bedre her, på den gamle skolen 
lukta det vondt, mener ei jente. 
Her er det både bedre luft og 
bedre plass. – Også er det TV i 
klasserommene her!, peker en 
annen jente. De synes trinntor-

gene er fine, der det er benker, 
skap, toaletter og en kjøkkenk-
rok. – Det er veldig fint å få sitt 
eget skap, er alle enig om. Og 
det blir fint til vinteren, for da 
slipper elevene å fryse: – Det 
skal bli deilig å ikke måtte ha på 
boblejakke inne i klasserommet 
om vinteren!
To gutter, som innrømmer at det 
var hardt å stå opp tidlig etter 
en lang sommerferie, liker det 
de ser gjennom trøtte glug-
ger. Men aller helst kunne nok 
sommerferien vart litt lenger, 
enda det er en splitter ny skole 
som venter: – Jeg har gleda meg 
skikkelig mye. Jeg har aldri 
vært så glad i hele mitt liv, sier 
en trøtt gutt som viser at han 
behersker ironi. Ny skole til 
tross, det er like hardt å komme 
i gjenge igjen…

En helt ny skolehverdag
De nye ungdomsskole-elevene 
som starter i 8. klasse har ikke 
en gammel bygning å sam-

menlikne med. Skolen fra 1968 
er rivi i løpet av sommeren og 
alt som er igjen er en haug med 
grus og armeringsjern – pluss 
svømmehallen, som skal reha-
biliteres. Det har vært en skik-
kelig flyttesjau for de ansatte. 
Mye skal på plass, og tida har 
vært knapp. Bygget ble overrakt 
fra hovedentreprenør Veidekke 
AS til Re kommune bare litt 
over ei uke før første skoledag. 
Her har det skjedd ting tidlig og 
seint, hverdag og helg, den siste 
tida. – Det er nå bygget fylles 
med det viktigste av alt: Elev-
ene!, forteller rektor Mona Elis-
abeth Larsen på første skoledag. 
– Det er de som skal lære og 
vokse, det er gullet i skolen, sier 
rektor. Også ordfører Thorvald 
Hillestad hadde tatt turen til 
første skoledag i nytt bygg. Han 
kunne tenke seg å ta et skoleår 
her: – Jeg veit at jeg har mye å 
lære. Og så fint som det er blitt 
her, så kunne det vært fristende! 
Kommunalsjef Unni Bu har tre 
oppfordringer til elevene: – Ta 
vare på hverandre, og ta vare 
på bygget, talte hun. – Og ta 
vare på lærerne. De har vært 
tålmodige i gamle bygninger.
– Ja, vi har kanskje vært litt vel 
tålmodige, er inspektør Hans 
Borge enig i. Han har jobba i 
40 år ved Revetal ungdoms-
skole, men denne seinsommeren 
kunne han og totalt 56 ansatte 
ta fatt på et nytt skoleår i et helt 
nytt bygg. – Det blir en helt 
ny skolehverdag for elevene 
og arbeidshverdag for oss som 
jobber her, med nye og bedre 
muligheter. Vi gleder oss veldig 
over dette!

REVETAL: Bedre luft, stoler som kan snurre rundt, grønne vegger, nye toaletter 
og bedre plass er det som fenger mest. – Og vi slipper å sitte med boblejakke på 
inne i klasserommet om vinteren!

Endelig kunne Re-ungdommen 
ta i bruk den nye ungdomsskolen!

EN STOR DAG: Torsdag 17. august 2017 ble nye Revetal 
ungdomsskole tatt i bruk. Det som fenga aller mest blant 
elevene var egne skap!

Foto: Stian Ormestad.

Offisiell åpning av nye Bjerkely skole
UNDRUMSDAL: I kveld torsdag 7. september klokka 18.00 vil 
det bli en markering i den nye Bjerkely skole, som fra og med 
skolestart denne høsten holder til i nye lokaler i Døvikveien 2 i 
Undrumsdal. Skolen har holdt til i Hengsrudveien 662 helt siden 
1920-tallet, men nå er både skole og kirke samla under samme 
tak. - Vi har lyst til å markere dette med en offisiell sammen-
komst. Programmet blir en enkel markering i kirkedelen med 
kort gjennomgang av byggeprosessen, noen taler, enkel bevert-
ning og omvisning i skoledelen, forteller Kåre Solberg, Eldsterå-
det Bjerkely menighet, og Mathias Døvik, rektor ved Bjerkely 
skole. 

Foto: Stian Ormestad.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Se video på ReAvisa.no
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www.tannlegemisje.no

Den norske tannlegeforening

Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Ved skolestart rigga Re VGS 
til en trivselsdag for elever og 
lærere. Dagen arrangeres for 
elever og lærere på hele skolen, 
og hensikten er å sette fokus 
på trivsel og samhold mellom 
elever og elever - og elever og 
lærere. Dagen starta med fore-

drag av Aleksander Skadberg 
som snakka om “Hvem er jeg - 
hva har gjort meg til den jeg er i 
dag?” - om psykisk helse og det 
å se hverandre. På programmet 
videre sto blant annet et nabo-
oppgjør på fotballbanen mellom 
erkerivalene Re og Sandefjord.

BERGSÅSEN: Sjelden har tribunen vært mer stappa full i Bergsåsen enn da 
Re VGS slo Sandefjord VGS.

VINNERLAGET: Re VGS-elevene hadde taket på 
Sandefjord VGS, og til slutt ble det ettmålsseier foran 
en fullsatt tribune i Bergsåsen. Til høyre ser vi Bjørn 
Harald Iversen, Aleksander Skadberg og Gitte Skagen 
- primus motor for Trivselsdagen ved Re VGS.

Foto: 
Melissa Wiik/Marianne Bøhle

Fotballkampen var fartsfylt, 
med gode sjanser til begge lag.
Det rapporteres om en fullsatt 
tribune og trolig ny publikums-
rekord - hvert fall uoffisielt - da 
Re VGS trakk det lengste strået 
og slo Sandefjord VGS med ett 
mål. Sluttresultatet ble 5 - 4. 

Denne gjengen gjorde 
trivselsdagen på Re 
VGS ekstra trivelig!

Foreslå kandidater til Årets idrettsnavn i Re 2017
RE: Hver høst inviterer ReAvisa våre lesere til å foreslå kandidater til Årets idrettsnavn i Re. Alle 
kan foreslå sin favoritt innen 1. november, husk å forklare hvorfor du mener akkurat din favoritt 
bør vinne kåringen - dette vil utgjøre presentasjonen i avstemningen. Tidligere kandidater kan 
foreslås på nytt. Begrunnede forslag presenteres i november-avisa. ReAvisa-leserne stemmer fram 
vinneren i løpet av november, det skjer på nettavisa ReAvisa.no. Vinneren av Årets idrettsnavn 
i Re 2017 vinner heder og ære, og vil bli presentert i desember-avisa. Begrunnede forslag kan 
sendes til Post@ReAvisa.no innen 1. november 2017.
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Kalibrering

Skadet bilglass?

Ruteskift Reparasjon

C H I L L

OVER A CUP OF 
COFFEE

T O D A Y

R E V E T A L  A R B E I D  O G  K O M P E T A N S E  A S

E N  M E N I N G S F U L L  H A N D E L

Vi ønsker deg som epledonor til
produksjonen av Eplekjekk! 

Har du et tre eller en hel hage? vi kommer
gjerne og plukker. 

Ta kontakt på 33061980 

Politiloggen i Re:

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

Litt av hvert å finne 
på for politiet
REVETAL/BERGSÅSEN: 
Det var mye godt synlig politi i 
Revetal-området tirsdag 5. sep-
tember – med god grunn: Først 
rykka politiet i Vestfold ut til Re 
og Bergsåsen klokka 13.32 etter 
melding om en bil som hadde 
kjørt ut av veien og inn i en 
fjellvegg. – Ingen person i bilen, 
rapporterer politiet som begynte 
å leite etter føreren. En times tid 
seinere var sjåføren spora opp. 
Han fremstår som uskadet, men 
politiet har opprettet en sak på 
forholdet. Så møtte en politipa-
trulje på en mopedist som brukte 
gangstien for å komme seg til 
Revetal. Det skjedde klokka 
14.40. Da mopedisten så politiet, 
fortsatte mopeden på feil side av 
veien og midtrabattene på Bispe-
veien gjennom Revetal, forteller 
vitner til ReAvisa. Politipatruljen 
fikk stoppa mopeden etter en kort 
politijakt nordover på Bispe-
veien. Det viser seg at føreren 
ikke har gyldig førerkort. Også 
her oppretter politiet en sak på 
forholdet.
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Annonse i ReAvisa?
Det er billig, bra og ikke minst veldig enkelt:

Send epost med info, logo, bilder og fargeønsker.

Epost annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444

• Avfetting • Høytrykk • Skumlegging • Voks • Støvsuger
• Oppheng til gulvmatter • Vaskeservant og bøtte

• Velg mellom verdikort, poletter, mynter eller kredittkort
• Verdikort, poletter og svamper kan kjøpes på verkstedet

Selvvask på Revetal!

Tlf 333 95 050

Tlf 333 78 515

Autoriserte Trafikkskolers 
Landsforbund (ATL)

Skal du ta «lappen»  l bil?

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

eller i nær omkrets!

Åpen dag på 
brannstasjonen
KOPSTAD/TØNSBERG: 
Lørdag 23.september 
er alle velkommen til å 
besøke Kopstad brann-
stasjon på Nykirke eller 
Tønsberg brannstasjon fra 
klokka 10.00 til klokka 
14.00. Her får du møte 
de som jobber i brann-
vesenet: Feiere, forebyg-
gere og brannkonstabler. 
Du kan se både nye og 
gamle brannbiler, og prøve 
brannslangen. I tillegg kan 
du lære deg livreddende 
hjerte/lungeredning av 
Norsk Folkehjelp Horten. 
Programmet og aktivite-
tene er så og si identisk 
på begge brannstasjonene. 
Velkommen!, ønsker 
Vestfold Interkommunale 
Brannvesen (VIB).

Foto: VIB

Sikrer kommunika-
sjon under kriser
VESTFOLD: Fylkesmannen
i Vestfold har inngått en avtale 
med Sikringsradioen og Vest-
fold Røde Kors Hjelpekorps om 
bruk av sikringsradioer i krise-
situasjoner. Hvis mobiltelefoner 
og andre kommunikasjonska-
naler slutter å fungere, vil Røde 
Kors bemanne sikringsradioen 
og formidle informasjon mel-
lom 110-sentralen, kommunene 
i Vestfold, Fylkesmannsem-
betet og andre organisasjoner 
som jobber med beredskap. 
I Vestfold er det omtrent 800 
sikringsradioer. De eies av 
privatpersoner, kommuner og 
organisasjoner, og det finnes 
spesielt mange sikringsradioer 
i bygdene, hos bønder, skog-
brukere og jegere. -  Avtalen gir 
større trygghet for at innbyg-
gerne vil få den hjelpen de 
trenger, sjøl om strømmen blir 
borte over lang tid eller det 
oppstår andre kriser som gjør 
det vanskelig å kommunisere, 
sier fylkesmann Per Arne Olsen. 
Han legger til at dette er et godt 
eksempel på at samarbeid mel-
lom frivillige organisasjoner, 
næringslivet og offentlig sektor 
kan gi befolkningen større 
sikkerhet. Sikringsradioen er 
en landsdekkende organisasjon 
med utgangspunkt i landbruks-
organisasjonene. Sikrings-
radioen drives av frivillige på 
dugnad.

Mista lappen 
på Kopstadveien
KOPSTADVEIEN: Beboere 
har etterspurt fartskontroller, og 
så snart UP stiller seg opp blir 
fartssyndere plukka inn. For det 
er ikke første gang UP tar opp-
stilling langs Kopstadveien – og 
det blir garantert ikke den siste.
Tirsdag 29. august gikk nok en 
fartsynder rett i nettet til UP, 22 
kilometer i timen over farts-
grensa: Det ble førerkortbeslag 
etter at en mann i 40-åra ble 
målt til 88 kilometer i timen 
i 60-sona, melder politiet i 
Vestfold.

Færre omkommer 
på norske veier 
PRESSEMELDING: Hittil i år 
har 75 trafikanter omkommet i 
trafikken. Det er det laveste tal-
let på mange tiår, skriver Trygg 
Trafikk i en pressemelding:
Ved utgangen av august hadde 
75 mistet livet på norske veier. 
Det er 22 færre enn på samme 
tid i fjor. - Tendensen er positiv, 
men minner samtidig om at det 
i disse dager er mange ferske 
trafikanter ute på veiene og ber 
om at alle utviser ekstra var-
somhet, råder direktør i Trygg 
Trafikk Jan Johansen. – Det er 
ikke mer enn et par uker siden 
skolestart, og flere tusen barn 
og unge med liten eller ingen 
trafikkerfaring beveger seg nå 
ute langs veiene. De trenger tid 
og ro til å lære seg skoleveien, 
trafikkregler og fordøye alle nye 
inntrykk. Da er det viktig at vi 
voksne er vårt ansvar bevisst og 
går foran med et godt eksem-
pel. Barn tar etter voksne, så 
tenk  igjennom hvordan du opp-
fører deg i trafikken slik at du er 
en god rollemodell, sier han.
Johansen minner også om at 
uoppmerksomhet er en viktig 
medvirkende årsak til mange 
alvorlige ulykker. - Trafikkbil-
det blir stadig mer komplisert 
og det er krevende for alle som 
oppholder seg der. En fortsatt 
reduksjon i antallet skadde 
og omkomne på norske veier 
avhenger i stor grad av at hver 
og en av oss tar kloke valg i 
trafikken, mener direktøren.

- Bønder må få 
gjort jobben - også 
på natta og i helger
VESTFOLD: I et dialogmøte 
mellom Vestfold bondelag 
og politiet i Vestfold ble det 
enighet om at bøndene kan ta 
netter og helger i bruk: - Inn-
høstingsperioden her i landet 
er kort for våre bønder. Det 
innebærer at også enkelte må ta 
i bruk natta for å sikre en trygg 
og god innhøsting. Det er også 
slik at man må ta i bruk søn-
dager om været er godt, skriver 
politiet i Vestfold i en presse-
melding. - Politiets operasjons-
sentraler mottar enkelte klager 
på støy fra landbruksmaskiner. 
Fra politiets side er man opptatt 
av at all lovlig virksomhet må få 
adgang til å gjennomføres, heter 
det videre fra politiet i Vestfold.
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– Mer sulten enn noen gang!
Morten Stordalen (48) fra Brekkeåsen i Våle har gått gradene, men i år 
står han på så sikker plass det går an å få før stortingsvalget. Han legger 
seg ikke bakpå av den grunn. 

- Det tar tid å komme inn i alt det som skjer på Stortinget. En får 
enormt mange innspill, du møter haugevis med organisasjoner, 
og så skal du sortere ut og få noe vettugt ut av det. 

Nå er han sulten på flere utfordringer: - Ja, veldig! Jeg er egentlig mer 
sulten nå enn noen gang. Det sies at den første fireårsperioden er opp-
læring. Først krabbe, så gå - og nå er jeg klar for å løpe!

Stortingsvalg:

Sjekk siste nytt om valget på ReAvisa.no
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MUR & BETONG AS

Betongbygg   -   Betonggu l v   -   Mur   -   Puss
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Valleåsen 61, Revetal • Telefon 92 82 99 27  

www.reakupunktur.no
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facebook

Akupunktur  •  Soneterapi

RE-PATRIOT: Morten Stordalen (FrP) forteller at han stadig 
snakker om hjembygda Re, også i prat med FrP-leder og finans-
minister Siv Jensen. Morten Stordalen var den første stortingsrep-
resentanten fra Re på 101 år da han ble valgt inn til fast plass ved 
forrige stortingsvalg. Denne perioden har han konsentrert seg om 
familiepolitikk og samferdelspolitikk: - Jeg er stolt av det vi har 
fått til!, sier han til ReAvisa - sulten på å få til enda mer. Til venstre 
ser vi samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) som bevilga 
penger til en tryggere Bispevei - et av eksemplene på at Re blir sett 
og hørt av den blå-blå regjeringa, mener Morten Stordalen.

Arkivfoto: Stian Ormestad.

Re Høyre og Tønsberg Høyre 
kjemper sammen om stemmene

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Det er blitt banka på dører og 
stått på stand, der Re og Revetal 
er blitt godt besøkt fra Tønsberg 
- og vise versa.

- “Alt for Erna”!
Lokallagene i Re og Tøns-
berg har allerede hatt felles 
styremøter, og seinere i høst 
starter nominasjonsprosessen 
med oppnevnelse av en felles 
nominasjonskommite og en 
felles programprosess fram mot 
kommunevalget i 2019. Men 
akkurat nå er det valgkamp for 

alle penga, og Tove Øygarden 
stortrives om dagen. «Alt for 
Erna» er slagordet for Høyre-
lederen i Re, skriver Tønsberg 
Høyre i en presentasjon av 
“Kvinner i politikken”: Tove 
Øygarden mener det er viktig 
med fire nye år med Erna for 
å fortsette på alt som er satt i 
gang: - Skape flere jobber, øke 
kunnskapen i skolen, tryggere 
omsorg og raskere behandling, 
samt å styrke forsvar og bereds-
kap. Dette og mere til vil skape 
verdier og sikre vår velferd.

REVETAL: Den nye storkommunen er Tove Øygar-
dens (H) politiske hjertebarn. Da er det ikke så rart 
at Høyre i Re og Tønsberg samler kreftene i en felles 
valgkamp? 

BANK, BANK: Tove Øygarden, leder i Re Høyre, har med 
seg Høyre-representanter på Stortinget på dørbanking i Re-
vetalåsen. 

Arkivfoto: Stian Ormestad.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Elin Berg Schmidt (V) fra 
Ramnes er lokallagsleder for 
Re Venstre og 10. kandidat på 
Vestfold Venstres liste til 
stortingsvalget. 

Venstre ligger alltid i forkant
I en presentasjon av kandida-
tene på Vestfold Venstres egne 
nettsider sier Elin følgende: 
- Politikk er mitt viktigste 
verktøy for å forsøke å gjøre 
verden til et bedre sted – ikke 
minst for kommende generas-
joner. Dermed er miljø- og 
klimasaker viktig, og liberale 
og humanistiske holdninger til 
medmennesker. Et aktivt kul-
turliv som speiler menneskenes 

kreative potensiale og virker 
inkluderende og utviklende, er 
også viktig. Venstre kombinerer 
individuell frihet med et varmt 
hjerte og et sosialt ansvar. Det 
er et parti uten særinteresser, 
som alltid ligger i forkant med 
de viktige spørsmålene. Venstre 
er, siden flere tiår, miljøpartiet, 
og partiet bak begrepet «det 
grønne skiftet». Partiet er også 
en vokter av åpenhet i forvalt-
ning og politikk, samtidig som 
Venstre vokter personvernet. 
Venstre omfavner mangfold og 
kreativitet. Det er nok derfor 
Venstre-folk er så glade både i 
kulturlivet og gründerne, mener 
Elin Berg Schmidt.

- Venstre er miljøpartiet!
RAMNES: - Venstre ligger alltid i forkant med de 
viktige spørsmålene. For eksempel er Venstre er 
miljøpartiet, mener Elin Berg Scmidt.

Rødt vil vri Norge 
mot venstre
HOF: Maren Njøs Kurdøl (R) 
fra Hof er Rødts førstekandidat 
i Vestfold. Partiet ytterst til ven-
stre ligger og vaker rundt sper-
regrensa på flere målinger foran 
dette stortingsvalget. Maren 
forteller i et intervju i Øst-
landsposten at dette er hennes 
kampsaker: – Kampen mot de 
økende forskjellene i samfun-
net. Der er arbeidslivspolitik-
ken og skatte-politikken viktig. 
Vi må styrke rettighetene for 
uføre. Vi må jobbe systematisk 
for miljø og klima. Jordkloden 
er en begrenset ressurs, målet 
kan ikke fortsatt være maksimal 
profitt og mest penger. Vi må 
omstille oss vekk fra olje, skaffe 
grønne arbeidsplasser. Også vil 
vi at folk skal bo i hele landet. 
Vi kan ikke sentralisere alt av 
skoler og sykehus, vi må sikre 
at folk bor i hele Norge, mener 
Maren Njøs Kurdøl.

Stortingsvalg:

Hele fire partier på vippen i Vestfold
VESTFOLD: “Poll of polls” bygger på et større antall parti-
målinger fra flere forskjellige byråer. I den siste lokale 
målingen før denne avisa gikk i trykken var det følgende 
mandatfordeling fra Vestfold: Tre til Arbeiderpartiet, to til 
Høyre, ett til FrP. Her er ikke utjavningsmandatet med. De 
to største partiene i Norge er med andre ord desidert størst 
også her i Vestfold. Basert på fylkesmålinger gjennom våren 
og sommeren er Arbeiderpartiet, Høyre, FrP og Senterpartiet 
med i kampen om det sjette og siste Vestfold-mandatet. Går 
det til Arbeiderpartiet, vil partiet øke fra to mandater i denne 
perioden til tre etter valget. Går det til Høyre, skjer det samme 
- fra to til tre. FrP kjemper hardt for sitt andremandat. Glipper 
det, betyr det at FrP går tilbake fra to til ett mandat. Senterpar-
tiet har vært inne i flere målinger nå og da, og hvis det slår til 
går partiet fra ingen Vestfold-mandater til ett. Det som virker 
sikkert, er at Arbeiderpartiet og Høyre har to sikre mandater 
hver, og FrP ett. Så blir det spennende å se hvem som stikker 
av med det siste mandatet som fire partier kjemper om. Når 
det gjelder utjevningsmandatet gikk det til KrF ved forrige 
stortingsvalg. Mister KrF utjevningsmandatet går partiet fra 
en representant til null. Men dette er mer vrient å spå, siden 
utjavningsmandatet deles ut som følge av nasjonale valgtall 
og avgjøres av velgere ellers i Norge. Vestfold er blitt kalt 
“vippestaten” - følg med på valgresultatet på ReAvisa.no!

Sjekk siste nytt om valget på ReAvisa.no
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Morten Stordalen (48) fra 
Brekkeåsen i Våle har vært 
folkevalgt både i gamle Våle og 
nye Re kommune. I flere peri-
oder har han vært varaordfører, 
før han siktet mot rikspolitik-
ken. Han var en profilert lokal-
politiker gjennom to tiår, fram 
til han trådde ut av kommune-
styret i forbindelse med forrige 
lokalvalg.

– Vestfold og Re blir hørt!
Ved forrige stortingsvalg kjem-
pa Morten Stordalen (FrP) seg 
til en stortingsplass via 2. man-
datet fra Vestfold. I perioden før 
der igjen var han 1. vara, og før 
det igjen 4. vara. Denne gangen 
er 48-åringen 1. kandidat og står 
på sikker plass, for første gang. 
Men ingen grunn til å ligge på 
latsida av den grunn, mener 
Morten. I begynnelsen av valg-
kampen farta han rundt over alt 
i landet. I valgkamp-innspurten 
vil han være mest mulig rundt i 
Vestfold og her hjemme i Re.
Stortingsrepresentanten snakker 
gjerne om lokale forhold. Han 
håper folk har lagt merke til 
fokus på Bispeveien, der fagre 

ord fra samferdselsminister 
Ketil Solvik-Olsen (FrP) ble 
fulgt opp av millionbevilg-
ninger. Tirsdag denne uka var 
barne- og likestillingsminister 
Solveig Horne (FrP) på besøk 
på Re videregående skole, der 
hun overrakte 440.000 kroner 
over tre år til Re kommune for 
å utvide 16-23-prosjektet til å 
også gjelde ungdom fra 13 år - 
les mer om besøket på nettavisa 
ReAvisa.no. – Dette viser at 
Vestfold og Re blir sett og hørt, 
mener Morten. I stortingskor-
ridorene blir Re nevnt javnt 
og trutt. Morten forteller at 
mange lar seg imponere over 
en framoverlent holdning blant 
modige Re-politikere. – Det blir 
lagt merke til når en Senterpar-
ti-ordfører går i bresjen for en 
kommunesammenslåing. Det er 
modig, mener jeg. Og at et poli-
tisk flertall samler seg bak en ny 
sammenslåing, ikke lenge etter 
den forrige. Det er også modig.

Tydeligere skillelinjer 
Skrytet av Senterpartiet stopper 
der. For mens vi i Re har hatt 
flere perioder med Senterparti-

ordfører og FrP-varaordfører, er 
samarbeidsklima dårligere mel-
lom partiene i rikspolitikken.
– Lokalt opplever vi ofte et mer 
pragmatisk Senterparti – og alle 
de andre partiene forsåvidt, der 
det samarbeides på kryss og 
tvers, mens i rikspolitikken er 
det litt for ofte mer om å gjøre 
å være uenig bare for å være 
uenig. Har jeg inntrykk av.

- Stolt av det vi har fått til!
I løpet av denne perioden 
har Morten Stordalen sitti to 
år i stortingets familie- og 
kulturkomite, og så to år i 
transport- og kommunikasjons-
komiteen. Han er enig i at han 
har vært mest synlig i den siste 
rollen. Alle er opptatt av veier 
og transport i en eller annen 
form. Som fraksjonsleder for 
samferdsel har han hatt ansva-
ret for Nasjonal transportplan. 
Det har vært en viktig jobb, og 
Morten Stordalen har høsta lov-
ord fra mange kanter, og vært 
mye i media. Det var ikke like 
mange blitzlamper de to åra han 
var fraksjonsleder for familie- 
og kulturpolitikken. Men det 

var en minst like viktig jobb: 
– Familien er viktigst, uansett 
hvordan du vrir og vender på 
det. Fungerer familien så har vi 
grunnpilaren på plass i samfun-
net. Derfor er jeg stolt over 
å ha vært med på å forandre 
barneloven til det bedre: – Nå 
er det flere muligheter til å ruste 
familiene til å fungere bedre 
– før man går til det skritt at det 
blir en omsorgsoverdragelse.
Og hvis det først blir en 
overdragelse, skal barna helst 
plasseres hos slektninger, 
venner eller hos familier i 
nærheten. Barna skal helst ikke 
rives opp med rota, men heller 
beholde sitt nærmiljø, skole, 
venner og fritidsaktiviteter.
Så lenge det ikke er vold eller 
rus inni bildet skal det offentlige 
heller hjelpe foreldre til å bli 
bedre omsorgspersoner – og 
heller forebygge en omsorgs-
overdragelse. – Jeg er stolt av 
det vi har fått til, med endrin-
gene av barneloven, oppsum-
merer Morten til ReAvisa.

– Mer sulten enn noen gang!
– Det tar tid å komme inn i alt 

det som skjer på Stortinget. En 
får enormt mange innspill, du 
møter haugevis med organisa-
sjoner, og så skal du sortere ut 
og få noe vettugt ut av det, for-
teller Morten til ReAvisa. Nå er 
han sulten på flere utfordringer: 
– Ja, veldig! Jeg er egentlig mer 
sulten nå enn noen gang. Det 
sies at den første fireårsperioden 
er opplæring. Først krabbe, så 
gå – og nå er jeg klar for å løpe!

Variert valgkamp
Oppi all storpolitikken tar 
stortingsrepresentanten seg tid 
til de små ting. Onsdag forrige 
uke var han med på en debatt 
på Ramnes skole, et av mange 
“mindre” oppdrag oppi alle de 
store for en stortingsmann midt 
i en valgkamp - les mer om 
besøket på de to neste sidene. 
– Du tar deg tid til å besøke en 
skole hjemme i Re, midt i en 
travel valgkamp?
– Ja, det er viktig å prate med 
den yngre garde og fortelle dem 
om det flotte demokratiet vi har 
her i Norge. Det er jo bare hyg-
gelig, men jeg ser det også som 
min plikt som folkevalgt.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

I kampen mellom den blå og 
røde blokka blir kampen om 
Vestfold-mandatene viktig. Det 
kan til sjuende og sist stå mel-
lom Senterpartiets 1. kandidat 
Kathrine Klevland (51) og FrPs 
2. kandidat Ellen Eriksen (44).

Kjenner varatilværelsen godt
Skulle det siste mandatet gå til 
Senterpartiet, vil 1. vara bli en 
reing: Per Asbjørn Andvik (54) 
fra Ramnes. Han har allerede 
spurt Stordalen om tips til 
hvordan en vara-tilværelse kan 

VÅLE/OSLO: Morten Stordalen (FrP) mener det er mange eksempler på at Re og Vestfold er blitt sett og hørt av Høyre/FrP-
regjeringa: - Millionbevilgning til Bispeveien er ett eksempel. Midler til ungdomsprosjekter er ett annet.

– Re blir ofte et tema i praten i stortingskorridorene

Kan få med seg enda en reing på tinget

arte seg. – Jeg må jo være parat, 
hvis det skulle bli en realitet, 
sier en spent Per Asbjørn til 
ReAvisa. Han og Morten Stor-
dalen er gamle politikerkolleger 
fra kommunestyret her hjemme 
i Re. Morten var 1. vara til 
stortinget i forrige periode og 
fikk kjenne på kroppen hvordan 
det artet seg. – Ja, Per Asbjørn 
har vært på tråden, bekrefter 
Morten Stordalen til ReAvisa. 
– Nå kjemper jo jeg for at Sen-
terpartiet ikke skal bli represen-
tert på Vestfoldbenken, men det 

er klart skulle det skje, har jeg 
sagt at jeg kan hjelpe Per As-
bjørn på det praktiske plan. Hva 
man må gjøre og ikke gjøre, det 
er en hel haug med formaliteter.

Et godt politisk miljø
Det er noe av det beste med 
det norske politiske systemet, 
mener Morten: – Vi jobber sam-
men og er politiske kolleger, 
sjøl om vi er politisk uenig. 
Vi er romslige og greie med 
hverandre uansett hvor stor den 
politiske avstanden kan være.

RAMNES/OSLO: Morten Stordalen (FrP) vil kjempe mot at det skjer, men 
skulle Senterpartiet kapre et mandat i Vestfold vil han guide Per Asbjørn Andvik 
(SP) i sin vara-tilværelse - på det praktiske plan.

HAKK I HEL: Kathrine Kleveland (SP) fra Holmestrand kan 
komme inn på tinget, og da vil Per Asbjørn Andvik (SP) bli 
1. vara til stortinget. 

Foto: Stian Ormestad.

Sjekk siste nytt om valget på ReAvisa.no
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Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

– Dette er åpenbart et gledelig 
resultat, og gir inspirasjon til 
den siste hektiske fasen av 
valgkampen, sa Lars Jørgen 
Ormestad, leder av Re Arbeider-
parti, da at valgresultatet ble 
klart etter skolevalget ved Re 
VGS siste tirsdag i august.

Miljøpartiene taper totalt
– Sjøl om dette valget ikke er 
en del av det offisielle stortings-
valget viser det tydelig at 
ungdommen ønsker en ny og 
framtidsretta regjering som 
setter arbeid og velferd foran 
skattekutt, sier Lars Jørgen 
Ormestad (AP), som innrøm-
mer at han er overraska over at 
tallet er så høyt. – Men jeg er 
ikke overraska over at det ble en 
bra oppslutning, etter å ha hørt 
debatten og applausen i salen 
under skoledebatten.
I panelet satt Andreas Brandt fra 
AUF for Arbeiderpartiet. – Godt 
jobba av AUF, skryter lokallags-
lederen i Re. Samtidig som Ar-
beiderpartiet gjorde nesten reint 
bord i skolevalget på Re VGS, 
sleit partiet i meningsmålingene 
snaut to uker før valget. For 
første gang på nesten hundre år 
lå Høyre an til å bli det største 
partiet på Stortinget, ifølge en 
NRK-måling der Arbeiderpar-
tiet fortsetter å gå tilbake.
Foran forrige stortingsvalg var 
Arbeiderpartiet det tredje største 

Arbeiderpartiet gjorde så å si 
reint bord i skolevalget på Re
BERGSÅSEN: Skolevalget har aldri hatt en mer 
suveren vinner: Mer enn to av tre Re VGS-elever 
stemte på Arbeiderpartiet.

partiet på Re VGS, slått av både 
Høyre og FrP. Vi må helt tilbake 
til stortingsvalget i 1995 for å 
finne sist Arbeiderpartiet var 
størst på Re VGS – den gangen 
med en ørliten margin. Men 
denne gangen ble det en rekord-
stor margin med 67,5 prosent av 
stemmene. Andreplassen går til 
Høyre med 11,3 prosent. Resten 
av de store partiene må finne 
seg i å vake helt nede sammen 
med småpartiene: FrP blir tredje 
størst med 4,3, SV fjerde størst 
med 2,9, og videre er det tett på 
to-tallet med Rødt, KrF og Sen-
terpartiet på 2,6. Fryktelig lav 
oppslutning om Senterpartiet, 
som på en landlig skole har hatt 
en oppslutning på oppunder 25 
prosent på sitt beste. MDG som 
pleier å score høyt hos ungdom-
men får bare 1,9, og enda verre 
går det med et annet profilert 
miljøparti Venstre med bare 1,4 
prosent av stemmene. 

Aldri før har flere stemt
Valgoppslutningen var høy, med 
en deltakerprosent på 82,6 – vi 
må tilbake til stortingsvalget 
i 1995 for å finne en høyere 
valgdeltakelse i skolevalget. 
Men siden skolen har vokst i 
elevantall javnt og trutt, har det 
aldri vært flere som har avlagt 
sin stemme: Hele 633 av 766 
elever avga sin stemme i 
skolevalget 2017.

GOD STEMNING: Det var nok minst like god stemning i Re 
Arbeiderparti da skolevalgresultatet fra Re VGS ble klart, som 
det var under valgvaken for to stortingsvalg siden. Her jubler 
Lars Jørgen Ormestad (AP) og Thordis Skallist Hovet (AP) 
over fortsatt rød-grønn regjering den gang. 

Arkivfoto: 
Stian Ormestad.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Stortingsmann Morten Stor-
dalen (FrP) forteller om et 
litt annet liv i rikspolitikken 
enn det mange kanskje ser for 
seg: – Noen ganger kan man få 
inntrykk av at det er bare krang-
ling mellom oss politikere, og 
ja – tidvis kan det vel være noe 
krangling – men sannheten er 
at vi er gode kolleger. Vi tar en 
kaffe sammen og prater. Det er 
noe av det fine med det norske 
demokratiet, at vi er greie med 
hverandre – uansett hvor poli-
tisk uenig vi er.

Kommunestyrets lommebok
Lars Jørgen Ormestad (AP) tar 
for seg fylkeskommunen, som 
har ansvar for videregående 
skoler, bussforbindelser, de 
større veiene, tannlege, folke-
helse og kultur. Re-ordfører 
Thorvald Hillestad (SP) tar for 
seg kommunestyret og ord-
førerens rolle. Han viser til den 
nye ungdomsskolen. – At det 
skulle bygges en ny skole, det 
har kommunestyret bestemt. 
Men så er det jo sånn at vi har 
ei lommebok, og inni der er det 
et visst antall kroner. Så må vi 
bestemme oss da, for hvordan vi 

kan bruke dem best mulig. 
– Det er kommunestyrets jobb å 
lage et budsjett der vi sier at vi 
skal bruke penger på det og det, 
forklarer ordføreren.

Tap og vinn med samme sinn
Kari Proos (MDG) forteller 
om hvordan det er å være ny i 
kommunestyret. Hun kom inn 
da forrige MDG-representant 
flytta ut av kommunen i denne 
perioden. – Det er veldig moro 
og kjempespennede å få lov å 
bry seg og delta i demokratiet. 
Og litt skummelt. Mange har 
sitti lenge og kan mye, men jeg 
blir hørt og jeg hører på dem – 
så da går det bra. Og det fine er 
at alle kan gjøre som meg, alle 
kan være med å påvirke!
Magnus Teiste Østlie (SV) 
forteller om hvordan han ble 
politisk engasjert: – SV var det 
eneste partiet som sa klart nei 
til kommunesammenslåing. 
Det var den viktigste saken for 
meg, og da ville jeg engasjere 
meg. Akkurat den saken tapte 
vi siden flertallet av politik-
erne ville slå sammen Re med 
Tønsberg, men det er moro med 
politikk sjøl om du taper. Men 

noen ganger kan et lite parti 
få flertall og få vilja si, mange 
andre ganger ikke. Det er gøy 
og fint å engasjere seg uansett.

- Det er mye ungdomspartiene 
har fått krangla fram
Benedicte Lyngås (KrF) for-
teller om det å være gruppeleder 
for et parti i kommunestyret. 
Håvard Bettum (V) forteller 
om ungdomspartiene: – Jeg ble 
politisk engasjert da jeg var like 
gammel som dere, og meldte 
meg inn i et ungdomsparti så 
snart jeg kunne det. – Mange 
tror at politikk bare blir bestemt 
av de du ser på TV. Det stem-
mer ikke. Ungdomspartiene 
påvirker de «voksne» partiene 
og er med på å bestemme 
politikken. Det er mye ung-
domspartiene har krangla fram 
– for eksempel når det gjelder 
miljøsaker.
Høyre hadde ingen representert 
i panelet, men hilste og sa at de 
var lei seg for at ingen kunne 
komme. – Alle de lokale Høyre-
folka måtte på jobb, men hadde 
veldig lyst til å komme, forteller 
ordstyrer Trond Ekstrøm ved 
Ramnes skole.

RAMNES: 6. og 7. klasseelevene hadde forberedt seg godt med gode spørsmål, 
og de fikk gode svar. Sjøl om panelet er politisk uenig, er de enig om en ting: Det 
viktigste er å engasjere seg!

– Det er mye ungdomspartiene har fått krangla 
fram – for eksempel når det gjelder miljøsaker

GODT FORBEREDT: Victoria Christiane Ballestad-Mender (10), Elise Marie Marti (11) og Malin 
Victoria Lingjærde-Øren (11) finpusser spørsmålene sine sammen med lærer Stein Are Fevang. Alle 
partier som er representert i kommunestyret i Re stilte, bortsett fra Høyre.

Foto: Stian Ormestad.

Stortingsvalg:
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•	 Grøfting/drenering
•	 Skog-	og	krattrydding
•	 Gravearbeid	
•	 Tomtearbeider

•	 Transport	
•	 Massedeponering
•	 Granittmurer	
•	 VVA-anlegg

Din entreprenør/samarbeidspartner i landbruk, bygg- og anlegg

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Alle de politiske partiene i Re 
hadde blitt invitert til Ramnes 
skole for å informere om det 
norske demokratiet – og det 
ble tid til en liten valgdebatt til 
slutt, der Ramnes-elevene grilla 
politikerne med gode spørsmål.

Miljø og mobbing er viktigst
Miljøpartiet De Grønne (MDG) 
ble den store vinneren – eller 
det vil si: Miljøsaken ble den 
store vinneren: – Hva som 
er viktigst for oss, det står jo 
egentlig i navnet vårt, forteller 
Kari Proos, MDGs kommune-
styremedlem i Re. Flere av de 
andre partiene snakker om sin 
miljøpolitikk – men når de skal 
velge en sak som er viktigere 
enn alle andre blir følgende 
trukket fram: Arbeiderpartiet 
forteller at akkurat som med 
MDG, så står det viktigste også 
i deres navn: – Arbeid! Både 
at alle skal ha jobb, men også 
at man har det trygt og godt 
på jobb, sier lokallagsleder og 

kommunestyrerepresentant Lars 
Jørgen Ormestad. Senterpar-
tiet ved Re-ordfører Thorvald 
Hillestad trekker fram jordvern. 
KrF trekker fram kontantstøt-
ten. SV vektlegger kampen mot 
ulikhet og fattigdom. FrP ved 
stortingsrepresentant Morten 
Stordalen vektlegger valgfri-
het: – For eksempel ville FrP ha 
flere TV-kanaler, ikke bare den 
ene NRK-kanalen vi hadde før. 
Da ble vi nedstemt flere ganger, 
men dere veit hvordan det 
gikk – nå kan vi velge mellom 
mange kanaler, sier Stordalen. 
Venstre mener deres politikk 
er litt som kardemommeloven: 
«Man skal ikke plage andre, 
man skal være grei og snill, og 
for øvrig kan man gjøre hva 
man vil», siterer Håvard Bet-
tum. De fleste partiene nevner 
også flere lærere i skolen. Og 
det blir lagt merke til blant 
Ramnes-elevene: – Veldig 
mange sa at det må bli flere 
lærere i skolen, hvert fall mente 

Thorvald og MDG det, forteller 
Malin Victoria Lingjærde-Øren 
(11) etter debatten. Hun fulgte 
nøye med sammen med Victoria 
Christiane Ballestad-Mender 
(10) og Elise Marie Marti (11): 
– Jeg la merke til at de ville få 
slutt på mobbing på skolene, 
sånn at barn ikke blir lei seg. De 
sa bare litt om åssen de skulle 
få det til, og det var egentlig litt 
for lite, mener Victoria Chris-
tiane. – Jeg heier på de som 
ikke vil ta opp så mye olje, så 
fisken får leve. Også det om at 
man skal bruke hele Norge, og 
at det ikke skal være forskjell på 
åssen det er å bo på bygda eller 
i byer, mener Elise Marie. Den 
dagen jentene skal stemme sjøl, 
mener alle tre at den viktigste 
saken blir miljø. – Og hvis noen 
har en kjempegod løsning for å 
få stopp på mobbing i skolen, 
så stemmer jeg på dem, sier 
Elise Marie.  Da elevene starta 
grillingen av politikerne, kom 
kjapt spørsmålet: – Hva vil dere 

gjøre med Ramnes skole?
– Vi har hvert fall ikke tenkt til 
å rive den ned. Det var en tanke 
for noen år siden, men politi-
kerne sa «nei, den skolen skal 
vi beholde», svarer ordførerer 
Thorvald Hillestad. – Så må vi 
prøve å holde den i orden, da. 
Og da er det fint om dere sier 
ifra hvis noe blir litt slerkete her 
og der – vi trenger hjelp til å 
holde en gammel skole i orden.
Lena Wold Hansen (11) lurer 
på hvorfor Senterpartiet er så 
opptatt av distriktene? – Se bare 
på Sverige, det er snart bare 
skau. Å ta hele landet i bruk er 
viktig – for hele landet, mener 
Thorvald. Simen Bror Knotten 
(11) lurer på hva de forskjelllige 
partiene vil gjøre med mobbing 
på skolen? Morten Stordalen 
forteller at FrP vil ha et eget 
mobbeombud. Thorvald Hille-
stad mener vi må snakke om 
mobbing, ikke late som om det 
ikke skjer hvis det skjer. 
– Derfor spør vi dere om hvor-

dan dere synes skoledagen deres 
er. Og spørsmålet om mob-
bing er et av de aller viktigste 
spørsmålene vi vil ha svar på. 
Denne undersøkelsen har vi år 
etter år – og tallene blir heldig-
vis bare bedre og bedre.

Ordføreren ble mobba sjøl
Re-ordføreren gir et eksempel 
fra sin egen skolegang:  – Jeg 
var litt tjukk, også var det så 
varmt på sløyden. Det klaga jeg 
litt på, og da fikk jeg høre:
– «Ja, det lukter litt stekt flesk». 
Alle lo, men jeg gikk for meg 
sjøl og grein. Det var ikke noe 
moro, så lite moro at jeg husker 
den dag i dag hvor vondt det 
var. Derfor: Ta vare på hveran-
dre, er ordførerens råd. Det ble 
helt stille en liten stund etter 
historien, som tydelig prega 
forsamlingen. Alle politikerne 
fikk avslutningsvis hver sin kopi 
av «Trivselsloven» ved Ramnes 
skole før de føyk videre i en 
travel valgkamp.

Mange spørsmål om mobbing og miljø
RAMNES: – Politikerne vil få slutt på mobbing på skolene. De sa bare litt om åssen de skulle få det til, og det var egentlig litt for lite, 
mener Victoria Christiane (10). Hun og klassekameratene er enig om at mobbing og miljø er det som engasjerer mest blant de yngste.

Sjekk siste nytt om valget på ReAvisa.no
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EU-kontroll / bilreparasjoner
Roger Skinnes, Sørbyveien 603, 3178 Våle

- SV er “best i test”
REVETAL: Re SV er repre-
sentert på Vestfold SVs liste 
til stortingsvalget med Marit 
Theiste Østlie (37) fra Revetal 
på 12. plass. Førstekandidat 
er Lars Egeland fra Tønsberg. 
Han skriver på sin egen blogg 
om alle kåringer der SV er best 
i test: - Sentrale organisasjoner 
i miljøbevegelsen, solidaritets-
bevegelsen, kvinnebevegelsen 
og en rekke andre frivillige 
organisasjoner har gått gjennom 
partiprogrammene og trillet 
terning. SV får gode skussmål 
på en rekke områder, blant an-
net for vår politikk for miljø, 
skole, flyktninger, arbeidsliv, 
funksjonshemmede, feminisme 
og friluftsliv. Seks «grønt kort» 
av seks mulige fra Redd Barna. 
SV er det fremste partiet i Redd 
Barnas «barnometer». 11 av 11 
mulige hos Skolenes landsfor-
bund: Full pott på spørsmål 
som angår lærertetthet, avskilt-
ing av lærere, barnehagenorm 
med mer. Terningkast 5 fra 
Naturvernforbundet, terning-
kast 5 fra Miljøagentenbarnas 
klimapanel, Zero gir full pott og 
stempelet «100% fornybar» på 
SVs svar på ti krav for en for-
nybar politikk. Terningkast 5 fra 
Norske Boligbyggelags Lands-
forbund SA (NBBL) når de ser 
på partienes politikk på bolig 
og miljøfornyelse. Terningkast 
5 fra Norsk sjømannsforbund 
blant annet for kampen mot so-
sial dumping. 12 av 12 mulige 
fra Kvinnefronten, terningkast 
6 på utviklingspolitikk fra 
Kirkens Nødhjelp, terningkast 
6 fra Turistforeningen, terning-
kast 5 fra Aktivitetsalliansens 
folkehelsetest, som undersøker 
politikk for trening og helse - 
med mer, ramser Lars Egeland 
(SV) opp.

- MDG mener alvor 
med miljøsaken!
UNDRUMSDAL: Miljøpartiet 
De Grønne har en reing på sin 
liste i Vestfold: Lene Bergan 
(43) fra Undrumsdal på 13. 
plass. Førstekandidat er Harald 
Moskvil fra Nykirke i Horten. 
Han mener i et leserinnlegg i 
Tønsbergs Blad at det viktigste 
er ikke hvorvidt Jonas eller Erna 
blir statsminister, men hvordan 
vi skal møte vår tids største 
utfordring: Å håndtere klima-
krisa og fordele ressursene 
bedre i verden. Alle partiene 
snakker gjerne om det grønne 
skiftet, men de begrenser seg 
skuffende ofte til hvordan 
vi skal få til overgangen fra 
fossil til fornybar energi. Her 
skiller MDG seg ut fra de andre 
partiene, for vi erkjenner at 
et skifte i energikilde ikke er 
nok for å komme klima- og 
fordelingskrisa til livs. For å 
kutte utslipp er det ikke nok å 
velge klimavennlig energi og 
klimavennlige produkter, vi må 
også stoppe forbruksveksten og 
bruke mindre, skriver Moskvil.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Vestfold har en høyere prosent-
andel private skoleplasser 
enn de fleste andre fylker, og 
det tallet er Bjerkely skole i 
Undrumsdal med på å dra opp. 
Kathrine Kleveland (51) har sjøl 
gått på skole i samme menighet, 
og kommer hun seg inn på 
Stortinget vil hun kjempe for 
gode rammevilkår for de private 
skolene. Det konkrete løftet går 
på å minst beholde dagens sats 
for offentlig støtte til private 
skoleplasser - og hvert fall ikke 
gå med på å redusere satsen. 

Mindre måling - mer læring!
Og det gjelder private skoler 
som driftes av religiøse eller 
ideelle organisasjoner, under-

streker Kathrine Kleveland 
(51), førstekandidat for Vestfold 
Senterparti: - Det gjelder ikke 
private skoler der eierne er ute 
etter å ta ut mest mulig prof-
itt, understreker hun. Og der 
kommer hun sine røde venner 
i det rød-grønne samarbeidet 
nærmere. De er ganske så enige 
når det kommer til generell 
skolepolitikk: - Vi vil ha flere 
lærere, og mindre tester. Vi sier 
“mindre måling - mer læring”. 
Og Senterpartiet vil ha mer av 
praktiske fag i skolen. På det 
punktet ble Kathrine Kleveland 
utfordret av Re-ordfører og 
partikollega Thorvald Hillestad. 
Passende nok ble utfordringen 
overlevert i skolekjøkkenet på 

rundturen i den nye Bjerkely 
skole. Skolekjøkken er et av de 
praktiske fagene Senterpartiet 
mener bør vektlegges mer: 
- Jeg er bekymra for mat- og 
helsefaget. Vi trenger faglærte 
lærere på feltet som får tid og 
mulighet til å lære skolebarn 
om god, sunn og skikkelig mat, 
mener Kathrine Kleveland. Sjøl 
tenker hun ekstra mye på helsa 
om dagen: - Jeg trener uthold-
enhet på helsestudio for å holde 
helt inn nå. Det har vært flere 
veldig gode meningsmålinger 
der Senterpartiet får et mandat 
i Vestfold, og sånn vil vi ha 
det helt inn til valgresultatet 
er klart, sier hun og smiler. Og 
skulle det blir resultatet får hun 

UNDRUMSDAL: - Skoleelever må lære om god, sunn og skikkelig mat, mener Kathrine Kleveland, første-
kandidat for Vestfold Senterparti. Sjøl tenker hun ekstra mye på helsa om dagen: - Jeg trener utholdenhet 
på helsestudio for å holde helt inn nå. Det har vært flere veldig gode meningsmålinger der Senterpartiet får 
ett mandat i Vestfold, og sånn vil vi ha det helt inn til valgresultatet er klart!

Kathrine Kleveland (SP) trives på “koken”: 
- Jeg er bekymra for mat- og helsefaget. Det 
er et av flere praktiske fag vi vil vektlegge mer!

Stortingsvalg:

med seg Per Asbjørn Andvik 
(54) fra Ramnes som 1. 
vararepresentant.

VÅLE: Benedicthe Lyngås (46) 
fra Våle står på 10. plass på 
lista til Vestfold KrF i stortings-
valget. På Re KrFs Facebook-
side skriver lokallaget at det 
finnes mange gode grunner til å 
stemme KrF, men symbolsk nok 
velges ut ti grunner:
1. Verdier som varer - KrF vil ta 
vare på den kristne kulturarven. 
2. Tid og valgfrihet til familien
 - trygge familier gir trygge 
barn. Det vil KrF legge til rette 
for. Familier må få mer tid 
til hverandre. Og her nevnes 

selvfølgelig også kontantstøtten. 
3. Mer tid til hver elev - alle 
elever trenger å bli sett. Flere 
lærere i klasserommet vil bidra 
til det. KrF vil lovfeste at det 
skal være maksimalt 15 elever 
per lærer i småskolen. 
4. Menneskeverd i alle livets 
faser - ingen skal sorteres bort! 
5. På lag med de som trenger 
det mest - KrF vil ha et raust 
samfunn med plass til alle. 
6. Verdig alderdom. 7. Le-
vende distrikter - KrF vil ta 
hele landet i bruk! Vi ønsker 

Akkurat som de ti bud - her er ti grunner til å stemme KrF:
et livskraftig landbruk som 
gir økt matproduksjon, 
bedre inntektsutvikling for 
bøndene og styrket jordvern. 
8. Verdiskaping - KrF vil 
legge til rette for ny skaper-
kraft. Næringslivet og norsk 
eierskap må gis rammevilkår 
som kan sikre arbeidsplas-
sene og legge grunnlag 
for nye. 9. En offensiv 
klimapolitikk. 10. Neste-
kjærligheten kjenner ingen 
landegrenser  - vi må aldri 
bli oss selv nok!

VALGKAMP: Førstekandi-
dat Kathrine Kleveland (SP) 
og 2. kandidat Per Asbjørn 
Andvik (SP) la valgkampen 
sin i Re til Bjerkely skole 
i Undrumsdal. Her ble 
Senterparti-følget tatt i mot 
av rektor Mathias Døvik, 
Re-ordfører og partikollega 
Thorvald Hillestad (SP) og 
Hans Kristian Heum, leder 
av byggekommiteen i Bjerk-
ely menighet.

Foto: 
Stian Ormestad.
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Revetal
- Alt i velværebehandlinger! Gavekort!

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

KLARE FOR VALG: Denne gjengen var på den første runden med opplæring av valgmed-
arbeidere i midten av august. - Flotte, engasjerte folk, som står klare til å ta imot din stemme 
på valgdagen 11. september!

Foto: Kristian Øvretveit, Re kommune

Alliansen
1. Hans J. Lysglimt Johansen, Oslo

Arbeiderpartiet
1. Dag Terje Andersen, Lardal
2. Maria-K. Aasen-Svensrud, Horten
3. Lozan Balisany, Tønsberg
7. Trude Viola Antonsen, Re

Demokratene
1. Greta Bye, Hof

Fremskrittspartiet
1. Morten Stordalen, Re
2. Ellen Eriksen, Tønsberg
3. Bjørn-K. Svendsrud, Horten

Helsepartiet
1. Anita Egenæs, Re
2. Ingebjørg Egenæs, Re
3. Nina V. Cappelen, Re
5. Kristin Hjelle, Re

Høyre
1. Kårstein E. Løvaas, Nøtterøy
2. Lene C. Westgaard-Halle, Larvik
3. Erlend Larsen, Stokke

Kristelig Folkeparti
1. Anders Tyvand, Tønsberg
2. Dorthe Kyvik Bårnes, Larvik
3. Muctarr Koroma, Nøtterøy
10. Benedicthe Lyngås, Re

Kystpartiet
1. Jan Audun Kjøndal, Larvik

Liberalistene
1. Ole T. Hoelseth, Sandefjord

Miljøpartiet De Grønne
1. Harald Moskvil, Horten
2. Anne Katrine Hauge, Nøtterøy
3. Patrick Gudmundsen, Nøtterøy
13. Lene Bergan, Re

Partiet De Kristne
1. Morten Freberg, Barkåker

Piratpartiet
1. Davor Poljcic, Trondheim

Rødt
1. Maren Njøs Kurdøl, Hof
2. Antoinette Fossdal-Johnsen, Nøtterøy
3. Ole Marcus Mærøe, Tønsberg

Senterpartiet
1. Kathrine Kleveland, Holmestrand
2. Per Asbjørn Andvik, Re
3. Henriette Sørbøe Andreassen, Horten

Sosialistisk Venstreparti
1. Lars Egeland, Tønsberg
2. Grete Wold, Holmestrand
3. Elin Dahling, Larvik
12. Marit Theiste Østlie, Re

Venstre
1. Carl-Erik Grimstad, Tjøme
2. Kari-Lise Rørvik, Larvik
3. Per Martin Berg, Sande
10. Elin Berg Schmidt, Re

Følgende 16 partier stiller til valg i Vestfold:

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Valgdagen for stortingsvalget 
2017 er 11. september. 

Seks stemmelokaler i Re
I Re har vi følgende stemme-
lokaler: Fon barnehage, nye 
Revetal ungdomsskole, Ramnes 
skole, Solerød oppvekstsenter, 
Vivestad barnehage og Våle 
samfunnshus. Er du mantalls-
ført i Re kan du selv bestemme 
hvilket av disse valglokalene du 

ønsker å benytte, informerer Re 
kommune på sine nettsider. Alle 
valglokalene er åpne fra klokka 
09.00 til kl. 20.00 på valgdagen 
11. september. 
Uavhengig av når og hvor du 
ønsker å avlegge stemme er det 
viktig at stemmemottaker kan 
identifisere deg. Husk derfor å 
ta med gyldig legitimasjon når 
du skal avlegge stemme!
Godt valg!

Disse står klare til å ta i mot 
din stemme på valgdagen
RE: Valgmedarbeiderne ønsker velkommen til seks 
stemmelokaler i Re på valgdagen 11. september.

Kilde: Det elektroniske valgadministrasjonssystemet 
(EVA). På landsbasis er det 24 forskjellige partier og 

grupper som stiller lister. Ved stortingsvalget 2017 
stiller 4.437 personer til valg. Totalt skal det velges 

169 representanter til Stortinget.

Velkommen til bueskytterstevne 
og Åpen Gård Ramnes Søndre

Lørdag 30. september og søndag 1. oktober.

Bueskytterstevne i regi av Tunsbergbaglerne 
og Åpen Gård i regi av Ramnes Søndre Gård.
Åpent begge dager fra klokka 12.00 til 17.00.

Velkommen!

- loppemarked!
Stort loppemarked 23 - 24. sept

på Elverhøy, Ramnes!

Lørdag kl 10 - 16 / søndag kl 10 - 15
Auksjon søndag kl 11.30

Bøker, plater, CD , klær, møbler og masse annet. 
Kafeteria og kakelotteri. 

VVi har bankterminal og vipps.

Lopper kan leveres på lokalet hele uke 38 
eller kontakt Ingegerd tlf 977 54 879

Sjekk siste nytt om valget på ReAvisa.no
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LESERINNLEGG: Senter-
partiet er et folkestyreparti. Vi 
mener at beslutninger skal tas 
av folkevalgte som kan kastes 
eller gjenvelges av velgerne ved 
valg. Dette er bakgrunnen for 
mye av vår motstand mot både 
byråkratisering, rettsliggjøring 
og overnasjonal styring. Felles 
for disse tre er at de flytter makt 
bort fra folkevalgte organer og 
over i lukkede system som gir 
velgerne liten makt til å påvirke 
utviklingen i samfunnet. Et 
levende folkestyre forutset-
ter at mange kan delta, og at 
det er nærhet mellom de som 
fatter beslutningene og de som 
beslutningene berører. Når makt 
samles på færre hender, får vi 
avmakt. Dagens Høyre/Frp-
regjering skaper mer avmakt. 
Regjeringen har gjennomført 
en rekke såkalte reformer som 
de påstår vil gjøre samfunnet 
mer robust. Kommunereform, 
politireform, skattekontor-
reform, utdanningsreform og 
helsereform. Men på område 
etter område, vokser dessverre 
byråkratiets mer enn tjenestene.
Nærhetsprinsippet og behovet 
for et sterkt nasjonalt ram-
meverk ligger til grunn for hele 
Senterpartiets tenkning. Senter-
partiet ønsker større nærhet til 
beslutninger. Lokalt folkestyre, 
lokale løsninger og et lokalt 
forankret næringsliv som skal 
bære også framtidas samfunn.
Nasjonalstaten har tjent oss godt 
og må ikke erstattes av diktat 
fra Brussel. Samtidig ser vi at 
den norske modellen er truet. 
Høy arbeidsinnvandring har 
ført til redusert lønnsutvikling 
og uryddige arbeidsforhold 
i mange bransjer. Arbeids-
markedskriminalitet er høy, og 
i flere bransjer utkonkurreres 
norske arbeidstakere av bil-
ligere utenlandsk arbeidskraft. 
Senterpartiet ønsker å styrke 
fagforeningene og intensivere 
arbeidet mot arbeidslivskrimi-
nalitet. Mange er urolige over 
økte økonomiske, sosiale og 
verdimessige forskjeller i 
Norge. Vi trenger en politikk 
som tar disse problemene på 
alvor. Senterpartiet mener at vi 
må bruke samfunnets midler til 
å skape gode velferdstilbud for 
alle, uavhengig av om du bor 
på et lite eller et stort sted. Jeg 
ønsker fortsatt oversiktlige lo-
kalsamfunn og små enheter i by 
og bygd, der enkeltmennesker 
ikke drukner, men blir sett. Jeg 
ønsker et samfunn som fungerer 
fordi folk stoler på hverandre. 
Rett og slett det tillitsbaserte 
Norge, der folk som får tillit tar 
ansvar.

Kathrine Kleveland,
stortingskandidat Senterpartiet.

LESERINNLEGG: Det er noe 
jeg undres over. Hvor treffer 
jeg tilhengerne av regjeringas 
regionreform? Jeg er jo rundt 
omkring og snakker med folk 
– spesielt i disse valgkamptider.
Jeg treffer imidlertid aldri noen 
som synes regionreformen er 
bra – og spesielt ikke noen som 
heier på en sammenslåing av 
Vestfold og Telemark. Det er 
bare i Oslo og regjerings- og 
stortingseliten i H, Frp og V 
vi finner heiagjengen. Jeg vil 
beholde Vestfold og Telemark 
som egne fylker. Jeg får ikke 
noe mer å si over min hverdag 
dersom det blir lenger vei til 
beslutningstagerne. Nærhet 
betyr at vi skal være nære 
myndighetene og de som be-
stemmer. Regionreformen gir 
fjernhet.

Per Harald Agerup,
1.nestleder Vestfold Senterparti

Vestfold vinner 
med Ap-regjering
LESERINNLEGG: I år kunne 
NAV melde at antall uføre i 
Vestfold i løpet av 2016 økte 
med 4,3 % sammenliknet med 
året før. Den største økningen
i antall uføre i landet, og 
Vestfold-ungdom er overrep-
resentert i statistikken. Det er 
ikke bare antall uføre som øker 
drastisk. I 2016 økte antallet 
helt arbeidsledige i fylket med 
hele 6 %. Dramatiske tall – men 
den virkelige tragedien ligger 
ikke i prosentene – den finner 
vi i de familiene som rammes 
av ledigheten. Blant de som nå 
føler usikkerhet for fremtiden. 
Får vi råd til å ta ferie i år? Må 
vi prioritere mellom barnehage-
plass eller barnebursdag for 
ungene våre? Hvordan skal vi 
betjene boliglånet? Vi bør måle 
kvaliteten på vårt samfunn 
gjennom hvilke muligheter våre 
barn har for å lykkes. I dag står 
flere unge i Vestfold helt på 
utsiden av skole, utdanning og 
arbeid. Dersom politikerne ikke 
makter å løse dette problemet 
lover det dårlig for fremtiden. 
Både for Vestfold og for Norge.
Det skapes nesten ikke jobber 
under FrP/Høyre-regjeringen. 
Det gjøres for lite, for sent for 
de unge som faller utenfor.
Arbeiderpartiet ønsker å sette i 
gang en ny aktivitetsreform for 
unge. Den skal hindre at flere 
faller utenfor arbeidslivet, gi 
flere sjansen til å komme ut i 
jobb og gi ungdom muligheten 
til å delta i det fellesskapet som 
arbeidslivet er, med en egen 
inntekt å leve av. Til høsten står 
vi ovenfor et valg mellom to al-
ternativ. Vi kan velge å fortsette 
i fire nye år med FrP og Høyre, 
som setter skattekutt til landets 
rikeste fremfor en aktiv arbeids- 
og næringslivspolitikk. Eller vi 
kan velge en ny, Arbeiderparti-
ledet regjering. Som vil ha 
arbeid til alle som sin jobb 
nummer én. Som vil satse på 
ungdommen vår – få landet vårt 
tilbake i arbeid. I ei tid med 
rekordhøy ledighet og økende 
antall uføre er det åpenbart at 
det siste alternativet vil styrke 
Vestfold. Et sterkt Vestfold 
styrker Norge. Både fylket og 
landet fortjener en ny regjering 
etter fire år med FrP og Høyre. 
Vestfold, Norge og ungdom-
men vår vinner med en Ap-ledet 
regjering som setter arbeid og 
skole foran skattekutt.

Kjersti Stenseng,
partisekretær i Arbeiderpartiet.

Vestfold – et 
foregangsfylke
LESERINNLEGG: I Vestfold 
har allerede 14 kommuner blitt 
til 12. I januar 2018 er vi syv, 
og fra 2020 seks kommuner. 
Seks sterke velferdskommuner.
Vi er det eneste fylket som har 
fullført kommunereformen. 
Dette styrker tjenestetilbudet 
vårt og fagmiljøene våre, og 
stordriftsfordeler gjør at vi kan 
bruke mer av pengene på tjen-
ester til innbyggerne. På denne 
måten kan vi forbedre helsetil-
budet til barn og unge, styrke 
tidlig innsats i skolen og sikre 
et bedre tilbud til rusavheng-
ige og pasienter som trenger 
rehabilitering. Dette betyr økt 
livskvalitet og større trygghet 
for veldig mange. For at kom-
munene skal kunne levere gode 
tjenester, er det avgjørende at 
kommunene har stabile inntek-
ter. Høyre i regjering har levert 
god kommuneøkonomi i hele 
perioden, og det har vi mål 
om å gjøre også neste peri-
ode. Arbeiderpartiet forsøkte 
i 2013 å skremme velgerne 
med medieoppslag om hvor 
mye kommunene måtte kutte 
dersom Høyre kom i regjering. 
Nå har vi fasiten, og den viser 
det motsatte! Kommunene har 
langt mer å rutte med nå enn da 
Arbeiderpartiet styrte. Dette har 
gitt kommunene mulighet til å 
videreutvikle tjenestetilbudet til 
deg som innbygger. Arbeider-
partiets skremsler er gjort til 
skamme. Neste år vil Høyre/
Frp-regjeringen sørge for en 
forsvarlig vekst i kommunenes 
frie inntekter på over fire mil-
liarder kroner. Dette fordi vi vet 
at kommunene selv vet best hva 
pengene bør brukes til. Vi vil 
også fortsette et kunnskapsløft 
som gir muligheter for alle, og 
vil derfor bruke betydelige res-
surser på tidlig innsats i skolen.
I tillegg må vi sørge for at 
helsestasjonene og skolehelse-
tjenesten er gode nok på å 
hjelpe dem som trenger hjelp. 
Vi vil fortsette å tette hullene 
i det sosiale sikkerhetsnettet, 
og vil derfor blant annet gi rus-
avhengige og deres pårørende 
raskere og enda bedre tilbud om 
hjelp.
Høyre har gjennom fire år i 
regjering vist at vi tar kommu-
nene på alvor. I neste periode 
vil vi fortsette dette arbeidet, 
og overføre flere oppgaver fra 
staten til større kommuner. På 
den måten flytter vi makten og 
beslutningene nærmere der folk 
bor, og sikrer deg et levende 
lokaldemokrati.

Kårstein Eidem Løvaas, 
stortingsrepresentant for Høyre

Skrot region-
reformen!
LESERINNLEGG: FrP, H, KrF 
og V vil ha landet delt inn i ti 
regioner. Hva disse regionene 
skal drive med, har de ingen 
peiling på. Hvorfor skal man 
da slå sammen fylkene? Nå har 
regjerings- og støttepartiene 
blitt enige om et Norgeskart 
som vekker sinne hos alle. 
Vestfold skal slås sammen med 
Telemark, noe ingen av fylkene 
ønsker. Helst ville Vestfold vært 
sammen med både Telemark og 
Buskerud, men Buskerud vil til 
den nye regionen Viken som vil 
strekke seg fra svenskegrensa i 
sør-øst til Vestlandet. Men Øst-
fold vil ikke ha med Buskerud. 
Etter min mening kunne en re-
gionreform ha noe for seg hvis 
regionene også fikk ansvar for 
sykehusene. Også innen kultur 
og kulturvern kunne mye ansvar 
legges til regionene. Altså en 
desentralisering av makt fra 
Stortinget og fra statsforetak 
som i dag ikke er demokratisk 
styrte.I tillegg kunne regionene 
bety mye for samordning innen 
samferdsel og for utvikling av 
klimamessig transport og boset-
ting i felles bo- og arbeids-
markedsområder. Det gjør at det 
Vestfold på ingen måter burde 
slå seg sammen med Akershus.
Vitsen med en regionreform 
måtte jo være å lage et livs-
kraftig alternativ til sentraliser-
inga rundt Oslo. Når man ikke 
vet hva vitsen med reformen 
skal være, blir det slike tul-
lete regioner som det som nå 
foreslås. Da er det ikke noe an-
net alternativ enn å skrote hele 
reformen.

Lars Egeland, stortingskandidat 
for Vestfold SV

Folkestyre i praksisVestfold er Vestfold! Leserinnlegg: 
Overskudd og 
bånnscore – stem 
heller Rødt
LESERINNLEGG: ReAvisa 
melder at Re kommune har gått 
med «overskudd» – hva det nå 
enn er. Hvis man ser litt bak 
tallene er det kanskje heller ikke 
så mye å juble for. Hoved-
årsakene er knyttet til økt 
skatteinngang, meravkastning 
finans, lavere pensjonsutgifter 
og mindreforbruk i virksom-
hetene, ifølge herværende avis. 
Javel.
Tar man en titt på Kommunal 
Rapports kommunebarometer 
der vi at kommunen har sine 
svakeste plasseringer innen 
helse (402. plass), kultur (397. 
plass) og sosialtjeneste (339. 
plass). 402 er knappe tjue plass-
er unna å være den dårligste 
kommunen i Norge på helse. Er 
det da noe å skryte av å ha gått i 
pluss? I samme bånnsjiktet lig-
ger kultursatsinga, og jammen 
også sosialtjenestene. Rødts mål 
er et kunnskapsbasert og mod-
erne helsevesen som er i stand 
til å respektere og ta vare på 
folks behov gjennom hele livet. 
Helse og levealder henger tett 
sammen med klasseforskjeller.
Rødt vil ha en helsepolitikk som 
reduserer disse forskjellene. 
Samtidig er helse og velferd 
blitt et svært profitabelt marked 
for private aktører. Økt sentrali-
sering truer på sin side helsetil-
budet for folk i distriktene. Er 
det derfor det scores så lavt, og 
blir det bedre i Nye Tønsberg 
kommune? Rødt mener kultur 
er et offentlig ansvar. Rødt 
ønsker et rikt og mangfoldig 
kulturliv, der ulike kunstarter, 
stilretninger og kulturer med 
både profesjonelle utøvere og 
et bredt folkelig kulturliv blir 
stimulert. Det ser ut som kul-
turen er en salderingspost i Re 
kommune, men overskudd er jo 
fine greier? Rødt vil ha slutt på 
innstramminger i ytelser til folk 
utenfor arbeidslivet, og mener 
Nav-kontorene må få nok kapa-
sitet og bedre retningslinjer, 
slik at de har reell mulighet til 
å følge opp folk ordentlig. Men 
det kan jo gå ut over budsjet-
tene? Det er ingen grunn til å 
feire et overskudd når man har 
så elendig plassering på kom-
munebarometeret. Stem Rødt i 
høst, fordi fellesskap fungerer.

Odd Christian Hagen, 
Rødt-medlem.

Stortingsvalg:
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LESERINNLEGG: Deltid har 
tradisjonelt vært et kvinne-
fenomen. I 2012 var omtrent 40 
% av norske yrkesaktive kvin-
ner og 14% av mennene i del-
tidsjobb. Halvparten av disse 
jobber i helsesektoren. De 
benyttes som erstattere, og må 
«jage» vakter uten at de får 
nok vakter til å oppnå ønsket 
inntekt. Å jobbe deltid resul-
terer også i uforutsigbarhet, 
verken fritid eller arbeidstid 
kan planlegges i forkant, og i 
tillegg til ubekvem arbeidstid 
må mange forholde seg til flere 
arbeidsplasser. De må være 
frempå og sørge for å være 
tilgjengelig hele tiden. Og man 
må ofte stille opp på kort varsel.
Etter selv å ha jobbet deltid vet 
jeg hvordan det er å hele tiden 

være tilgjengelig. Man kan ikke 
planlegge noe, og man ender 
ofte opp med å måtte jobbe 
både tre og fire helger på rad.
Du må ta de vaktene som er, 
det være seg om det dagvakt, 
kveldsvakt eller nattevakt. Man 
tør ikke å si nei til å jobbe i 
frykt for at de ikke ringer deg 
igjen. Du vet heller aldri hvor 
mye lønn du får fra måned til 
måned. Slik kan vi IKKE ha 
det. Arbeiderpartiet vil jobbe for 
et anstendig og trygt arbeidsliv, 
gjennom å forsvare sykelønns-
ordningen og bekjempe sosial 
dumping, midlertidighet og 
ufrivillig deltid.
Godt valg!

Yvonn Garder, Re
Fagforbundet

Nei til uønsket deltid!

LESERINNLEGG: Om kort 
tid er det valg i Norge. Noen 
har allerede bestemt seg og 
muligens stemt. Mens andre 
tviler seg mot 11. september. 
Regjeringa lover å gjøre alt 
bedre, og opposisjonen vil også 
gjøre Norge til et mer rettferdig 
og bedre land for alle. Gjennom 
noen ukers valgkamp, utsettes 
vi for verbale «sjøslag» i alle 
kanaler. Men det er du eller vi 
som bestemmer, ved å bruke 
stemmeretten. Noen spørsmål 
er viktigere enn andre, når en 
skal bestemme seg for å stemme 
«rødt» eller «blått». Er skatte-
lette til noen få, det som bygger 
velferden i landet, eller er det 
gjennom en rettferdig skatt der 
alle får etter behov og betaler 
etter evne? Er det viktig at ar-
beidsfolk har ryddige lønns- og 
pensjonsbetingelser, eller synes 
du det er ok at velferdsprof-
itører tjener seg søkkrike ved 
å redusere ansattes lønn og 
pensjon? Tror du ungdom vil 
velge utdanning i for eksem-

pel helse- og omsorgsektoren 
dersom utviklingen der er stadig 
lavere lønn, fordi profitørene 
vinner anbud? Vil du anbefale 
barn eller barnebarn jobb i 
en sånn sektor? Vi har mange 
arbeidsledige. Godt over hundre 
tusen har ikke en jobb å gå til. I 
tillegg har vi mange tusen del-
tidsledige. De som ønsker 
heltidsarbeid, men ikke får 
det. Desto flere arbeidsledige, 
desto større ulikhet. Da må vi 
stille oss spørsmålet – skal vi 
fortsette å kutte skatter, eller 
skal vi skape nye arbeidsplass-
er? Mange av oss har det bra. 
Vi har mat i skapet, kan betale 
regningene våre og mange har 
til og med en del penger i ban-
ken. Vi kjenner alle noen som 
ikke har det slik. Derfor bør 
vi stemme både med hodet og 
hjertet. De valgene vi gjør i dag, 
skal barn og barnebarn arve 
virkningen av.

Merete Dahl, fylkesleder 
Fagforbundet Vestfold

Leserinnlegg: Bruk stemmeretten, 
stem etter hjertet

– SVs skolepolitikk 
– bra for alle!
LESERINNLEGG: Etter valget 
kan SV bli et av partiene som 
sitter i førersetet for norsk poli-
tikk. Da kan det bli SVs skole-
politikk som gjelder. I Vestfold 
og Re satte vi dype spor etter 
oss da vi satt i regjering sist 
(2005-2013), med kunnskaps-
ministeren i hele perioden.
Blant annet ble det satset tungt 
på ungdomsskolen, og på 
Revetal ble det midler til 4 still-
inger ekstra. Disse er nå borte 
etter at Høyre har styrt Kunn-
skapsdepartementet. Nå har vi 
fått en flott ny ungdomsskole 
– et prosjekt Re SV har støttet 
hele tida. SV går til valg på:
- Flere lærere i grunnskolen
- En tillitsreform i skolen
- En mer praktisk og variert 
skoledag, kalt heldagsskolen.
Det finnes 47.000 personer 
som er lærerutdannet, men som 
velger å gjøre noe annet enn å 
jobbe i skolen. Mange av disse 
trengs sårt der de egentlig hører 
hjemme. Da må vi heve yrkets 
anseelse, lønnsnivå og primært: 
Arbeidsbetingelser. SV fore-
slår en lærernorm med max 15 
elever pr. lærer 1-4.trinn, og 
max 20 elever 5-10.trinn. Vi ser 
at AP har beveget seg i dette 
spørsmålet i retning SV, og 
sammen med SP vil vi kunne få 
gjennomslag for vår lærernorm. 
Stemmer du SV, er sjansene 
størst for å få dette gjennom.
Med SVs politikk øker mulig-
hetene for å se den enkelte elevs 
behov og følge opp deretter.
Lærerne må få gjøre jobben sin 
uten slik omfattende detalj-
styring, test- og skjemavelde 
som Høyre plager skolen og 
lærerne med. Her har vi den 
største tidstyven i norsk skole. 
Den må vekk. Vi trenger en 
tillitsreform, der vi stoler på at 
skolen og lærerne gjør jobben 
sin om de får frihet og tid til 
det. SVs heldagsskole betyr å 
erstatte den tida elevene bruker 
på SFO og med hjemmelekser, 
med 1,5 time lengre skoledag. 
Ikke for at elevene skal pugge 
enda mer matte, men for å få 
tid til viktige ting som: Gym og 
fysisk aktivitet hver dag, kunst 
og håndverksfag, felles mål-
tider, lekselesing med bistand 
fra kompetente voksne. Slik får 
vi elever som er i bedre form, 
som trives bedre, som får riktig 
og nok ernæring, og som har 
fri når de kommer hjem – slik 
det er med alle andre «arbeids-
takere». Heldagsskolen betyr 
at familiene får mer fri tid 
sammen. Dette har bred støtte i 
folket, viser meningsmålinger. 
SV har et bredt kunnskapssyn. 
Vi vil ivareta helle mennesket, 
og alle barn. Ingen skal falle 
utenfor. Vi tror alle mennesker 
har talenter og egenskaper som 

vi som samfunn trenger – men 
de må få mulighet til å utvikle 
seg. Hver enkelt må sees. Her 
har læreren en nøkkelrolle – i 
samspill med elev og foresatte. 
Dette er lærerne gode til, men 
vi trenger i tillegg å styrke også 
andre yrkesgrupper i skolen, 
som helsesøstre, miljøarbeidere 
og andre. Barna må trives for å 
lære. Med kompetente lærere 
med tid til hvert enkelt barn, 
med skolemåltid og fysisk 
aktivitet på timeplanen, og med 
lekselesing i skoletida tror vi 
at enda flere barn vil få sjansen 
til å utvikle sitt potensiale og 
klare seg bra også etter at de 

går ut av ungdomsskolen. Dette 
er særlig viktig for de ungene 
som mistrives i dag – i en skole 
som ensidig vektlegger teoretisk 
læring – og for de barna som 
blir rastløse og urolige av for 
mye stillesitting. Ingen trives 
med stadig å måtte oppleve å 
ikke mestre. Mestring er derfor 
nøkkelen til både trivsel og 
læring.

Marit Theiste Østlie, Re SVs 
kandidat på Vestfold SVs 
stortingsvalgliste og Heming 
Olaussen, leder av Re SV

LESERINNLEGG: Nei til EU 
gjennomfører hvert stortings-
valgår en undersøkelse av de 
aktuelle kandidatenes syn på 
EU-medlemskap, EØS-avtalen 
og enkelte andre problemstill-
inger knytta til EØS. I år er 
det stilt seks spørsmål, som 
mange partikandidater er bedt 
om å svare på. I Vestfold er 
det gledelig nok kun Høyres 
to toppkandidater (Løvaas og 
Westgaard-Halle)som sier de 
er tilhengere av et norsk EU-
medlemskap. De to toppkan-
didatene til AP (Andersen og 
Aasen-Svendsrud) går utenom 
undersøkelsen ved å henvise til 
APs program. Der står det at 
saken skal opp til ekstraordinær 
behandling dersom den blir ak-
tuell. Det er på mange måter et 
god-dag-mann-økseskaft svar.
Derimot sier de to neste kandi-
datene – Balisany og Høiberg 
– klart nei til EU. Dette i likhet 
med toppkandidatene fra SV 
(Egeland), Rødt (Njøs Kurdøl), 
FrP (Stordalen og Eriksen), 
MdG (Moskvil), KrF (Tyvand) 
og SP (Kleveland). Venstres 
Carl-Erik Grimstad har av en 
eller annen grunn ikke svart 
på noe. Nå har riktignok 2. 
kandidaten (Rørvik) svart, men 
Venstre er uten mandatsjanser 
fra Vestfold, så det blir min-
dre interessant. Konklusjon 
1: Høyre i Vestfold er helt 
isolert med sitt ja-standpunkt. 
Vestfoldbenken ser ut til å 
kunne bestå av et flertall av 
EU-motstandere. Det er noe 
nytt, og noe veldig gledelig. 
Velgerne bør imidlertid merke 
seg at det er helt uvisst hva APs 
to toppkandidater vil gjøre om 
den politiske situasjonen skulle 
endre seg radikalt, og EU-
medlemskapet igjen kommer 
på dagsorden. Det i en situasjon 
der APs velgere er krystallklart 
mot EU. Det samme gjelder til 
en viss grad Høyre, der velgerne 
også er skeptiske til EU, i følge 
meningsmålinger. På spørsmålet 
om EØS bør byttes ut med 
en bilateral handelsavtale er 
responsen en noe annen – i 
det både Høyres, APs og KrFs 
kandidater forsvarer EØS.
Oppsiktsvekkende er det 
imidlertid at FrPs to topp-
kandidater (Stordalen og 
Eriksen) begge toner flagg som 
EØS-motstandere, på tvers av 
partiprogrammet. Samme stand-
punkt har kandidatene fra SV, 
Rødt, SP og MDG. Konklusjon 
2: Det er ikke usannsynlig at 
Vestfold vil sende tre, even-
tuelt fire EØS-motstandere til 
Stortinget i høst. På spørsmål 
om kandidatene støtter at det 
avholdes ei folkeavstemming 
om EØS er bildet sammensatt. 
Her er det SVs, Rødts, SPs, 
MDGs og FrPs kandidater som 

støtter et slikt krav. Høyres, APs 
og KrFs kandidater støtter det 
ikke.
Konklusjon 3: Ut fra mening-
smålingene kan det se ut til 
at et klart flertall av de kom-
mende stortingsrepresentantene 
fra Vestfold vil gå i mot ei 
folkeavstemming om EØS. Det 
synes vi i Nei til EU er veldig 
synd, da EØS til de grader inne-
bærer en tapping og uthuling 
av det norske demokratiet, og 
overføring av makt til Brussel.
Velgere som støtter ei 
folkeavstemming har imidlertid 
mange partier og kandidater 
å velge mellom. Vi har stilt et 
spørsmål om vetoretten i EØS 
bør brukes (mer) aktivt? Her 
er det et klart flertall for dette 
– kun APs Balisany og Høyres 
Løvaas er mot en slik praksis. 
(De to toppkandidatene til AP 
viser også her til programmet 
– som ikke sier noe om dette).
Interessant er det at Høyres 
Westgaard-Halle svar ja på 
dette spørsmålet. Konklusjon 
4: Vestfold kommer til å sende 
et klart flertall av stortingsrep-
resentanter som har forplikta 
seg til å bruke vetoretten i EØS 
aktivt. Det er bra. Nei til EU i 
Vestfold vil følge representan-
tene tett de neste fire årene for 
å se hvordan de innfrir dette 
løftet til velgerne. Vi tar med et 
spørsmål til – om kandidatene 
ønsker å legge ned veto mot 
EUs jernbanepakke 4 (en pakke 
av direktiver m.v. som legger 
klare føringer for privatisering 
av jernbanen). Ikke uventet sier 
Høyres og FrPs kandidater nei 
til dette. AP er helt i det uvisse. 
Det samme med KrF. De som 
tar et klart standpunkt mot EUs 
jernbanepakke er SVs, Rødts, 
SPs og MDGs kandidater. Det 
bør fagorganiserte merke seg 
– da det er fra fagbevegelsen, 
og spesielt jernbaneforbundet 
og lokomotivmannsforbundet 
– men også LO-kongressen 
– at motstanden mot opp-
stykking og privatisering av 
jernbanen har vært sterkest. 
Konklusjon 5: Folk som ikke 
ønsker svenske eller britiske til-
stander på den norske jernbanen 
har flere måter å markere dette 
på ved årets stortingsvalg i Vest-
fold. Lykke til med valget – Nei 
til EUs kandidatundersøkelse 
kan du lese i sin helhet på 
www.neitileu.no.

Anna Marie Frost, leder av 
Vestfold Nei til EU
Heming Olaussen, fylkes-
styremedlem Vestfold Nei til EU

Bredere EØS-motstand i Vestfold
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LESERINNLEGG: Venstre 
verdsetter enkeltmenneskets 
frihet og kreativitet, og tror på 
verdien av mangfold. Vi tror 
på verdien av valgmuligheter, 
og på ulike uttrykk for frihet 
og kreativitet som gründere, 
småbedriftseiere, kunstnere 
og kulturutøvere. Det gjør seg 
utslag i støtte til for eksempel 
skoler med alternativ peda-
gogikk, private barnehager og 
et mangfoldig kulturliv. Vi tror 
at en kombinasjon av statlig og 
privat virksomhet er det beste 
for å oppnå et både trygt, effek-
tivt og dynamisk samfunn. Den 
enkeltes frihet må balanseres av 
et iboende ansvar for felles-
skapet og for de som faller uten-
for. Vi tror på en stadig forbed-
ring, fornying og tilpassing av 
velferdsstaten. Det er på tide at 
de som skaper arbeidsplasser 
(selvstendig næringsdrivende, 
frilansere, gründere) også får 
sosiale ordninger som de som 
er arbeidstakere. Det trengs en 
målrettet kamp mot barnefattig-
dom: Blant annet bør det bli 
gratis barnehage for barn i 
lavinntektsfamilier, så alle barn 
får mulighet til likt utgangs-
punkt i livet. Vi har ikke bare 
et ansvar for vår tid, men også 
for å berede grunnen for kom-
mende generasjoner. Venstres 
politikk innebærer langsiktige, 
generasjonsoverskridende pers-
pektiv. Derfor er miljøsakene så 
viktige. Vi overforbruker natur-
ressursene, produserer for mye 
klimagasser, forurenser luft og 
vann, bygger ned matjorda og 
begrenser artsmangfoldet. Vår 
generasjon må gjøre store og 

raske grep, bla for å holde tem-
peraturen på kloden nede. Ven-
stre har satt «det grønne skiftet» 
på dagsorden, vært pusheren 
for el-bilfordelene, jobber for 
stadig bedre kollektivtilbud 
(fikk satt ned togprisene), er 
et klassisk naturvern-parti, vil 
beholde ulven i vår natur og 
arbeider aktivt for jordvern og 
for et rent hav. Å ha et langsik-
tig, generasjonsoverskridende 
perspektiv innebærer ikke bare 
å ta et ansvar for kloden, men 
også for menneskene som bor 
der. Respekt og empati for en-
keltmenneskene som alle prøver 
å gjøre det beste ut av sine liv. 
Venstre holder fanen høyt for 
flyktninger og asylsøkere, for 
menneskeverdet. Vi har spesielt 
jobbet for rettighetene til de en-
slige mindreårige asylsøkerne.
Bedre er alltid mulig, og poli-
tikk innebærer gjennom beslut-
ninger å alltid jobbe for en 
bedre verden lokalt, på statsnivå 
og internasjonalt. Som et kunn-
skapsbasert parti er Venstre på 
lag med utdanning, vitenskap 
og forskning. Det optimale ut-
gangspunkt for en bedre verden 
for alle, er mennesker som har 
det trygt og godt med sine liv, 
som har empati og ansvars-
følelse for andre, informasjon 
om hva som bør forbedres og 
kunnskaper til å gjøre endrin-
gene. Venstre sier: Alt starter 
i skolen. Riktignok starter det 
sosialt tidligere, i barnehagen. 
Men en god skole vil videreføre 
arbeidet med å gi barna trygg-
het og tilfredshet med seg selv, 
erfaring i å løse oppgaver med 
andre, fremme egne talenter. En 

Venstre – på lag med framtida
god skole vil gi nysgjerrighet til 
å lære, opparbeide kritisk tenk-
ning (ikke minst til kildebruk), 
utvikle empati og forståelse for 
andre og tilføre informasjon om 
verden rundt oss. Og alt dette 
uavhengig av de ressursene 
som finnes i hjemmet. Derfor er 
skolen – og læreren – så viktig.
Venstre satser på læreren og på 
lærerutdanningen. 5 års lærer-
utdanning, videreutdanning, 
mer praksis under utdannin-
gen. Venstre vil også ha flere 
muligheter for praksisfag for 
elevene – en mer mangfoldig 
skole for mangfoldet av elever. 
Venstre arbeider for en liberal 
og bedre verden uavhengig av 
særinteressegrupper. Vi jobber 
verken primært for LO-med-
lemmer, kristne, bønder, penge-
sterke, eller klimafornektere. 
Det er nytenkning som driver 
oss. Venstre har en historie som 
omfatter reformer som allmenn 
stemmerett også for kvinner, 
bedre rettigheter for barn, åtte-
timersdagen, forløper for folke-
trygden (og at den skulle gjelde 
alle) og trepartssamarbeidet i 
arbeidslivet. Vi har jobbet fram 
homofiles rettigheter, alt av 
miljøengasjement som ligger i 
begrepet «det grønne skiftet» og 
jobber nå bla for bedre sosiale 
ordninger for de som driver 
egen virksomhet. Verden er i 
kontinuerlig endring og trenger 
nytenkning og debatt på alle 
felt, uavhengig av særinteresser. 
Venstre er der. Venstre er på lag 
med framtida.

Elin Berg Schmidt, Re 
10. plass på Vestfold Venstres 

stortingsvalgliste

LESERINNLEGG: Den opp-
rinnelige begrunnelse for den 
pågående kommunereformen 
finner man i NOU 1992:5 og i 
efterfølgende Distriktskommis-
joner. Utgangspunktet var at det 
kunne være ønskelig at enhver 
kommune utgjorde et bolig- og 
arbeidsmarked. Det dreide seg 
således om arealutnyttelse, 
kommunikasjoner, pendling osv. 
Det er problemer som særlig 
gjelder de større bykommuner 
og deres omegnskommuner. 
Dette kan kalles «den plan-
byråkratiske begrunnelse». 
Prinsippet om et bolig- og 
arbeidsmarked betyr i praksis 
at de større byområder må bli 
enda større. Prinsippet an-
vendt for Oslo-området tilsier 
en monsterkommune, som i 
nord omfatter Hamar/Stange, i 
sydøst hele Østfold med byer 
som Fredrikstad, i sydvest hele 
Vestfold med f eks Tønsberg, 
og i vest byer som Drammen 
og Hønefoss. Det er mulig det 
kan gi bedre kommunikasjons-
muligheter, men det er selvføl-
gelig politisk uakseptabel. De 
store byer og deres folkerike 
omegnskommuner har mange 
stemmeberettigede og politiske 
partier legger seg ikke ut med 
store velgergrupper.  Ønsker 
man en kommunereform bør 
man derfor sikte seg inn på 
de mindre kommuner, som 
representerer mindre og derfor 
mer ubetydelig velgergrupper. 
Det er selvfølgelig også det 
som skjedde etterat ideen om 
færre kommuner nærmest synes 
å bli et mål i seg selv. Derved 
faller «den planbyråkratiske 
begrunnelse» bort. Hva skal 
begrunnelsen da være? Da Erna 
Solberg tiltrådte som kom-
munal minister, skulle man 
eliminere de mindre kommu-
ner for å oppnå økonomiske 
besparelser.  Erfaring fra Norge 
og Danmark viser imidlertid at 
det ikke foreligger økonomiske 
besparelser ved kommunesam-
menslutninger. Det forsto fru 
Solberg og endret sin begrun-
nelse til at sammenslutninger 
var nødvendig for å skape større 
og bedre fagmiljøer i kom-
munene. Man kan jo ikke tape 
ansikt. Det er en politisk trygg 
begrunnelse. Da det i praksis 
er svært vanskelig eller endog 
umulig å fastslå om et fagmiljø 
er blitt bedre eller dårligere. 
Sanners kommunaldeparte-
ment har kjøpt utredninger fra 
«forskningsinstitusjoner», der 
gevinsten ved sammenslut-
ninger er «de nye og spennende 
utviklingsmuligheter» i de 
tenkte nye sammenslutninger. 
Det er også en udokumenterbar 
begrunnelse. Bemerk at ut-
gangspunktet med disse sam-

menslutningsbestrebelsene ikke 
er bedre tjenester til kommu-
nenes innbyggere. I så fall måtte 
man studert de enkelte kom-
munale tjenester for se hvilke 
forbedringsmuligheter som 
foreligger. Nå har imidlertid 
kommunene selv løst de fleste 
problemer ved «litenhet» ved 
et omfattende og mangfoldig 
system for interkommunalt 
samarbeid. Slikt samarbeid vil 
sikkert kunne forbedres, men 
generelt ikke ved kommune-
sammenslutninger. Distrikts-
kommisjonen og Norsk institutt 
for by- og regionforskning 
ønsket seg 161 kommuner ut fra 
prinsippet om et bolig- og 
arbeidsmarked, som er det 
antall kommuner Fremskritts-
partiet har lagt seg på. NHO 
ønsker seg 77 kommuner av 
hensyn til sine medlemmer som 
ønsker å tjene penger på å være 
kommunale underleverandører. 
Skal man for eksempel selge 
vaktmester- og renholdstjen-
ester til kommunene, så må 
kommunene være av en viss 
befolkningsmessig størrelse. 
Det kan være grunn til å anta at 
partiet Høyre derfor også egent-
lig mener at ca 77 kommuner 
er passende, selv om Sanners 
folk har funnet ut at 100 er pas-
sende. De blås bestrebelser på 
å redusere antall kommuner er 
således basert på enten en klar 
mangel på holdbare begrun-
nelser og/eller fordekte ønsker 
om å tilfredsstille NHO.

Stein Østre, 
professor emeritus

Kommunereform – ulv i fåreklær

Stortingsvalg:

LESERINNLEGG: Et av SVs 
5 hovedkrav til forhandlinger 
etter valget heter: «Vi vil ha en 
lærernorm, der det skal være 
maks 15 elever pr. lærer i 1.-4. 
klasse, og maks 20 elever pr. 
lærer i 5.-10.klasse». Dette 
løftet innebærer en styrking 
av grunnskolen i Norge med 
3.000 stillinger i grunnskolen. 
I Vestfold betyr det en satsing 
på 137 nye lærerårsverk. For 
Re betyr det 6,7 nye årsverk i 
grunnskolen. Stemmer du SV 
gir du en stemme til en bedre 
skole. En skole der alle skal bli 
sett, en skole som ikke gir opp 
et eneste barn. I tillegg til flere 
lærere, ønsker vi å endre skolen 
slik at det blir rom for mer 
praktisk læring, skolemåltid, 
økt fysisk aktivitet og lekseles-
ning innafor skoletida. En hver 
stemme til SV vil bli brukt til 
å skaffe Norge og Re en bedre 

skole for alle. Det er et av våre 
fem viktigste valgløfter. Det kan 
du stole på.

SV skaffer Re mer enn 6 nye lærerstillinger
Marit Theiste Østlie, Re SVs kandidat 
på Vestfold SVs valgliste, og Heming 
Olaussen, leder Re SV.

Følg stortingsvalget 
på ReAvisa.no!
RE/VESTFOLD: I år - som ved 
tidligere valg - vil ReAvisa bringe 
siste nytt fra valgkamp-innspurten, 
valgdagen og valgnatta - sett med Re-
øyne. Vestfold er blitt kalt “vippe-
staten” i det norske valget, der styrke-
forholdet mellom blokkene kan av-
gjøres nettopp her. Bildet er fra valg-
vaken for fire år siden da det ble klart 
at Morten Stordalen (FrP) sikra fast 
plass på Stortinget.

Arkivfoto: 
Stian Ormestad.
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LESERINNLEGG: Klimasaken 
er viktig for Høyre. Jeg er glad 
for at Høyre blir utfordret på 
hvordan vi vil møte utfordrin-
gene det er å skape en renere 
fremtid gjennom fornybare løs-
ninger. Vi ønsker å kombinere 
reduserte klimagassutslipp med 
vekst, og har derfor fokus på 
grønn teknologi og fornybarløs-
ninger. Høyre har gjennomført 
tidenes satsing på jernbane og 
kollektivtrafikk i denne stor-
tingsperioden og vi garanterer 
nå at staten skal ta 50 pst. av 
kostnadene i store kollektiv-
prosjekter i byene også i neste 
periode, herunder dobbelt-
sporet jernbane gjennom 
Vestfold innen 2032. Høyre 
har en null-utslippsvisjon for 
transport-sektoren og Stortin-
get har allerede vedtatt at alt 
nybilsalg innen 2025 skal være 
basert på lav- og nullutslipp. I 
Vestfold satser vi blant annet 
på å bygge ut ladeinfrastruktur 
for å legge til rette for nettopp 
dette. Norge har verdens eneste 
helelektriske bilferge og det har 
vært mulig på grunn av gode 
statlige støtte-ordninger. Høyre 
har styrket Enova kraftig, og 
valgt ut grønn skipsfart som en 
hovedsatsing i klimapolitikken. 
Høyres mål er at alle nye ferger 
og skip i nærskipsfart bør bruke 
klimanøytrale energikilder eller 
null-utslippsteknologi innen 
2030 og at alle ferge - og hurtig-
båtanbud skal inneholde krav 
om null- eller lavutslippsløs-
ninger. Her skjer det mye 
spennende teknologiutvikling 
i Norge som bidrar til vekst, 
verdiskaping og nye ar-
beidsplasser, også i Vestfold.
Høyre vil legge til rette for 
miljøvennlige alternativer for 
å redusere klimagassutslippene 
fra flytransporten når teknolo-
gien er tilgjengelig. Vi har 
allerede vedtatt å innføre lavere 
landingsavgifter for fly som 
bruker biodrivstoff. Sandefjord 
Lufthavn Torp gjør allerede mye 
for å holde lokalmiljøet rent, 
og ligger i forkant på mange 
fronter, og det ønsker Høyre å 
støtte opp under. Vi har aller-
ede fulgt verdens første elfly 
verden rundt, og kombinasjonen 

av moderne og miljøvennlig 
biodrivstoff med el, vil revolus-
jonere flytransporten og gjøre 
flytrafikk til en del av løsningen.
Høyre har satt et energieffekt-
iviseringsmål på 10 TWh i 
eksisterende bygg innen 2030, 
et svært viktig tiltak da de aller 
fleste bygg skal brukes i mange 
tiår fremover. Vi stiller økte 
krav til nye bygg og har støtte-
ordninger/skattefradrag for en-
ergiøkonomisering i bedrifter og 
husholdninger. Høyre vil fase 
ut all fossil energi i bygg- og 
fjernvarmesektoren innen 2020. 
I Horten i Vestfold har vi gått 
i bresjen for å bygge Norges 
første plusshusskole, som skal 
produsere mer strøm enn den 
bruker, nye Horten VGS. 
Med Høyre i regjering settes 
det stadig nye rekorder for 
antall elbiler på norske veier. 
Vi har videreført og forsterket 
fordelene for lav- og nullut-
slippsbiler, inkludert null moms, 
foreslått null årsavgift og lavere 
takster i bomringer, på ferger og 
for parkering. Det det er ikke 
aktuelt med forbud mot vanlige 
biler. Det er mulig å leve uten 
bil i Oslo sentrum, men det 
finnes mange områder i Vest-
fold hvor dette ikke er mulig. 
Klimapolitikk trenger ikke dreie 
seg om å gjøre hverdagen van-
skeligere for folk, snarere tvert 
i mot. Med Høyre i regjering 
er mange innovative prosjekter 
som vil redusere utslippene fra 
industrien allerede satt i gang, 
for eksempel verdens reneste 
aluminiumsproduksjon på 
Hydro Karmøy. Høyre vil inn-
føre deponiforbud for avfall 
som kan material- eller energi-
gjenvinnes. Høyre vil også 
gjøre det gratis for fiskebåter 
å levere innsamlet avfall til 
havner og redusere mikroplast-
utslippene fra blant annet kos-
metikk, husholdningsprodukter, 
dekk og maling, i samarbeid 
med næringslivet. Fremtiden 
er fornybar, men vi må skape 
den gjennom å gjøre hverdagen 
enklere for folk, ikke gjennom 
forbud.

Kårstein Eidem Løvaas
Stortingsrepresentant (H)

Verdiskaping og vekst i Vestfold
LESERINNLEGG: Det er valg-
kamp og alle partiene ønsker 
å fremheve sine kjernesaker.  
Naturlig nok er det best mulig 
tjenester til innbyggerne som er 
det alle partier ønsker. Det vil 
være vanskelig for den jevne 
velger å skille mellom «alle 
satsningene» som de enkelte 
partiene markedsfører i disse 
dager. Det er når det kommer 
til virkemidlene for å kunne 
realisere alle velferdssatsingene 
at det begynner å bli større 
forskjeller på partiene. Fra 
Høyre sin side er det et viktig 
grunnprinsipp at vi må skape 
inntekter før vi kan fordele. Det 
er det private næringslivet som 
er kjernen i denne verdiskap-
ningen. Det har alltid vært vik-
tig for Høyre å skape ramme-
betingelser som gjør det mulig 
for næringslivet å være bidrags-
yter til den velferden alle partier 
ønsker. Derfor er det trist å re-
gistrere at en så viktig debatt 
som innretningen av skatte-
systemet blir en tabloid frem-
stilling om «rikinger som ikke 
vil betale formueskatt». Alle 
som er ansatt i privat nærings-
liv burde være opptatt av dette 
spørsmålet, da det er et av flere 
sentrale rammevilkår for hvor-
dan nettopp deres egen bedrift 
skal utvikle seg i fremtiden. De 
som jobber i offentlig virksom-
het og leverer tjenester til både 
bedrifter og innbyggere skal 
betales av fremtidens skatte-
inntekter. Hovedproblemet er at 
formuesskatten favoriserer uten-
landske eiere, og at formues-
skatten også må betales selv om 
bedriften går med underskudd. 
En kan betale formueskatten 
ved å tappe bedriften for utbytte 
i gode år, men i år med under-
skudd er det ikke noe utbytte 
å ta ut. I tillegg er verdien det 
betales formueskatt på i mange 
tilfeller kun en papirverdi som 
aldri blir realisert. En del av 
retorikken fra venstresiden går 
på at bortfall av formueskatten 
vil være med å øke forskjel-
lene i samfunnet. Det er et 
premiss som er lettvint, men 
som ikke har rot i virkeligheten. 
Den store bidragsyteren til 
at forskjellene i samfunnet 

har økt er innvandring, og at 
mange har blitt stående uten-
for arbeidslivet. Derfor er det 
viktigste bidraget for å minske 
forskjellene i samfunnet å legge 
til rette for det private nærings-
livet. Det har dobbel effekt. 
Det både skaper arbeidsplasser 
som gir direkte effekt i økte 
skatteinntekter, men også i 
reduserte ytelser for samfun-
net. Winston Churchill sa en 
gang: ”Å tro at et samfunn kan 
skatte seg til velstand er som å 
tro man kan stå oppi en bøtte 
og løfte seg opp etter hanken.” 
Det kan nå i valgkampen virke 
som at venstresiden er klare på 
at de vil beholde formueskat-
ten, men det er interessant at 
både Jonas Gahr Støre og Marte 
Gerhardsen i tankesmia Agenda 
uttaler at de ser problematiske 
sider ved formueskatten. Det 
velgerne må gjøre seg opp en 
mening om er hva er viktigst? 
Er det antall arbeidsplasser og 
totale skatteinntekter? Eller er 
det redselen for at noen skal bli 
såkalte «nullskatteytere»? Det 
siste er uansett en myte da eiere 
betaler skatt både via selskapet 
og på eventuelt utbytte. Høyre 
heier på norsk privat eierskap, 
og sier nei til favorisering av 
utenlandske eiere.

Øyvind Jonassen, Re Høyre.

Bedriftsutvikling og formueskatt

Nye pasienter
ønskes velkommen!
Moderne utstyr
- Kort ventetid
Ring oss på tlf.
33 05 25 41

www.tannlegemisje.no

Den norske tannlegeforening

Velg for stemme-
løse skapninger!
LESERINNLEGG: I Norge
lever titalls millioner av husdyr
hvis eneste misjon er å levere
mat og skinn til menneskene.
Hvordan tilgodeser vi dem når
vi går til valgurnene? Vi har alle
et ansvar for de stemmeløse.
Altfor mange dyr står buret inne
på ørsmå arealer, som høns,
gris og pelsdyr, eller fastlenket
mesteparten av året, som kyr og
kalver. Selv om vi nordmenn
mangler et talsparti for dyrene,
slik de har i 17 andre land,
blant dem Nederland, så er det
likevel store forskjeller også i
Norge; fra Senterpartiet som
kun anser dyr som forbruks-
gjenstander, til Venstre, Rødt,
SV og Mdg som erkjenner at
dyr har egenverdi og gjenspeiler
dette i partiprogrammene
sine. I henhold til norsk lov har
faktisk dyr egenverdi og rett til
naturlig utfoldelse, men dette
blir ikke fulgt i praksis. Senter-
partiet (Sp) jobbet gjennom
sine åtte år i Landbruksdeparte-
mentet knallhardt for å avverge
vedtak som kunne bedre dyras
livsvilkår og således ramme
bondens økonomi. Forslag om
løsdriftsfjøs for kyra ble trenert
med over ti år slik at millioner
av kyr som står fastlenket til
båsen ti måneder av året må
vente helt til 2034 for å kunne
få røre litt på beina gjennom
vinteren. Også kampen for
pelsdyrhold i Norge ble kjempet
igjennom av Sp, til tross for at
regjeringsmakkerne SV og Ap
hadde programfestet nedleg-
gelse av dette dyreplageriet.
Nylig la Mattilsynet frem et
forslag om at de små oksekal-
vene skulle få lov til å være på
beite i løpet av deres korte liv
her på jorden. Dette ble slått til-
bake av bondeorganisasjonene,
godt støttet av Senterpartiet.
Så hvilke partier tar dyrene i
forsvar? En gjennomgang av
partiprogrammene viser at Mdg
og Venstre er best på dyrevel-
ferd. De vil at kyrene skal
få gå fritt, minske transporten
for slaktedyr og få merket
matvarene slik at forbrukerne
kan sjekke hva slags livsvilkår
dyra har hatt. De vil også ha
kyllingraser der dyra er friske
nok til å stå på egne bein i
motsetning til dagens raser
som kneler under egen vekt,
og de ønsker de nedleggelse av
pelsdyrnæringen. Både SV og
Rødt følger godt etter og deler
flere av standpunktene til V og
Mdg. Også Frp er langt bedre
enn sine forgjengere i Land-
bruksdepartementet, nemlig 
Sp. I denne perioden har Frp i 
samarbeid med Venstre etablert
et dyrepoliti i Norge og trukket
tilbake deler av pengestøtten

til pelsnæringen. Senterpartiet
har motsatt seg begge deler. Krf
er nestekjærlighetspartiet,
men dette gjelder ikke dyr. De
ønsker fortsatt pelsdyrhold.
Mdg, SV, Venstre og Rødt har
tatt innover seg dyrs egenverdi.
De vil derfor også gi rovdyrene
en naturlig plass i vår felles
natur. Der svikter Ap, Frp, Krf
og H. Senterpartiet er uten skam
og nåde og vil ha et Norge helt

fritt for rovdyr. Er du glad i dyr,
så velg et parti som også har
omtanke for dem. Det fortjener
være stemmeløse medskap-
ninger.

Helga Riekeles, 
dyreverner
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Iver skal sykle VM på hjemmebane!

Synnøve (54) ga full gass i NM-finalen!
ØDEGÅRDEN: Synnøve Brattlid (54) fra Undrumsdal likte 
ikke at sønnen skulle starte med motocross. Men da hun så hvor 
gøy det så ut, måtte hun prøve sjøl – og ble bitt av basillen. Siste 
helga i august var hun eldste deltaker i NM-finalen på Ødegården 
i regi av Re motorsport - og kom på en fin 10. plass. – Jeg kjører 
mest for moro skyld, uten de store ambisjonene – men målet er å 
ikke komme sist. Det klarte jeg denne gangen også! Les mer og 
se bilder fra NM-finalen på ReAvisa.no! 

Foto: Stian Ormestad

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

VM i sykling 2017 er lagt til 
Bergen, og starter 16. september 
og varer til og med søndagen 
helga etter.

VM i Bergen - det store målet
Iver Johan Knotten (18) fra 
Bjune ble klokka 13.47 torsdag 
31. august nevnt som en av to 
nordmenn i U23: – Knottens 
ferske norske rekord på 30 kilo-
meter – den er jo smått fantas-
tisk. Det gjør at det tipper hans 
retning, sa landslagssjef Stig 
Kristiansen på direktesendt TV. 

KLAR FOR VM: Iver Johan Knotten (18) fra Bjune. Her avbildet i forbindelse med kåringen av 
Årets idrettsnavn i Re 2016. Allerede da nevnte han VM i Bergen som et av de store målene. 

Foto: 
Stian Ormestad.

Det var tidligere i sommer at 
Re Sykkelklubb ble kontakta av 
Ivers profflag Joker Icopal:
Kunne den lokale sykkelklub-
ben der Iver tråkka sine første 
pedaltråkk hjelpe til med vakter 
og organisering i forbindelse 
med et rekordforsøk på Bispe-
veien? – Ja, selvfølgelig kunne 
vi det, forteller Henning Larsen 
i Re SK. Og jaggu ble det ny 
norsk rekord på 30 kilome-
ter temposykling. Den gamle 
rekorden på 36,02 minutter ble 
smadra av tempomaskinen Iver 

Johan Knotten fra Bjune. Tida 
– og ny norsk rekord med god 
margin – ble 35,22! Nå er Iver 
klar for temporitt i sykkel-VM 
– på norsk jord – og der vil han 
bli heia fram av gamle klubb-
kamerater i Re SK: – Det blir 
nesten ikke større for en syklist. 
Mektig imponert!, sier Henning.
Allerede i fjor høst, da Iver ble 
kåra til Årets idrettsnavn i Re, 
nevnte han til ReAvisa VM 
i Bergen som et av de store 
målene. Les mer om uttaket og 
VM på nettavisa ReAvisa.no.

BJUNE: Nå kan du oppleve en reing i sykkel-VM – på norsk jord!

Kopstadveien 477, 3178 Våle
Telefon: 33 06 03 11 / 48 14 36 56

www.kjaers.no

100 ÅR MED VARIERTE TILBUD: Det store bildet er fem år gammelt, 
fra en fotballcup der Hauk-barna gjorde så å si reint bord. Øverst ser vi 
Hauk/Nykirke-jentelaget i fotball på Danacup i 2014. I jubileumsåret er 
det ingen lag, men flere trim-grupper. På herretrimmen spilles det inne-
bandy. I forbindelse med 70-årsjubileet i 1987 ble det laga en brosjyre 
med mye info om historien fram til da. Der kan vi lese at IF Hauk har 
hatt mange lag for både håndball og fotball opp gjennom åra, men det 
viktigste har gjennomgående vært aktiviteter for barn og unge 
- og trim for de mer voksne. På fotballsida har klubben vært en viktig 
rekrutteringsklubb for for eksempel Re FK som tar seg av ungdoms- 
og voksenfotballen.

Foto: 
Stian Ormestad / Amalie Andersen / Privat.

Sport i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.no
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Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no

Idrettsforeningen Hauk fyller 
100 år i år, og det skal feires 
med familiedag på Dalheim 
førstkommende søndag 10. 
september klokka 12.00 til 
15.00. Men hvordan starta IF 
Hauk egentlig opp?

Storseier i aller første kamp
Undrumsdal Fotballklubb ble 
starta i 1917 og stiftelsesdagen 
er satt til 29. juni. Den da-
gen spilte klubben sin første 
fotballkamp mot Barkåker. En 
kamp undrumsdølingene vant 
8-2! Men det var ikke før i 1921 
IF Hauk faktisk fikk navnet 
idrettsforeningen har i dag. 
I 1917 gikk foreningen under 
navnet Undrumsdal Fotball-
klubb, og videre i 1919 het den 
Fotballklubben Falk Undrums-
dal. I 1921 da Hauk fikk dagens 
navn ble også klubben Fremad, 
som dreiv hovedsaklig med ski 
og fotball, en del av IF Hauk. 

De første åra hadde de ingen 
fast bane – fotballaget måtte 
vente til bonden hadde slått 
grasset og da fikk de enten leie 
eller låne et jorde. I 1920 fikk 
Hauk den banen de har i dag, 
men den var mye mindre og 
har blitt utvidet med åra. I 1922 
kom Hauk med i Vestfold Fot-
ballkrets. Den første kretskam-
pen ble spilt mot Tønsberg Turn 
på Hauk sin bane.

Idrettsforeningen vokser
Det var ikke bare fotball Hauk 
dreiv med i sine første år, men 
også ski og friidrett. Hauk 
starta med ski da skigruppa til 
Fremad ble med i Hauk, men 
friidrett starta Hauk helt sjøl 
med i 1920-åra. Kretsmester-
skapet i terrengløp i 1924 ble 
arrangert av IF Hauk. I 1986 ble 
det feira 70-årsjubileum. Da var 
det håndballen som blomstra 
i klubben, og det var i tillegg 

fotballgruppe, skigruppe og fri-
idrettsgruppe. Håndballgruppa 
hadde 20 - 25 jenter i alderen 
10 - 15 år. De var fordelt på de 
to lagene «piker 12» og «piker 
14» som det het den gangen. 
Ifølge håndballgruppas formann 
var frammøte på trening tett opp 
mot hundre prosent og jentene 
hadde en kjempeglød og inter-
esse. Fotballgruppa hadde to lag 
i løkkeserien, ett lilleputtlag og 
to seniorlag i hovedserien. Til 
sammen var det cirka 50 aktive 
fotballspillere. Skigruppa hadde 
fått til en femten kilometer lang 
skiløype og hadde arrangert 
poenglangrenn seks ganger. 
Tilsammen deltok 50 personer 
på poenglangrenn, mens bare 31 
deltok på familieturrennet som 
skigruppa hadde større forvent-

ninger til. Friidrettsgruppa dreiv 
med terrengløp og idrettsmerke-
prøver. Bare fire fullførte 
idrettsmerkeprøvene, men 
heldigvis var det flere som løp 
terrengløp og tilsammen var 
det 22 som fikk premie for å ha 
fullført tre løp.

Samarbeid med Nykirke IF
I 2013 ble Hauks eneste jen-
teungdomslag slått sammen 
med Nykirke IF for å få ett 
større lag. De to lagene som til 
sammen dannet Hauk/Nykirke 
spilte sammen i to år før 
Ramnes IF sluttet seg til gruppa. 
Dette laget besto av 2000-, 
2001- og 2002-spillere. 
I 2015 ble dette laget overført til 
Re FK. I 2014 inngikk Hauk og 
Nykirke enda et samarbeid på 

UNDRUMSDAL: IF Hauk hadde både ett og to andre navn før de fikk sitt nåværende navn - og utvidelsene og forbedringene har vært 
mange i løpet av hundre år. De første hjemmekampene måtte vente til bonden hadde slått grasset, så de kunne bruke et jorde som fot-
ballbane.

jentesida. Det ble dannet et J11-
lag, dette laget trena på både 
Haukbanen og Nykirkebanen 
i flere år før laget ble oppløst i 
2016 og de resterende spillerne 
gikk til Re FK.

Aktiviteter i jubileumsåret:
I jubileumsåret har Hauk ikke 
hatt noe fotballag, håndballag 
eller ski- og friidrettsgruppe. 
I jubileumsåret har idretts-
foreningen derimot masse 
med populære trimgrupper: 
Barnetrimmen for de minste, 
barnetrimmen for de litt større, 
ungdomstrimmen, dametrim-
men og herretrimmen. 
Mer informasjon om disse 
tilbudene finner du på IF Hauk 
sine nettsider: 
www.ifhauk.no.

IF Hauk feirer hundre år med idrettsglede!

Kopstadveien 477, 3178 Våle
Telefon: 33 06 03 11 / 48 14 36 56

www.kjaers.no

Foreslå kandidater til Årets idrettsnavn i Re 2017
RE: Hver høst inviterer ReAvisa våre lesere til å foreslå kandidater til Årets idrettsnavn i Re. Alle 
kan foreslå sin favoritt innen 1. november, husk å forklare hvorfor du mener akkurat din favoritt 
bør vinne kåringen - dette vil utgjøre presentasjonen i avstemningen. Tidligere kandidater kan 
foreslås på nytt. Begrunnede forslag presenteres i november-avisa. ReAvisa-leserne stemmer fram 
vinneren i løpet av november, det skjer på nettavisa ReAvisa.no. Vinneren av Årets idrettsnavn 
i Re 2017 vinner heder og ære, og vil bli presentert i desember-avisa. Begrunnede forslag kan 
sendes til Post@ReAvisa.no innen 1. november 2017.

Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74
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BIBO: Søndag 27. august var 
det folksomt på Bibomyra: I 
løpet av tre timer kunne barna 
få prøve seg på ulike aktiviteter 
som IL Ivrig har å by på: Turn, 
fotball, skiskyting, langrenn, 
rulleski, skihopp, volleyball og 
friidrett. Barna fikk et aktiv-
itetskort og etter en full runde 
vanket det en premie i kiosken.
– Vi har hatt en fantastisk 
dag på Bibo, oppsummerer 
Marianne Sollie, leder for Ivrigs 
turngruppe. – Det var nok mest 
stas med skiskyting, turn og 
hopp. Ellers var de fleste barna 
innom alle postene våre. Vi 
hadde besøk av 150-200 barn 
denne dagen, og det er veldig 
bra! Turnoppvisningen som ble 
vist inne i hallen var også pop-
ulær. Det var turngruppas

«Nivågruppe» som showa 
for publikum. – Vi er veldig 
fornøyd med dagen og oppslut-
ningen, oppsummerer Marianne 
til ReAvisa. Da ReAvisa var in-
nom Bibo var det kø for å skyte 
på skiskytteranlegget. – Det har 
det vært siden vi starta, fortalte 
Gunnar Frellumstad, en av 
de som guidet barna gjennom 
aktiviteten. Også på sandvol-
leyballbanen var det aktivitet 
javnt og trutt hele dagen. Ved 
rulleskiløypa var det også kø for 
å prøve rulleskiene. 
Sindre Brekke Reggestad (9) 
mener det er rulleski som er 
mest gøy, men legger til at det 
er veldig moro med skyting 
også. 
– Men jeg skøyt litt høyt så jeg 
traff 5-tallet, ler Sindre.

Godt besøk på Barnas dag på Bibo
VESTFOLD: Boka «På tur i 
Vestfold» kom ut i 2010, og 
solgte godt: På tre - fire måned-
er ble det trykt opp fire opplag 
på til sammen 10.000 bøker.  
Forrige sommer var boka helt 
utsolgt, forteller forfatteren 
Erlend Larsen fra Stokke: 
- Jeg gikk derfor opp alle turene 
på nytt - unntatt skiturene, 
og lagde nye kart og tok nye 
bilder. Teksten ble revidert og 
fem nye «bonusturer» ble lagt 
til. Boka framstår med andre 
ord som helt ny. Boka foreslår 
skiturer, sykkelturer, fotturer og 
padleturer fra hele fylket vårt. 
Målet med boka er å få folk til 
å gå turer på steder de ikke har 
vært før, og helst i kommuner 
de ikke har vært før. Totalt er 
det cirka 85 turforslag fra hele 

Vestfold. - I Re er det Merke-
dammen og Ryksåsen jeg 
anbefaler. Rundt Merkedam-
men foreslås det for så vidt to 
turer, for runden rundt vannet 
er jo en kort og fin tur. Men 
runden rundt Linsverksetra 
og Tolvmannstjønn er en 
enda finere runde, ikke minst 
dersom en tar turen oppom 
Skalhogg. Boka foreslår også 
en sykkeltur per kommune 
og til sammen seks padleturer 
fra hele Vestfold. Alt som blir 
kjørt opp av skiløyper er også 
registrert og presentert med 
kart og forklarende tekst. 
I forbindelse med at boka 
skulle trykkes i 5. opplag, 
er en av de fem nye «bo-
nusturene» til Brattås i Re, 
forteller Erlend Larsen.

Ny-utgivelse av boka “På tur i Vestfold”

Lokale resultater i kretsmesterskap i rulle-
skirenn på Bibo søndag 20. august 2017:

Sprint:
Gutter 11 år:  2. plass Oscar Joberg-Horn
Jenter 11 år:  2. plass Lovise Horn
Gutter 13 år:  4. plass Vebjørn Horn
  7. plass Herman V. Langedrag
Gutter 14 år:  6. plass Sebastian Joberg Horn
Gutter 15 år:  8. plass Andreas Fon Heierstad
Gutter 16 år:  3. plass Martinius Hage Gunnerød

Fellesstart:
Gutter 11 år:  2. plass Oscar Joberg-Horn 
  4. plass Thorben Grytnes Thornquist
Jenter 11 år:  2. plass Lovise Horn
Gutter 13 år:  4. plass Vebjørn Horn
   9. plass Herman V. Langedrag
  (henholdsvis 3. plass og 8. plass i krets 
  mesterskapet)
Gutter 14 år:  6. plass Sebastian Joberg Horn
Gutter 15 år:  10. plass Andreas Fon Heierstad
Gutter 16 år:  7. plass Martinius Hage Gunnerød

Kilde: IL Ivrig.no

Lokale resultater i Roserittet i Re 
helga 1 - 3. september 2017: 

Rekrutt - ingen plassering:
Olav Aarvåg
Hans Arvid Øyum

M 10 - ingen plassering:
Elias Gran Hermansen
Eirik Heierstad
Gjermund Heierstad
Johan Prosvik Aarvåg
Ola Martinius Øyen

M 11-12 - plassering i fellesstarten:
11. plass Elias Jensen
12. plass Vebjørn Horn 
15. plass Herman Vennerød Langedrag
24. plass Henrik Frellumstad Nilsen
29. plass Jonathan Skoglund

Kilde: Roserittet,
Horten og omegn Cykkelklubb (HOC)

Nærmere 400 
syklister bryna seg 
på bratte bakker 
her i Re
UNDRUMSDAL: Horten og 
omegn cykleklubb arrangerte 
den 55. utgaven av Roserittet 
sist helg – med base på Solerød 
skole i Undrumsdal. 12 lokale 
Re SK-syklister fullførte rittet: 
Olav Aarvåg og Hans Arvid 
Øyum i rekruttklassen, Elias 
Gran Hermansen, Eirik Heier-
stad, Gjermund Heierstad, 
Johan Prosvik Aarvåg og Ola 
Martinius Øyen i M 10-klassen,  
Elias Jensen, Vebjørn Horn, 
Herman Vennerød Langedrag, 
Henrik Frellumstad Nilsen 
og Jonathan Skoglund i M 
11-12-klassen. Henning Larsen i 
Re SK oppsummerer Roserittet 
slik: - Vi har ryttere i utvikling 
på alle nivåer. Det er moro når 
de når neste nivå. Da smiler de 
fra øre til øre og trør videre!
Med løyper her i Re ble det et 
krevende ritt i 2017-utgaven, 
der rittledelsen i forkant 
fortalte om blant annet løypa 
om Gregershølet: - De fleste 
syklister nikker gjenkjennende 
og med en smule respekt når de 
hører navn som Gregershølet 
og Hvarnes, sa rittleder Sven 
Halvorsen i Horten og omegn 
cykleklubb til ReAvisa. Se 
bilder fra Roserittet på nettavisa 
ReAvisa.no.

REINGER: Over ser vi Re 
SK-deltakere i Roserittet 
sist helg. Over til høyre ser 
vi Herman V. Langedrag i 
godt driv på rulleski under 
kretsmesterskapet på Bibo 
i august. Under ser vi 
bilder fra Ryksåsen, som 
er omtalt i boka “På tur i 
Vestfold”, og til sist ser vi 
køen ved skiskytterbanen 
under Barnas dag på Bibo. 

Foto: Privat
Stian Ormestad 

Håkon Westby

Sport i Re:

Se flere bilder på ReAvisa.noSe flere bilder på ReAvisa.no
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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. 

Har du planer om å selge bolig?

Din bolig er unik!

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

  09999
dnbeiendom.no

GRATIS 
VERDIVURDERING! 

Thor Fredrik 
Hanssen Solberg

Truls Bøhle

▪ 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

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Våle Historielag arrangerer 
søndag 17. september Kultur-
minnedagen på Bakke Mølle i 
samarbeid med Øivind Skjeg-
gerød. 

“Vern gjennom bruk”
Dette er et landsomfattende til-
tak gjennom Norges kulturvern-
forbund, hvor de oppfordrer til
arrangementer i uke 37. Det 
utloves premie til det laget som 
gjør det beste arrangementet 

i Norge. Temaet for dagen er 
”Kulturminner i samfunnets 
tjeneste - vern gjennom bruk”. 
Linjentene viser spinning av 
lin med aktiviteter for barn og 
unge, det blir smiing av kroker 
i essa, skyte med sprettert, ro-
ing på mølledammen, biolog 
Bjørn Rismyr og geolog Rolf 
Sørensen kommer, Tunsberg 
Leikarring danser på øya, 
utstilling og demonstrasjon av 
gamle grammofoner og andre 

Mye spennende på programmet 
for Kulturminnedagen 2017

instrumenter. Svømmekonkur-
ranse med Andebu-ender - hvis 
vindretningen er riktig. Knut 
Harald Evensen viser lysbilder 
fra flyttinga av saga og opptak 
av intervjuer av eldre om livet 
før. Det blir natursti og fisking 
med mark og dupp - ta med 
mark og fiskestang. Oppe på 
jordet blir det demonstrasjon 
av grøfting med gammeldags 
grøfteplau. Selvfølgelig blir 
det malt korn til mel både med 

vann- og håndkraft. Det blir mel 
til salgs. Binding av kornnek 
blir demonstrert og det skal 
fløtes tømmer på elva. 

Nybakte bakerovnsbrød
Det er salg av mat som tilbere-
des på vedfyrte takker. Des-
suten selges populære nybakte 
bakerovnsbrød fra prestegården, 
forteller arrangørene. Alle 
ønskes velkommen fra klokka 
11.00 søndag 17. september.

BAKKE MØLLE: Det skjer mye i og rundt den gamle mølla under Kulturminnedagen 2017.

KULTURMINNEDAGER:
- Velkommen til Bakke 
Mølle, ønsker fra venstre 
Våle historielag ved Mia 
Olsen, Karl Anders Bråten, 
Harald Gjersøe, og Stiftelsen 
Bakke Mølle ved Øivind 
Skjeggerød. 

Foto: 
Håkon Westby

tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444

Hørselslagsmøter 
på Re Helsehus 
denne høsten
REVETAL: På lagets møte 
onsdag 4. oktober er det fore-
drag om “Tinnitus: Leve med 
lyder i øret/hodet”, forteller 
lagets leder Gunnar Skobba. 
Onsdag 1. november er temaet 
”Ofotbanen - Narvik til Kiru-
na”.  Solveig og Per Myrstad 
forteller med ord og bilder ba-
nens historie helt fra 1880-åra. 
Det er gratis inngang for alle, 
vafler og kaffe blir servert. – Vi 
har en utlodning for å dekke ut-
gifter, forteller Gunnar Skobba 
til ReAvisa.

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

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service

Konfirmantjubilanter i Ramnes
RAMNES: Søndag 27. august var femten 50-årskonfirmanter samlet til gudstjeneste i Ramnes 
kirke før de var samlet til et hyggelig måltid på Stange gjestegård, hvor de gjenoppfrisket gamle 
minner. Jubilantene er avbildet utenfor Stange Gjestegård. Foran fra venstre: Åse Rasmussen 
(Født Gjersøe), Marit Bue Kompalla, Ingjerd Nyhus Larsen, Torun Dahl Pedersen, Ragnhild Sol-
heim (Larsen), Laila Foss og Sverre Lyngås. Andre rekke: Marit Ødegard Lilleås, Eva Myrtrøen 
Nielsen, Fridtjof Stange, Thor Ole Johnsen, Ragnar Bøhle, Arvid Skuggedal, Einar Venås og Liv 
Marit Sømme (Kyllo). 

Foto: Håkon Westby

Konfirmantjubilanter i Våle og Undrumsdal
VÅLE: Søndag 27. august var 50-årskonfirmantene i Våle og Undrumsdal invitert til gudstjen-
este i Våle kirke. Etterpå var seksten jubilanter samlet til hyggelig samvær på Stange Gjestegård, 
hvor de kunne gjenoppfriske gamle minner. Jubilantene er avbildet utenfor Stange Gjestegård. 
Foran fra venstre: Jorunn Smith (født Åsen), Gunvor Osnes, Eva Ring (Gjelstad), Ingrid Osnes 
Noren, Irene Gran Kirkevold, Robert Solberg, Anne Marie Skinnes og Johnny Krokeborg. Andre 
rekke: Arnfinn Skåre,  Paul Reggestad, Eivind Veim, Kåre Monsen, Knut Bu, Hans Einar Rustan, 
Berit Lærum Holm og Odd Einar Høyland. 

Foto: Håkon Westby

Eldredagen i Re
Velkommen til Våle Samfunnshus

2. oktober kl. 17.30

Jan Grønseth kåserer og viser lysbilder
Allsang v/ Knut Høydal Bevertning

Hilsen Re Eldreråd

Datakurs nettbrett og smarttelefon
Nye kurs på Re Helsehus 

fra tirsdag 17. oktober.

Påmelding til:
Våle og Undrumsdal Pensjonisstforening 
tlf 994 27 574 / kursleder tlf 916 13 142

Skattefri aksjesparing – ny ordning
Gratis åpent møte 27/9 kl. 18.00

Foredrag om 
- Aksjesparekonto private, overgangsordning 

- Aksjebeskatning /fritaksmetoden for AS
v/ spesialist adv. Tore Fritsch, Formuesforvaltning  

Onsdag 27/9 kl. 18.00 
Forskningsparken Bakkenteigen,

Høgskolen mellom Tønsberg og Horten

ROS ØKONOMI AS
 

Alle er velkomne!

Ramnes Historielag
Alle er velkommen til rusletur til Tronka lørdag 
16. sept. kl. 15.00. Vi møtes på Kjønnerød på 

riksvei 306. Der hører vi om det gamle pukkverket. 
Så går vi den korte veien (200 m) ned til gården 
Tronka, viktig veikryss gamle dager. Her får vi 
orienteringer om gården, veiene og geologien, 

det siste ved Rolf Sørensen

Ta med niste, drikke og noe å sitte på.

Konfirmantjubilanter i Re:
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Personalia i Re:

Slekters gang i Re:
Døpte:

Ramnes kirke
27.08     Daniel Øren Andreassen
 
Fon kirke
27.08     Oliver Goodwin Solberg – døpt i Nøtterøy kirke
 
Vigde:

Våle kirke
05.08     Mona Randsby og Cato Ingerø Wilhelmsen
 
Døde

Ramnes kirke
16.08     Frank Herman Weisten
 
Våle kirke
18.18     Ingrid Duestad

Kilde: 
Re kommune, kirkekontoret

Tlf: 33 06 22 90 
klemmetsby-firing.no

Alltid her for deg!
Behjelpelig hele døgnet

Send inn 
til ReAvisa!

Gratulasjoner, 
jubilantbilder, 
bryllupsbilder, 

minneord 
og annet 

personalia 
kan sendes til 

ReAvisa:
 

Post@ReAvisa.no 
MMS 488 69 444

KULTURMINNEDAGENE 2017
17. SEPT PÅ BAKKE MØLLE

Tema: «Kulturminner i samfunnets tjeneste
– vern under bruk»

Bakke Mølle i samarbeid med Våle historielag 
inviterer til arrangement på Bakke Mølle

(Bispeveien 1322) søndag 17. september 
fra kl. 11.00 og utover dagen.

Et arrangement for mennesker i alle aldere. 
Massevis av spennende aktiviteter for barn og unge. 

Gratis parkering og inngang!

Velkommen til en sjelden historisk dag på 
Bakke Mølle, for hele familien!

Fredag ettermiddag, Paul Jakob hadde ingen planer - så han ringte festlegen sin

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Den eksentriske artisten Mr. 
Pimp-Lotion  har lenge vært 
kjent som produsent, skriver 
NPS Music – et nettsted som vil 
bidra til økt fokus på og bruk av 
norsk musikk: Artisten har leg-
endestatus etter 20 år i gamet.  
Han debuterte med mixtapes på 
midten av 1990-tallet, og har 
siden jobba med de beste.

En dugnadsglad foning
De siste åra har Mr. Pimp-
Lotion gjort seg bemerket med 
gjeste-vers på mange Oral 
Bee-låter, inkludert «Tennis», 
«Trump» og «Uten Stopp», 
som alle ble lista på NRK P3. I 
triologiutgivelsene som kom ut 
denne høsten har han en impon-
erende gjesteliste: OnklP, Aslak 
– aka Alis fra Klovner i Kamp, 
stjerneskuddet JNS og Snow 
Boyz er store artister som bidrar 
på utgivelsene. I tillegg til alle 
disse stjernene rapper reingen 
Olaf Solberg (30), til daglig 
tømrer og en dugnadsglad mann 
fra Fon, på låta «Lotionban-

den». Olaf digger Mr. Pimp-
Lotion, og de har fått kontakt 
på sosiale medier, der de liker 
hverandres bilder og morsomme 
kommentarer. Kontakten har 
utarta seg:

Original Dugnads Playa
– Det hele starta da jeg ikke 
kunne komme på konserten 
dems på Rockefeller i fjor, fordi 
jeg skulle på dugnad. De ga 
meg litt pes for det i podcasten 
dems. – De mente dugnad ikke 
var en veldig bossy unnskyld-
ning for å gå glipp av litt moro, 
forteller Olaf til ReAvisa. 
– Noen måneder seinere fikk 
jeg melding av Pimp Lotion 
om at han ønsket hjelp til og 
bygge et vokalinnspillingsrom i 
studioet sitt. Uten at han huska 
at de hadde gitt meg pes for 
dugnad, så ba han meg faktisk 
på dugnad sjøl. Jeg stilte jo 
selvsagt opp, og etter det har vi 
blitt bestevenner. Så da han sa 
han skulle gi ut album så sa jeg 
at jeg måtte være med på en låt. 

Og sånn ble det gitt, forteller 
Olaf til ReAvisa.
Bidraget er på ekte gangs-
terrap-vis maskert på plata. 
Artistnavnet er tre bokstaver: 
– O.D.P. Det er gatenavnet mitt. 
Original Dugnads Playa.

– Driter meg så j… ut!
Så sånn gikk det til at en traust 
foning plutselig sto på scenen 
foran et stappa fullt Rockefeller 
fredag 1. september 2017. Olaf 
var overbevist om at han kom 
til å drite seg ut, men neida. Det 
gikk så fint så – på nettavisa 
ReAvisa.no kan du se et utdrag 
av opptreden. Allerede seinere 
samme helg har Olaf landa etter 
«den sjuke opplevelsen», som 
han sjøl beskriver det. 
– Lander fort når man kommer 
hjem til en tre måneder gammal 
baby, he he! Men følelsen sitter 
godt i ja. Villeste dugnaden jeg 
noensinne har med vært på!

O.D.P: Olaf Solberg (30), alias Original Dugnads Playa, rapper foran et stappfullt Rockefeller. 

Foto: Stian Ormestad.

FON/OSLO: Yo! Sjekk ut rapperen O.D.P – Original Dugnads Playa, en 
dugnadsglad fyr fra Fon.

– Villeste dugnaden jeg noensinne har vært på!

Se flere bilder på ReAvisa.no

Se video på ReAvisa.no
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Man-lør 11-19 / Søndag 15-19
Vi har take away!

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

- Nysgjerrig, 
  skikkelig og stolt!

FORSAMLINGSLOKALER FOR UTLEIE I RE OG OMEGN

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

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

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

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

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

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

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

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

Kulturhuset Elverhøy i Ramnes
Møterom, festsal, konsertlokale, kjøkken. 
Kontakt Ingegerd Holt Brattestå tlf 977 54 879

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

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

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

FON U.L.
Fem år siden åpningsfesten hos DNB Eiendom-gutta
FRA ARKIVET: I septemberavisa for fem år siden kunne ReAvisa skrive om åpningen av et 
eget DNB eiendom-kontor på Revetal. To meglere som begge er født og oppvokst i Re ble 
presentert. Det ble servert bløtkake og kaffe til de som tok turen innom på åpningsdagen. 
Allerede før den offisielle åpningen hadde de allerede fått salgsoppdrag, og den første visnin-
gen skulle finne sted dagen etter åpningen. Meglerne Thor Fredrik Hanssen Solberg og Truls 
Bøhle kommer fra hver sin gamle del av Re, henholdsvis Våle og Ramnes. - I Re selges det 
gjennom megler 100 - 150 boliger i året. DNB har hatt en andel på 46 prosent og målet vårt 
er at vi fortsatt skal være markedsledende i Re, sa de to meglerne den gang. Historien har vist 
at i løpet av de fem åra som har gått har de klart det med glans - Truls Bøhle ble landets beste 
DNB-megler i fjor med flest antall salg i hele DNB-systemet.

Faksimilie: 
ReAvisa, september 2012.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Våle og Undrumsdal pensjonist-
forrening fortsetter med sine 
datakurs for nettbrett og smart-
telefon på Re Helsehus, infor-
merer leder i pensjonistforein-
gen Aase Førsund og kursleder 
Knut Svebakk-Johansen i en 
epost til ReAvisa: 

Den store vinneren: Nettbrett
- I år har vi invitert alle som vil 
blir med, også utenfor Våle og 
Undrumsdal pensjonistforening 
- og spesielt Ramnes pensjonist-
forrening. Knut Svebakk-Jo-
hansen har kjørt kurs på Revetal 
tidligere, men også i  Holm-
estrand og Hof i mange år.
- Det er svært viktig at de eldre 
blir selvhjulpen i den digitale 
verden, understreker kursle-
deren. - Ingen vil være «digitale 
sinker». Det er ingen hemme-
lighet at mange «seniorer» har 
fått nettbrett av sine barn og 
barnebarn - de vil jo bare hjelpe 
dem inn i den digitale verden.  
Men mange kvier seg for å ta 
dette i bruk. Det er synd, mener 
kurslederen og pensjonist-

foreningen: - Hvem har ikke 
hørt TV-vertene på Dagsrevyen 
eller andre opplysningspro-
grammer avslutter med å si: 
“Mer informasjon om saken kan 
du se på nrk.no”. Eller “følg oss 
på Facebook”. Eller at du får 
melding om at informasjonen 
om din trygd eller skattekort 
finner du på Digipost.

- Legger inn kaffepauser
- Det handler om å ha lyst og 
tørre å forsøke. De fleste som 
er utrygge på internett og den 
digitale verden, er likevel svært 
nysgjerrige på hva det er. Et 
ønske er å gi alle en mulighet 
til sjøl å erfare de muligheter 
som ligger ute på nettet. Mange 
opplever at en helt ny verden 
åpner seg for dem når de først 
har tatt dette skrittet. Bruken 
av nettbrett gir en lett tilgang 
til e-post, nettaviser, Digipost, 
nettbank, Vipps, sosiale medier 
og underholdning, men det er 
ofte behov for litt ekstra hjelp. 
Dette er nåtidens måter vi kom-
muniserer på, både med det 

offentlige, butikker, bedrifter 
og ikke minst med hveran-
dre. Sosiale medier kan også 
styrke vennenettverket på nye 
og spennende måter. Norge 
er verdensledende når det 
gjelder befolkningens tilgang 
til, og bruk av, IKT, men 
det er fortsatt mange hun-
dretusener som fortsatt ikke 
deltar digitalt. Dette vil Våle 
og Undrumsdal pensjonist-
forening gjøre noe med lokalt 
her i Re. Kursene starter opp 
tirsdag 17. oktober på dagtid 
og varer 7 - 8 uker med 
åtte treff av cirka 2,5 timer. 
Påmelding gjøres til Våle 
og Undrumsdal pensjonist-
forening. Kursene passer 
for både iPad og Androide 
nettbrett. - På kursdagene tar 
vi ofte en kaffepause og tar 
oss tid til en prat i pausene, 
forteller kursleder Knut 
Svebakk-Johansen. - Vi går 
sakte fram og gjentar buds-
kapet og opplæringen mange 
ganger før det sitter skikkelig, 
forsikrer han.

REVETAL: - Vi går sakte fram og gjentar budskapet og opplæringen mange 
ganger før det sitter skikkelig, forsikrer kursleder Knut Svebakk-Johansen.

Inviterer til nye datakurs på Re Helsehus
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Midt i hjertet av Revetal

27 NYE SELVEIERLEILIGHETER

FRA 2 390 000,-

INNFLYTTING 1. KVARTAL 2018

18 SOLGT!Trappegangen 
er ferdig!

NYE BYGGEFELT B-4
Flotte enebolig- og leilighetstomter

Fra 1 050 000,-

BYGGEKLARE TOMTER FOR SALG!
TOMT 12
840 kvm
1 350 000,-

TOMT 11
862 kvm
1 350 000,- TOMT 10

788 kvm
1 350 000,-

TOMT 9
971 kvm
1 400 000,-

TOMT 2
851 kvm
1 050 000,-

TOMT 4
840 kvm
1 250 000,-

TOMT 14 (BKS2)
3731 kvm
4 900 000,-

TOMT 6
920 kvm
1 200 000,-

TOMT 3
1134 kvm
1 200 000,-
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 18TOMT 5

975 kvm
1 250 000,-

•
 31

•
 83

•
 84

•
 62

•
 63 •

 64
•
 69 •

 70 •
 85

•
 71

•
 72

•
 65

•
 66

•
 67 •

 68

•
 83

•
 82

•
 81

•
 80

•
 79

•
 58

•
 59

•
 45

•
 44

•
 41

•
 40

•
 39

•
 36

•
 57

•
 56

•
 84

•
 75

•
 76

•
 77

•
 78

•
 74

•
 73

•
 101

•
 55

•
 54

•
 53

•
 100

•
 52

•
 51

•
 50

•
 49

•
 48

•
 47

•
 46

•
 43

•
 42

•
 38

•
 37

SOLGT

SOLGT

SOLGT
SOLGT

Byggeprosjekter i Re

Eiendomsmegler: Truls Bøhle
Tlf: 991 07 296 / E-post: truls.bohle@dnbeiendom.no
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