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Grønn omsorg i Re:
– Det er som ei
diger lykkepille!
s. 2 – 3

LYS, VARME,
ELLER EKSTRA
KONTAKTER
TLF. 33 06 10 20

Sommer i Re: Rock’roll og bånn gass!
I sommer kommer norgeseliten til Ødegården igjen, femti år etter at det første gang ble
arrangert NM her. Det blir også Revetaldager, rock’n roll, barnas dag, talentshow, åpen
gård og markeder som trekker tusenvis av folk til Re – også denne sommeren.

s. 4 - 22

www.altinstallasjon.no

Billån
på timen!

AGEL FINANS
TLF 330 62 050
laan@agelgroup.no

MERCEDES-BENZ GELÄNDEWAGEN

industriveien 4
revetal

Få den perfekte fargen i sommer!
√ Skreddersydde kjøkken med 30 års garanti
√ Kampanjetilbud på AEG hvitevarer
√ OG ... ekstra gode priser i juni og juli!
Kampanjeperiode 11. juni–31. juli

huseby.no

– ekte kjøkkenglede!

VELG
blant 10 vakre
standardfarger
– uten pristillegg

Huseby Kjøkkensenter Våle
Gjelstadveien 38B, 3178 VÅLE. Tlf. 33 06 12 40
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Grønn omsorg i Re:

Re Avisa - lokalavis på nett/papir.
Avisa er gratis og
distribueres til Re og
omegn, og til hele Andebu og Hof ved noen
utgivelser. I tillegg til
distribusjon med bud,
legges ReAvisa også der
folk møtes - til gratis
avhenting. Opplaget er
5.500 eller 8.800. Nettavisa oppdateres javnlig og har over 5.000
lesere i uka i snitt - sist
måned 23.487 lesere.

Vi lager ReAvisa:
Stian Ormestad
Redaktør og journalist
Stian@ReAvisa.no
Håkon Westby
seniorfrilanser
Hakon@ReAvisa.no
Amalie Andersen
ungdomsfrilanser
Amalie@ReAvisa.no
Tips ReAvisa!
Tips@ReAvisa.no
Billig og bra
annonseplass?
Annonse@ReAvisa.no
Utgiver: Ormis Media AS
Avisa distribueres og
trykkes av A-media.

– Gårdsarbeid og trening
er som ei diger lykkepille!
DAL GÅRD: Re er aleine om «Grønn omsorg» – for sånt no’ ha’kke dem i by’n. Brukere og ansatte
håper og tror at tilbudet består i nye Tønsberg kommune.

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

I sommersola fyres grillen
opp på Dal gård langs
Bjuneveien. Her skal det
grilles pølser, etter ei økt
med innsamling av egg i
hønsehuset. ReAvisa møter
fire glade unge voksne, som
«ellers hadde sitti og stirra
i veggen». – Det å ha noe å
gå til, det hjelper på psyken
noe så j….. godt!, forteller
Thomas Narvesen (29).
– Da slipper jeg å sitte og
dunke hue i veggen.

ReAvisa jobber etter
Vær Varsom-plakaten
og Tekstreklameplakatens regler for
god presseskikk. Ta kontakt 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,
presse@pfu.no.

– Ingen har løst til
å bare sitte på ræva
Thomas er her sammen
med Charlotte Lyngaas
(25), Mikal Grape (26) og
Devin Morland (29). Noen
har vært her i fire år, andre
kortere. Noen er bare kort
innom før de går videre i
jobb eller utdanning, andre
trenger lenger tid. Uansett
er det fint å ha noe å fylle
dagene med. – Sjøl om
jeg er ufør og ikke får til

Vil du bidra?

Neste ReAvisa

OPPLAG 8.800

(Re, Andebu og Hof)
Frist 8. august, utgivelse 15. august

Annonse@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444
Hele utgivelsesplanen:
www.ReAvisa.no/annon/

å jobbe akkurat nå, er jeg
ikke lat. Jeg har ikke løst til
å sitte på ræva. Det er en
jobb i seg sjøl å fylle dagene
med noe å gjøre. Drømmen er jo å ha en jobb,
forteller Thomas. – Og det
skal jeg få til! – Her får vi
det andre får på jobb – et
sosialt miljø, samhold og
noen å treffe på fast basis,
forteller gjengen til ReAvisa.
Vi sitter rundt et stort bord,
som Thomas har snekra
på verkstedet på gården.
Devin hjalp til med dekorasjon, som er positive ord
som «ærlighet», «omsorg»,
kjærlighet». Charlotte har
laga mange flotte fjøler
med fantastiske motiv.
Andre står for matlaging,
aktiviteter og forskjellige
oppgaver på gården. Her
er det hønsehus, drivhus,
snekkerverksted og stor
bakerovn. Mye av det som
blir laga, blir solgt til inntekt
for det kommunale tilbudet.

Mest lest sålangt i år:

Mest lest sist måned:

1. Knivangrep på Kirkevoll

1. Ny Revac-brann

2. Ny Revac-brann

2. Hasjplantasje midt på Revetal

Egg fra Dal gård blir solgt
hos Vika landhandel.
Får trua på seg sjøl
– og trua på systemet
Re kommune leier plassen
de trenger på gården av
en bonde som vil være
anonym, men som får
drøssevis av skryt: I 12
år har vertskapet vist stor
velvilje – langt utover det
som kan forventes i en
ganske ordinær leieavtale.
Her hjelper bonden til med
smått og stort. – Vi ønska
oss et hønsehus, og da
snekra han opp et hønsehus på null komma niks. Vi
hadde ikke klart oss uten
«drømmebonden» vår! Det
forteller Hæge Stenstrøm,
Re kommune-ansatt spesialsjukepleier som primært er
på Dal gård. Hun har med
seg Maria Otervik, som også
har starta opp et treningstilbud sammen med Christina Fossnes. Da møtes deltakerne på Revetal treningssenter for ei treningsøkt.
– Det er som ei diger lykkepille, forteller Thomas:
Kombinasjonen av gårds-

arbeid og trening. – Jeg har
det så bra etter at jeg har
trena eller vært her!
Devin merker godt at han er
i bedre form – og gladere –
etter at han begynte å trene
fast. Det går ikke bare på
det fysiske, men også det
psykiske. – Godt for kropp
og sjel!
Ved å komme hit, får mange
trua på seg sjøl. Hæge
forteller at de sitter på så
store ressurser, som det
gjelder å få fram – og få de
til å skjønne det sjøl. Så er
målet å komme seg videre,
enten i jobb eller utdanning
som fører til jobb. – Først
må du få trua på deg sjøl,
så ser vi at de får trua på
systemet. De ser at en
kompis eller venninne, som
har vært gjennom mye det
samme, klarer det. «Da skal
jaggu jeg klare det også!»
Vi ser en slags positiv
smitteeffekt. Gjengen rundt
bordet ramser opp flere
navn som har vært på Dal
gård, som i dag er i full
jobb. – Dette er en veldig
fin mellomstasjon mellom
ingenting og noe mer – vi

3. Hasjplantasje midt på Revetal 3. Må i fengsel etter dødsulykke
4. Kranbil smalt i gangbrua

4. Hard smell på Bispeveien

5. Storbrann på Solvoll

5. Se bildene fra 17. mai i Re!

www.staalprofil.no
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eller ta kontakt på 92228681

feirer 1160⁰C i 20 år!

Åpningstider i sommer
se hjemmeside og fb

Glasshytta i Vivestad

TAKKEBREV: Dette brevet lå
på virksomhetslederens pult.

GÅRDSARBEIDERE:
Thomas Narvesen (29),
Charlotte
Lyngaas
(25), Mikal
Grape (26)
og Devin
Morland (29)
trives godt
på Dal gård.
snakker veldig mye om
framtida. Vi drømmer jo
om et vanlig liv, med vanlig
jobb, forteller Charlotte.
Hun føler på en mestringsfølelse som booster selvtillitten. – Vi lærer veldig mye,
og vi ser at vi kan få til mye
– også sammen med andre.
Både det vi gjør – men også
AT vi gjør noe – sammen,
sosialt – alt gir oss et tupp
i ræva til å ta steget videre.
Vi vil jo ikke være der vi er
i dag.
Skal gjennom sammenslåingskverna
De andre skryter av Charlotte. Hun er en av flere
kreative sjeler rundt bordet.
Her får de boltre seg, for
alt er lagt tilrette for aktive
dager. De har bare positivt
å si om tilbudet, både på
gården og på treningssenteret. – Det er så utrolig
bra!, forteller de. Det er
helt tydelig at samholdet
er godt, og tonen veldig
uformell. Det gjør godt å
komme hit.
Hæge og Maria benytter enhver anledning til

VIKTIG TILBUD: Thomas
Narvesen (29) mener tilbudet på Dal gård og treningen på Revetal treningssenter snur livet hans på
hue – i positiv forstand.
Her er det mange kreative
sjeler. Den flotte fjøla og
bordet er laga av deltakerne
på Dal gård.
Foto:
Stian Ormestad/privat.
å framsnakke tilbudet de
er så stolte av. Alt skal i
disse tider gjennom sammenslåingskverna, og det er
viktig å vise fram det som
funker i Re.
Tønsberg har ikke
et tilsvarende tilbud
19 brukere er innom Dal
gård i løpet av ei uke, noen
hver dag, andre færre dager
– noen i flere år, andre i
kortere period-er på uker
eller måneder. Ifølge virksomhetsleder for psykisk

helse- og miljøarbeid i Re
Tommy Gustavsen, har ikke
Tønsberg et til-svarende
tilbud. Det finnes mange
aktiviteter og tilbud i byen,
men ikke «Grønn omsorg»
kombinert med trening. Det
tar Re med seg inn i den
kommunen, og det håper
og tror han sammen med
brukerne og de ansatte at
består også i framtida.

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

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Påmeldingen til
Humanistisk
konfirmasjon 2019 i
Vestfold er åpen!
Kurset i Re holdes på
Røråstoppen barneskole.
Seremonien er i Biorama,
Holmestrand 4.mai 2019
human.no

Snakk med oss
om regnskap

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no
Tips ReAvisa: Tips@ReAvisa.no / tlf 488 69 444
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28 BUTIKKER • GRATIS PARKERING
• Vinmonopolet
• Mester Grønn
• Princess Interiør
• Restauranten
• Suser i sivet

• Revetal Libris
• Mr Mister
• Kappahl
• Sunkost
• Meny

•
•
•
•
•

Nille
Posten
Street One
B-Young
Power Revetal

• Skoringen
• Vita
• Kaffetid
• Boots Apotek
• Chic Frisør

• C-Optikk
• Gullfunn
• Sport 1 Revetal
• Helt Perfekt
• Mix

•
•
•
•
•

Varemagasinet HOVS
Yes vi leker!
Traktøren
Dinas Hus
Fotohjørnet

REVETALDAGENE 2018 - 28-30.JUNI

Torsdag FREDAG LØRDAG
(10-18)

(11-17)

Butikker flytter
ut - massevis
av tilbud!

Meny’s
Matfestival

PS: Værforbehold

Massevis av
leverandører steker,
koker og griller.
Kom og smak!

TIVOLI
(12:00) I PARKEN
ALLE
DAGER
Unge
talenter!

Lokale talenter
underholder
utenfor
Restauranten

www.re-torvet.no
15 min fra Hof • 15 min fra Holmestrand • 15 min fra Andebu • 15 min fra Tønsberg
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Full fart inn i Re-sommer’n!
Det kunne gått mot en Re-sommer uten en eneste musikkfestival. Det ville vært for gæli, mente en musikkinteressert
gjeng som satser høyt i sin første sommer med Rock Stream Festival.
Re motorsport er derimot ikke en fersk arrangør: I år er det femti år siden første gang NM gikk i gamle Ramnes
kommune. I sommer igjen møtes norgeseliten til dyst på en av landets råeste baner - her i Re.
Dermed blir det rock’n roll og bånn gass denne Re-sommeren også - i tillegg til mye, mye mer moro!

REVETAL

Man-fre 09 - 20
Lørdag 09 - 18

Telefon 90 07 78 96 / epost post@isomur.no
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To musikkscener og en kunstlåve
RAMNES: Da Rock Stream Festival kjørte i gang en konkurranse der
etterlyste band som ville spille, fikk de på kort tid henvendelser fra
mer enn femti band fra hele Norge. Nå er vinneren plukka ut.

FESTIVALLEDELSEN: Petter Christian Bakke, Svein
Flåteteigen, Thomas Roberg Askim og Sandra Huseklep.
Ikke på bildet, men også i festivalledelsen: Knut Olav
Falkeng og Pål Isdahl Solberg. Videre ser vi tre av de
aller største trekkplastrene: Orango, Ila Auto og Tantara
- alle tre med lokalt alibi. Sistnevnte skal spille låter fra
et helt ferskt album på Rock Stream festival.
Foto:
Stian Ormestad.

På vårparten dro festivalen
i gang en Facebook-konkurranse, der de ba band som
ville spille om å ta kontakt.
Responsen var helt overveldende, forteller Sandra
Huseklep, som har ansvaret
for festivalens sosiale medier. De fikk flere enn femti
band og artister å velge
blant, og valgte til slutt et
spennende rockeband fra
Hallingdalen: “Brusar”.
Band slåss om spilletid
– De synger på norsk,
og kan beskrives som en
krysning mellom Hellbillies og AC/DC, sier Sandra.
Hun gleder seg til å høre
vinneren av konkurransen

og alle de andre artistene
som gleder seg til å spille
på Rock Stream Festival fra
torsdag 21. juni til lørdag
23. juni.
God musikk, mat
og kunstopplevelser
I tillegg til fullt musikkprogram torsdag, fredag og
lørdag, blir det kunstutstilling på låven. Ti kunstnere,
blant dem flere utenlandske
og internasjonalt anerkjente, skal stille ut. Det blir
også bar på låven. Det blir
både maleri og bilder, men
også interaktiv kunst av
mer moderne art – som
tidligere utstilt på Henie
Onstad-senteret. Det er

gratis inngang på kunstlåven langs Kileveien, som
ligger rett ved inngangen
til festivalområdet. – Vi
vil skape en festival som
skaper gode opplevelser og
inntrykk på flere måter enn
musikk, forteller Sandra til
ReAvisa. Det blir også gode
smaks-opplevelser, med et
godt utvalg i kioskene
– også veganmat. Det blir
satt opp festivalbuss til og
fra festivalen fra både Revetal og Tønsberg. – Det blir
satt opp antall busser etter
behov, så bussbilletter kan
folk med fordel kjøpe i god
tid i forkant så arrangøren
veit hvor mange busser som
trengs, oppfordres det.

RE AVISA JUNI 2018
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– Vi trenger scener for band som vil vise seg fram, og vi
trenger festivaler for folk som vil oppdage ny bra musikk
RAMNES: Tre store, lokale band kommer: Ila Auto, Orango og Tantara. De deler scene med mange up-and-coming artister
og band. Rock Stream Festival skal være et steg på veien for banda som satser og vil vise seg fram. Og det skal være et
sted for å oppdage ny god musikk for deg som festivalgjenger.
Rock Stream festival arrangeres på Bekkefare-området
langs Kileveien i Ramnes
fra og med torsdag 21. juni
til og med lørdag 23. juni
2018. Mens de gamle gigantene i festivalsommeren i
Re gir seg, tar nykommeren
over.
Venner, felles bekjente
og felles musikkinteresse
Festivalledelsen består av
Sandra Huseklep, med ansvar for sosiale medier, Svein
Flåteteigen, booking, Thomas Roberg Askim, design og
produksjon, Petter Christian
Bakke, økonomi, Knut Olav
Falkeng, webansvarlig og
Pål Isdahl Solberg, logistikk,
innkjøp og alt-mulig-mann.
– Vi roper bare «Påååååål!»
når alle oss andre står fast.
Han er vår kjære potet. Alle
trenger en «Pål», sier festivalgjengen og ler. De har

variert erfaring fra andre
musikk- og middelalderfestivaler. Rock Stream Festival
blir sommerens beste Refestival, kan de garantere.
Først og fremst fordi det blir
sommerens eneste musikkfestival, men også fordi de
går høyt ut allerede i sitt
aller første år: – Vi tenkte
egentlig å sikte mot 2019.
Men da alt ramla på plass,
med Ila Auto, Orango og
Tantara som headlinere hver
sin dag, og band banka på
døra bare de hørte ryktet
om festivalen – da måtte vi
kjøre på allerede i sommer!
Det var på nyåret at Rock
Stream-gjengen ramla sammen, etter en haug med
tilfeldigheter og felles kjente
– og felles musikkinteresse.
Og for å gjøre en lang historie kort: De ville arrangere
en musikkfestival for alle de
banda «midt i mellom».

– Vi kicka alle på ideen. For
det er vanskelig å få innpass på større festivaler
for mindre kjente band,
som kanskje er veletablerte
og på vei opp med en fast
fanskare, men likevel ikke
får vist seg fram på større
scener. Derfor er det viktig
at Vestfold fortsatt har noen
mindre scener.
Fra flust av festivaler, til
en eneste festival i Re
– Før var det jo flust av
festivaler, bare her i Re. I
sommer er det ingen igjen,
bortsett fra oss. Det blir
færre og færre mindre festivaler, konstaterer Svein. Det
blir kanskje et for stort hopp
fra å spille på sommerfesten
i hagen til en kamerat til å
få spille på en festival.
– Og det er heller ikke
lenger sånn at du bare kan
snekre opp en scene og

samle en gjeng med musikkinteresserte og kalle det
en festival. Det skal søkes
og godkjennes, vi må ha
vakter og sjenkebevilling,
varsle politiet, med mer.
– Vi har alt på stell, og det
er krevende – men vel verdt
alt sammen bare det dukker
opp massevis av folk.
Det koster både tid og
penger å arrangere festival,
når kravene til festivalarrangører er blitt bare mer og
mer omfattende. De skjønner at mange kanskje gir
opp, når alt er blitt såpass
regulert. Men når man
brenner for noe, så fikser
man det. Også en musikkfestival som kom litt brått
på – men som de håper skal
bli en suksess fra første år.
– Vi går høyt ut, og satser
på at det kommer massevis
av folk så vi lander mykt!
– Drømmen er at Rock

Stream kan være et steg på
veien for banda som satser
og vil vise seg fram, forteller gjengen til ReAvisa.
– Og den andre veien – hvor
skal folk få oppleve nye,
gode band når det begynner
å bli få små festivaler å oppdage de på? Her kan vi love
mange godbiter for folk som
digger musikk og vil oppleve
noe nytt og bra.
Tre store headlinere med
lokal Re-tilknytning
De mindre banda får vise
seg fram på samme scene
og festival som headlinerne
Ila Auto, Orango og Tantara
– alle store band med lokal
Re-tilknytning.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
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Revårock tar pause, Re minifestival
lagt på is – samarbeider heller med
nykommeren Rock Stream Festival
REVETAL/RAMNES: Når Restauranten ikke skal arrangere festival sjøl,
samarbeider de heller med nykommeren Rock Stream festival.
To gamle giganter tar seg
en pause – en nykommer
satser stort: Rock Stream
Festival fra og med torsdag
21. juni til og med lørdag
23. juni langs Kileveien i
Ramnes.
– Kan vi trekke flere folk
til Rock Stream, så er jo
det en fin greie.
Allerede før fjorårets
Revårock varsla festivalledelsen i Fon at «det ble
den siste på ei stønn». På
sitt største kom foningene
ut av tellinga etter å passert
godt over 1.000 på beitet
i Fon. Og i begynnelsen
av juni kom meldingen fra
Roger på Restauranten om
at Re minifestival også tar
seg en pause. Her ble det
også solgt rundt 1.000 festivalbilletter på det meste.
Så denne sommeren blir
det en pause for begge de
gamle gigantene. Samtidig krutter gjengen i Rock
Stream Festival på langs
Kileveien i Ramnes, og
nykommeren blir den eneste
musikkfestival i løpet av

denne Re-sommeren. Sjøl
om Roger og Restauranten
ikke skal arrangere festival,
samarbeider de gjerne med
dem som satser stort: – Det
er veldig hyggelig om vi
kan bidra til at det blir en
suksess. Derfor bidrar vi
gjerne med vårt, sier Roger
til ReAvisa. Samarbeidet
går ut på en hyggelig pris
på vått og tørt. – Mot å vise
fram festivalbandet, gir vi
rimeligere priser til festivalgjengerne.
Når det gjelder neste år,
veit ikke Roger hva det blir
til. Han utelukker ikke at Re
minifestival reiser seg igjen.
– Vi har arrangert Re minifestival 12 år på rad siden
2006 og til og med i fjor, så
det gjør nok ikke noe med
en pause. Kanskje prøver vi
igjen, tida får vise. – Men
kan vi bidra til å trekke flere
folk til Rock Stream rett
oppi gata her, så er jo det
en fin greie, sier Roger med
et smil.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

AFTER WORK

Det eldste regnskapskontoret i Re!
Du kan fortsatt regne med oss!
Regnskap for landbruk, firmaer og foreninger
Økonomisk veiledning – budsjett – selskapsetablering
gårdsoverdragelser – valg av selskapsform
Skaugvn 2, Postboks 35, 3177 Våle
Tlf. 33 06 45 00 E-post: firmapost@vrk.no

150,-

Tapasbuffet - Fredag 29.6 fra 16:00
Siste After Work før sommerferien.
Ta med dine venner og kollegaer!
Vi holder gjerne oppe utover kvelden!

TAKE AWAY

Er du lei grillmat?
Sving innom og bestill mat hos oss!

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

Husk å
bestille
bord!

Ring 33 06 37 77 eller 928 16 612
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Alt er OK med alle
badevannene i Re
RE: Alt er på stell i samtlige
badevann som er testa i Re,
ifølge Miljørettet helsevern
i Vestfold: Langevann,
Grorudvannet, Merkedammen, Snekkestad og Sandsletta ble alle badevanntestet
helt i slutten av mai, og alle
prøver er OK. Miljørettet
helsevern i Vestfold holder
til på Revetal. Det er et
interkommunalt samarbeid
mellom Færder, Tønsberg,
Horten, Holmestrand,
Sande, Svelvik og Re. I
tillegg betjener avdelingen tidligere Andebu og
Stokke frem til 01.12.2018
og tidligere Lardal frem til
12.10. 2019. Oppdraget er
å fremme helse og forebygge skade og sjukdom.

Rekordtidlig
sommer i Re
ALT KLART: Stille før stormen på Revetal. Her blir det tivoli, butikker
ute og inne, smaksprøver og kulturinnslag hele den siste juni-helga.

Revetaldagene:
- Kom og lek, smak og bli underholdt!

Foto:
Stian Ormestad.

REVETAL: Revetaldagene arrangeres over samme lest som tidligere år - siste helga i juni.
Revetaldagene braker løs
torsdag 28. juni, fortsetter
fredag 29. juni og lørdag
30. juni.
– Kom og lek, smak
og bli underholdt!
Det forteller senterleder
Tom Bøyesen til ReAvisa:

– Butikkene flytter ut, og
det blir massevis av tilbud.
Det blir Menys matfestival
der leverandører kommer
og steiker, koker og griller
- og du kan smake. Det
blir også et talentshow der
lokale barn og ungdommer underholder utenfor

Restauranten. Og det blir i
år – som tidligere år – tivoli
i parken alle dager, fra torsdag til lørdag. Så kom og
lek, smak og bli underholdt
på Revetal denne (lang–)
helga, sier senterleder Tom
til ReAvisa med et stort
smil. Revetaldagene er en

fast tradisjon hver Resommer, alltid på den siste
helga i juni.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

“Hælja hime”
siste helga i august
ANDEBU: Årets dato for
“Hælja hime” er 24 – 26.
august, og årets tema blir
“skaudrift”, melder arrangørene på egen nettside.
Hælja hime er en årlig aktivitetshelg i Andebu med
marked, idrett, konserter
og kulturtilbud.

LANGEVANN: Etter en
lengre og mer snørik vinter
enn på lenge, kom sommeren som ei kule. Allerede før
17. mai var det grei badetemperatur på Langevann.
Ole Hans Lunde, vaktmester
i Re kommune med ansvar
for friområder, skau, vei
og park, har holdt et øye
med badetemperaturen på
Langevann i tredve år. Han
lurer på om årets målinger
kan være en rekord, så
tidlig på året. – Jeg har tatt
vare på «gradepinnen» der
det står badetemperaturen
gjennom sommeren fra de
fleste åra, hvert fall de siste
tjue åra. Jeg tenkte å ta en
kikk på dem, forteller Ole
Hans til ReAvisa. – Så helt
sikker kan jeg ikke være,
men at det er flott å bade
her allerede før 17. mai –
det er helt sikkert!
Det var full fart på Langevann onsdag 16. mai. En
javn strøm med badegjester
lar seg overraske over det
varme vannet. – Det er jo
litt gøy at det er blitt så
tidlig sommer, mener Ole
Hans – og mange, hvis
ikke alle, er nok enig med
ham om det. Og badetemperaturen? Hele 18,8
grader målte Ole Hans 16.
mai 2018. Og da hadde den
gått opp nesten fire grader i
løpet av bare to dager!

EAH ELEKTRO AS
Stamnåsveien 14,
3175 Ramnes

Andre Hermansen

Mobil: 93 67 86 75
ah@eiah.no - www.eiah.no

Din totalleverandør av varmepumper og AC
Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no
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Masse moro for unga på Hjerpetjønn!
HJERPETJØNN: I fjor kom 150 barn for å leke på Hjerpetjønn, og det må gjerne komme enda flere
i år. – Det er så moro når det kommer mange hit til oss for å leke og sånt!
Fjorårets Barnas dag på
Hjerpetjønn ble så vellykka at nå drar Hjerpetjønn
velforening i gang en ny
Barnas dag over samme
lest. Datoen er søndag 17.
juni 2018, og moroa skjer
fra klokka 12.00 til 16.00.
– Masse moro for unga!
Det blir luftgevær, ponniridning og andre dyr, natursti,
et stort hoppeslott, åpen
fotballbane, gråtassen skal
ut og kjøre med henger som
barna kan sitte i, og mest
sannsynlig blir det flere
gråtasser på plass. Dem er
det mange av på landlige
Hjerpetjønn. Uansett vær
– men kanskje aller helst
hvis det mot all formodning blir regnvær – blir det
hobbyaktiviteter inne på
vellet, med klipp og lim.
Her kan barna lage alt hva
de ønsker – bare fantasien
setter grenser. Det blir kiosk
med vafler og saft, og kaffe
til de voksne. Det skal ikke
mangle på vått og tørt, og
salget gir penger i kassa til
vedlikehold av forsamlings-

lokalet i grenda. – Vi har
også loddsalg med fine premier, minner Tina Mørken
Skar om. Alle aktiviteter er
gratis, og det koster ingenting komme inn. Men kjøp
gjerne litt i kiosken for å
støtte vellet, og kommer du
med bil koster det en femtilapp å parkere.
Folksomt i fjor
I fjor kom det rundt 150
barn som lekte gjennom
en flott sommersøndag, og
regner vi med de voksne
med foreldre, besteforeldre, tanter eller onkler,
var besøkstallet godt over
200. Det var moro for
barna på Hjerpetjønn, som
fikk mange nye venner å
leke med. Marius Skar (7)
forteller at han gleder seg
mest til å hoppe i det store
hoppeslottet. Storebror Emil
Skar (10) og nabogutten
Tyvan Theo Gran (10) gleder seg mest til å skyte med
luftgevær og gå natursti.
De synes det er moro at
det kommer mange andre
barn enn de som bor på

BARNAS DAG: Hjerpetjønn
velforening inviterer til
Barnas dag – et gratis
arrangement der alle er
velkommen! Årets dato er
søndag 17. juni, og moroa
skjer fra klokka 12.00 til
16.00.

Hjerpetjønn, som de leker
med til vanlig. – Vi gleder
oss veldig til kiosken også!
Da kan vi kjøpe masse is og
popcorn.
Amanda Ryeng Klausen (3)
gleder seg mest til å ri på
ponniene. Også er alle enig
om at det er moro å klatre
i trær. Det har de også mye
av på landlige Hjerpetjønn.

blir gjort på dugnad – og
det trengs i tillegg noen
inntekter til vellet. Nå håper
de kioskinntekter gir noen
kroner i kassa – i år igjen.

– Alle er velkommen!
– Få unga ut og litt vekk fra
PC-skjermen!, sier Robert
Klausen og ler. Han trekker
i trådene for andre året på
rad, og håper det blir like
stor suksess som i fjor.
– Vi vil stelle i stand leker
og moro for barn fra Hjerpetjønn, Ramnes og hele Re
– og hele den nye Tønsberg
kommune. Alle er velkommen! Vi har det fint her på
Hjerpetjønn, og vil gjerne
dele på det med alle i den
nye kommunen.
Forsamlingslokalet på
Hjerpetjønn ble bygd som
Solheim skole i 1911. Den
gamle bygningen trenger
vedlikehold, og det meste

SANITETSKVINNENE TRÅR TIL: Vafler og sveler steikes
under fjorårets Barnas dag, ved Hjerpetjønn santitetsforening. Fra venstre: Signe Svinsholt, Margrethe Skjeggerød og Tone Brekke hadde full jobb med å steike til de
som ville ha.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

PONNIRIDNING: Timian
Trevland Hansen og Oda
Louise Trevland Hansen
kosa seg på Barnas dag på
Hjerpetjønn i fjor.

Foto:
Stian Ormestad
og Håkon Westby

RE AVISA JUNI 2018

Din lokale elektriker siden 1998

Liten elektriker, stor service
– gjennom 20 år!
www.re-el.no

33 06 24 34
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Sørger for god fiskelykke i sommer
FISKEUTSETTING I KRINGLEVANN: På det store bildet
ser vi leder i Ramnes sportsfiskere Arild A. Pedersen og
styremedlem Bent Magnussen, fornøyde etter fullført
fiskeutsetting. Videre ser vi Hans Martin Solberg og Bent
Magnussen som sleper fisk lenger ut på vannet med båt,
for å slippe dem lenger unna land.
Foto:
Håkon Westby og Arild A. Pedersen.

Sommerkafé på
Våle prestegård
VÅLE: – Vi ønsker velkommen til søndagskafé 17.
juni fra klokka 12 til 16,
informerer Mia Olsen i Våle
historielag: – Alle er velkommen til Våle prestegård,
der det blir salg av pølser,
is, sveler og rømmegrøt.
Linjentene har aktiviteter
på tunet, og sauene beiter
rundt låven. Det blir natursti
for barna med premiering, og det blir guida tur
med Lena Fahre på prestegårdsstien.

RAMNES: Men husk å løse fiskekort; hos Ramnes grunneierlag for
fisking i Langevann, og hos Ramnes sportsfiskere for Kringlevann.
Siste fredag i mai var det
fiskeutsetting i Langevannområdet.
Fiskekort-salg finansierer
utsetting av ny fisk
Ramnes sportsfiskere satte

Vanningsrestriksjoner for Re kommune
RE: – Vi innfører vanningsrestriksjoner for alle husstander med kommunalt
vann, med følgende vanningsplan fra mandag 21.
mai til fredag 24. august
2018, melder Re kommune: Vanning kan skje på
følgende dager etter forbokstav i familie-/boretts-/
sameiets navn i tidsrommet klokka 18.00 - 23.00.
A-G: Mandag+torsdag.
H-L: Tirsdag+fredag. M-Å:
Onsdag+lørdag. Det er lov
til å vanne med kanne hver
dag. Bruk av automatiske

vanningsanlegg krever
spesiell tillatelse fra kommunen. Ved brannutrykning
må all vanning stoppes.
Gårdbrukere og gartnere
som har vanning etter
vannmåler, kan vanne etter avtale med kommunen.
Sjekk Re kommunes nettside for full oversikt over
vanningsrestriksjonene.

Pressemelding
Post@ReAvisa.no

ut i Kringlevann, mens
Ramnes grunneierlag satte
ut i Langevann. Ramnes
sportsfiskere forteller at de
har brukt av foregående
års inntekter fra salg av
fiskekort på fisk som settes
ut i Kringlevann. Hans
Martin Solberg stilte som
alltid opp og sørga for kaffe
kokt på bålet, før fisken
ankom cirka klokka 19.00.
Da ble jobben gjort veldig
raskt. De fleste fiskene ble
tatt med ett lite stykke ut
på vannet og satt ut på litt
forskjellige steder. Det var
om å gjøre å få gjort unna
denne jobben litt kvikt, for
fisken trang nok litt kjøligere og mer oksygenrikt vann
enn i transporttankene.
Ganske kjapt kunne man se
fisken vake. Kanskje var det
en av de nyutsatte ørretene
som sjekka sitt nye hjemsted.
Mer fisk = mer fiskeglede
Ramnes sportsfiskeres leder
Arild A. Pedersen håper

Taksering-oppretting-lakkering-ruteskift

Tlf 95 55 77 14 - post@h-lakk.no
Barstadveien 15, 3089 Holmestrand

dette bidrar til litt ekstra
fisk i vannet, og gir litt
ekstra fiskeglede. Er du ikke
medlem av klubben må du
huske å løse fiskekort hvis
du skal fiske i Kringlevann,
sier Pedersen. Det er godt
tilrettelagt for fisking med
trebelagte stier på myrflatene i sørenden av Kringlevann. Her kan sportsfiskerne gå tørrskodd
ut for å prøve fiskelykken.
Må være medlem
eller kjøpe fiskekort
Etter utsettinga i Kringlevann gikk turen til Langevann, der Ramnes grunneierlag satte ut resten av
fisken. Også der kan du
fiske, men husk å kjøpe
fiskekort av Ramnes
grunneierlag først.

Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
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Muskel- og leddplager?
Hvordan behandler en Naprapat?
Ved føste konsultasjon foretas en gjennomgang av pasientens
sykdomshistorie og livssituasjon, deretter foretas det en
rekke dokumenterte kliniske tester. Testene avdekker også
sykdomstilstander, der pasienten oppfordres til å kontakte
lege. Behandlingen skjer ved å kombinere manipulasjonsog mobiliseringsteknikker av ledd med ulike former for
muskelbehandling, dette følges opp med treningsøvelser og
ergonomisk rådgivning.

Bedrifter

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

Behandlere
ALEXANDER MELAND Naprapat, DN, MNNF

MARIE KAROLINE MORTENSEN Naprapat, DN, MNNF
PER THOMAS MØRK Naprapat, DN, MNNF,
Medisinsk Akupunktur
ALEKSANDER TREIDENE Naprapat, DN, MNNF

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

Timebestilling

HAR DU ELLER DIN BEDRIFT HELSEFORSIKRING?

For info og timebestilling se naprapatoghelse.no
eller ring oss på tlf: 33 44 82 05

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

LIK OSS PÅ FACEBOOK! facebook.com/naprapatoghelse

Per Hovland. EstNor

Bergljot Woll. Comfort Revetal

Martine Gjøs. Landslagssyklist

«Jeg er meget fornøyd med timene jeg
hadde hos dere. Hadde konstante smerter
i rygg som ikke ville gi seg, så etter
ca 14 dager hadde jeg et par timer hos dere.
Har nå ikke hatt noen plager på over ½ år.
Tusen takk for meget vellykket behandling»

«Årsaken til at jeg gjerne bruker Naprapat
& Helse, er at behandlingene er effektive og
raske. Naprapatene er flinke til å veilede om
hvordan man skal unngå tilbakefall,
og de er dyktige til å finner de riktige
øvelsene pasientene må gjøre. De er genuint
opptatt av å få pasienten raskt friske.
Hyggelige er de også!»

«Dere har hjulpet meg utrolig mye
med behandling som har gjort at jeg har
kunnet trent bedre og at jeg har
respondert bedre på treningen. Det er
alltid like hyggelig å få behandling, utrolig
hyggelige mennesker.»

Naprapat og Helse • Industriveien 3, 3174 Revetal • Tlf: : 33 44 82 05

www.naprapatoghelse.no
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Tre kjappe til tre Re-ungdommer:

Adam Simen Haust (15)
fra Revetal

Charlotte Hoff Bøe (17)
fra Undrumsdal

Jeanett Kolsing (17)
fra Ramnes

Hva gleder du deg mest
til i sommer?
– Jeg gleder meg mest til å
dra til Paris i sommer.

Hva gleder du deg mest
til i sommer?
– Jeg gleder meg til å bare
nyte sommeren, finne på
ting med venner og bare ha
det gøy. Jeg vil også ha det
så gøy som mulig før jeg
flytter til Oslo i august.

Hva gleder du deg mest
til i sommer?
–Jeg gleder meg til lange
sommerkvelder med gode
venner!

Beste stedet å henge i Re
om sommeren?
– Beste stedet er Langevann
om sommeren, fordi du kan
bade, sole deg og henge
med venner.
Favorittsted å bade i Re?
– Langevann!

Beste stedet å henge i Re
om sommeren?
– Jeg har ikke no direkte
«besteplass», men så lenge
jeg er med venner og vi har
det gøy så er det bra nok.
Favorittsted å bade i Re?
– Et eller annet basseng, for
jeg hater å bade i havet!

Beste stedet å henge i Re
om sommeren?
– Det er vel Langevann,
spesielt med venner!
Favorittsted å bade i Re?
– Det er også Langevann.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no

DIN LOKALE

ELEKTRIKER
NOE DU ØNSKER HJELP TIL?
•
•
•
•
•
•
•
•

Ladestasjon til El-bil
Elektro
Svakstrøm
Belysning
Varme
Tele og data
Internkontroll
Termografering

20 ÅRS
ERFARING

Vi hjelper deg med å få ALT i orden!
Besøk oss på facebook: )
Telefon: 33 06 10 20
E-post: post@altinstallasjon.no
Skaugveien 2, 3178 Våle

www.altinstallasjon.no
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Folk strømmer til Re!
VIVESTAD/VÅLE/BRÅR: Godt over 10.000 mennesker reiste til Re for å oppleve landlig idyll og
gjøre et godt kjøp i løpet av sommeren i fjor.
Også i år blir det åpen gård på Brår, seinsommerfestival i Våle og høstmarked i Vivestad.
Vivestad høstmarked har
gjennom flere år vært det
arrangementet som trekker
flest folk til Re kommune,
helt opptil 8.000 besøkende. Den rekorden ble satt
i fjor, med strålende vær
hele helga. Årets dato er
helga 18. - 19. august, og
dette blir det 13. året på
rad. Dugnadsfolket i Vivestad kan fortelle om stor
pågang og fullt marked med
utstillere i år igjen. Du kan
lese mye mer om arrangementet i den første ReAvisa
over sommeren 15. august,
der vi som vanlig har et
eget markedsbilag.

PURKE-VEKT-TIPPING: Nesten 400 tippa på vekta på denne purka under Åpen gård på
Bygdetunet Brår i fjor. Tippa du feil, får du en ny sjanse denne sommeren.
Foto:
Stian Ormestad.

Hvordan kan vi markere Slagene på Re – hele året?
REVETAL: Det var i et kommunestyremøte i fjor at
Tove Øygarden (H) kom
med ideen: – Vi tenker oss
en eller annen form for
markering i Revetal-området, slik at når du kommer
kjørende utenfra får man
en påminnelse om at i dette
området fant faktisk slagene sted. Kommunestyret
i Re var enig: – Vi mener
det er spesielt viktig at vi
markerer dette når vi snart
blir Tønsberg og Re forsvinner som kommunenavn.
Helt konkret vil det være
snakk om en utsmykking
av noe slag i begge rundkjøringene langs Bispeveien
gjennom Revetal. Hva det
blir, er helt åpent – så lenge

det har Slaget på Re-tema.
Andre eksempler som ble
nevnt i debatten i kommunestyret var lampene i
Lampeland, porselenskoppene i Porsgrunn, bjørner i
Flå med Bjørneparken, og
så videre. Ideen er blitt til
en konkurranse: «Slagene
på Re – et synlig uttrykk på
Revetal»: Hovedutvalget for
helse, oppvekst og velferd
(HOV) vedtok tidligere i år
at det skulle opprettes en
komité som får ansvaret for
konkurransen. Komiteen
består av Tove Øygarden,
Daniel Ims, Kåre Holtung,
Aasta-Kari Holm og Marie
Jacobsen.
De har hatt sitt første møte
og bestemt at det skal gå

ut en åpen konkurranse til
innbyggerne i Re og andre
som ønsker å delta. I august vil komiteen se på alle
forslagene som er kommet
inn. Komiteen vil kåre en
vinner av konkurransen der
førstepremien er 3.000 kroner, samt sende inn forslag
som kan utvikles videre i
henhold til vegtrafikkloven
til politisk behandling. Endelig valg av markeringer
gjøres politisk.
Har du forslag til gode ideer
kan de sendes til postmottak@re.kommune.no eller
per post til Re kommune,
Regata 2. 3174 Revetal.
Det kan gjøres allerede fra
og med nå, og seinest innen
fristen 1. juli 2018.

Jubileum på bygdetunet
Som tradisjonen er, blir det
også i år Åpen Gård på Bygdetunet Brår siste helga i
august, årets dato er 25
- 26, august. I år er det
tredve år siden bondelaget
arrangerte Åpen Gård første
gang, og det er tjuende
gang dette arrangeres på
Brår. Det starter lørdag 25.
august med alle dyra på
plass, og med god plass i
hagen og på nabojordet,
så blir det plass til alle
som vil besøke Brår denne
helga. – Det er program for
hele familien, ikke minst
for barna: Hopping i høyet,
ridetur eller rundkjøring
med hest og vogn, samvær
og kos med mange små og
store dyr, natursti og annet,
forteller Erik Bjune i Ramnes
historielag. Programmet
inneholder ellers tredreiing,
tresking av korn med
treskemaskin dratt av hest
på tunets hestevandring,
maling av korn i bekkekverna som du med mjølet kan
bake flatbrød av på middelaldervis umiddelbart, smiing
i smia, samt utstilling av
gamle traktorer og biler. Det
blir den faste tipping av
vekta på grisepurka – der
det blir premie til den som
kommer nærmest både
lørdag og søndag. Det
blir premie hver dag ved
loddtrekning blant de som

kommer til arrangementet
på sykkel. Det blir også muligheter for å gjøre en god
handel fra et bredt spekter
av private salgsboder rundt
hagen. Utstillingen i stabburet er åpen og i hovedhuset blir det en større
utstilling av malerier signert
den lokale kunstneren Ole
Sjue. Bygdeungdomslaget
og 4H viser sine aktiviteter.
De tradisjonelle tilbudene
finner du også i år: Ferskt
bakerovensbrød til å ta med
hjem, vafler eller rømmegrøt, småsuppe eller smørbrød, som nytes på den
store friluftskafeen vi steller
i stand i hagen. Som alltid
er det gratis å komme på
Åpen Gård på Bygdetunet
Brår. I fjor kom det rundt
2.000 besøkende.
Historisk gårdsdrift
på prestegården
Sensommerfestivalen på
Våle prestegård følger
også samme opplegg som
tidligere år, med noen små
endringer, forteller Pål-Arild
Simonsen på vegne av
arrangøren: – Det meste
dreier seg om historisk
gårdsdrift, marked, dyr, kafe
og mere til – både lørdag
1. og søndag 2. september.
Det blir trekkspillunderholdning og “Helst Tempo”
– en parade med gamle
Tempo-sykler på lørdag. Om
kvelden inviterer Glagjengen janitsjar til hygge i
puben med mat, drikke og
musikk. Søndag følger vi
tradisjonen med friluftsgudstjeneste. Det blir brødbakekonkurranse og kortesje med T- Forder - bare
for å nevne noe, ramser Pål
Arild opp. I fjor kom 1.200
på gårdsbesøk til Våle
prestegård. Alle tre
markedsarrangørene varsler
at de kommer tilbake med
mer detaljert program i
august-avisa.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

NM I MOTOCROSS

29. JUNI - 1. JULI PÅ ØDEGÅRDEN
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Sommerlektyre fra biblioteket: «Kvinnen i vinduet»
«Kvinnen i vinduet» - A. J.
Finn. Gyldendal 2018:
Tidligere barnepsykolog
Anna Fox har ikke forlatt
huset sitt på ti måneder.
Diagnostisert med agorafobi
er hun ute av stand til å gå
ut døra. Hverdagen består
av aktivitet på internett,
noen flasker vin og timer
med psykolog. Men desidert flest timer går med til
å skue ut av husets store
vinduer. Her har Anna full
kontroll på naboene som
hun stadig overvåker gjennom kameralinsen. En
nabokone er utro, en annen
velger veldig gode bøker til
lesesirkelen sin. Nabogutten
er et skikkelig cellotalent og
den nyinnflyttede familien
Russell gjør irriterende lite
ut av seg.
En kveld hører Anna skrik
fra nabohuset. Fra sitt
eget vindu er hun vitne til
at Jane Russell blir brutalt
knivstukket. Bedende strekker hun blodige hender mot
vinduet og signaliserer til
Anna at hun trenger hjelp.
Ute av stand til å forlate
huset blir Anna panisk og
ringer politiet. Da hjelpen
ikke kommer bestemmer
hun seg for å gjøre noe
hun ikke kan: å gå ut for å
redde kvinnen. Turen ender

i katastrofe, og etterforskningen av knivdrapet
blir aldri satt i gang. For
hvem vil vel tro på Anna en psykisk ustabil pasient
full av alkohol og medika-

menter?
«Kvinnen i vinduet» har
blitt en bestselger verden
over. Sjangeren psykologisk
spenningsroman er i vinden
og mang en forfatter har
prøvd seg med mer eller
mindre suksess.

A. J. Finn skiller seg fra
mengden ved å skrive godt.
Han har kvalitet på språk og
oppbygging, og han fører
en spennende monolog fra
Anna til leseren. De mange
skrivefeilene i boka
får Gyldendal ta på
sin kappe. Hastverk ved utgivelse
resulterer ofte i feil
og mangler som
lett blir et irritasjonsmoment for
leseren.
Boka er på over
450 sider, men
korte kapitler og
god driv i både
språk og historie
gjør lesingen til en
lek. Selve spenningsmomentet
lar derimot vente
på seg. Leseren
nærmer seg side
400 før pulsen
øker. Inntil da er
dette nærmest som
en skjønnlitterær
roman å regne. En
velskrevet, god roman vel
og merke, med noen finurlige vendinger underveis.

Anmeldt av Hege-Kristin
Beck, Re bibliotek

MYKERE YOGASTUDIO: Grete-Nina Aske (54) fra Valleåsen.
Foto:
Stian Ormestad.

Yoga i Revetalparken:
– Ingen værforbehold!
REVETAL: Helt siden den første internasjonale
yogadagen for fire år siden har Re vært med på
trenden. I sommer igjen inviterer Grete-Nina
Aske til utendørs yoga i Revetalparken 21. juni.
Grete-Nina Aske (54) starta
opp Mykere yogastudio i
Valleåsen for seks år siden.
Siden den gangen har flere
og flere finni veien, og i dag
kan hun leve av å være yoga-lærer. I år markeres den
internasjonale yogadagen
for fjerde gang 21. juni.
Yoga i alle verdensbyene
– og på Revetal
På denne dagen er det yoga
utendørs i alle verdensbyene, som for eksempel på
Times Square i New York.

Revetal, en langt ifra like
stor metropol må vi innrømme, har hengt med helt
siden starten – med yoga
i Revetalparken. Så også i
år. Grete-Nina starter opp
en times økt klokka 15.30.
– Det blir som vanlig ingen
værforbehold. Vi kjører på
sjøl om det skulle striregne
- det kan gjøre opplevelsen
litt mer intens, sier GreteNina og ler.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
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OPPLEVD MYE: Angelica Lindestad (18)
fra Re har vært på utveksling i California
det siste skoleåret. Hun har blant besøkt
Grand Canyon.
Foto: Privat

Angelica gleder seg til å reise på sommerferie
– hjem til Re
CALIFORNIA/RE: Mens noen gleder seg til å reise bort i sommer, gleder andre seg til å komme hjem.
En av dem er utvekslingstudenten Angelica som har vært et år på amerikansk high school.
Angelica Lindestad (18) har
bodd ett år i California, hvor
hun har gått på amerikansk
high school. Nå i juni vender
hun snuta hjemover for å
fullføre 3. året på Re videregående skole.
– Har opplevd veldig mye
Det er flere ungdommer
fra Re som har dratt på
utveksling, Angelica er en
av dem. Hun dro fra Re til
varme California på seinsommeren i fjor. Der har
hun drivi med cheerleading
i et halvt år, besøkt Grand
Canyon, dratt på prom og
møtte mange nye mennesker. – Det beste har vært
å møte så mange fantastiske mennesker og se hvor
annerledes kulturen her
er i forhold til Norge. Her i
USA har vi mye mer High

School-spirit som fredagskvelder med fotballkamper
og generelt mer sport enn
vi har i Norge.
– Og hva er den største
forskjellen mellom Re og
California da?
– Haha, det må nok være
klimaet da, og at de spiser
utrolig mye junk food her!
– Gleder meg veldig til å
komme hjem til Re!
Grunnen til at Re-jenta
dro til Amerika var fordi
hun ville oppleve hvordan
det var å gå på «American
High School». – Det hørtes
også spennende ut å dra på
utveksling. Og det har vært
utrolig fint, men også utfordrende, forteller Angelica.
Hun forteller også at det
å være borte fra venner,
familie og alt man kjen-

ner i ti måneder kan være
vanskelig – men at det går
bra så lenge man holder seg
opptatt og får gode venner.
Og selv om hun har opplevd
veldig mye, gleder hun seg
veldig mye til å komme
tilbake til
“kalde” Re.
– Det skal
bli kjempe
bra å se
igjen venner
og familie
igjen! Jeg
gleder meg
til å komme
til Norge
nå kjenner
jeg, skriver
Angelica til
lokalavisa
på chat fra
statene.
Og sjøl om

Barnas dag på Hjerpetjønn!

Gratis inngang - alle aktivieter er gratis!
50 kr parkering - grill- og matsalg, vipps eller kontanter

Søndag 17. juni klokka 12.00 - 16.00
Hjerpetjønn vel, Fossanveien 515, 3175 RAMNES

sommeren i Norge kanskje
ikke kommer til å bli like
deilig som i alltid solfylte
California, har hun fortsatt
noen planer når hun kommer hjem: – Jeg skal en tur
til Magaluf, og dra på noen

festivaler, også tenkte jeg å
jobbe i slutten av sommerferien, forteller Angelica.
Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no
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Nye benker i turløypene i Re
RE: Seks benker er satt opp i to forskjellige
løyper.
Lionsbevegelsen fylte 100
år i fjor, og i den forbindelse
bestemte medlemmene i
Lions Club Re å lage benker
som kunne settes ut langs
turløyper i Re.
Snekra benkene sjøl
Seks benker er snekra av
Lions-medlemmer og satt
ut langs to løyper i Re. Tore
Finnerud og Per Myrstad har
hatt ansvaret for prosjektet som de håper skal bli til
glede og nytte. På strekningen fra Bibo til Revetal
er det satt ut tre benker.
Benkene i Våle er plassert i
samarbeid med Svein Olsen
ved Skaug gård, ved Stampeelva – ved ei gammel
hustufte –, og ved Langås
med utsikt mot Haugtuft.
I tillegg er det en benk i
lysløypa som går fra Bibo.
Denne er plassert helt nord i
løypa der det går en kultursti inn i Bøkeskogen i retning mot Våle prestegård. I
helårsløypa i Bergsåsen er
det satt ut to benker som
er plassert nordvest og sør
i løypa, i samarbeid med
grunneier Lasse Høydal.
Med disse hvileplassene
kan kanskje enda flere
bruke turløypene. I Bergs-

åsen traff vi to turgåere fra
Revetal som prøvde både
løypa og benkene. – Et bra
tiltak, syntes de to som
etter en hvilepause gikk videre på turstiene i området.
Svein Olsen i IL Ivrig synes
tiltaket er kjempeflott og
overraskende. – Jeg håper
de blir brukt, sier Svein.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

LIONSGAVE: På seks benker satt opp langs to forskjellige stier kan turgåere ta seg en pause i flott Re-natur.
Tore Finnerud i Re Lions og Svein Olsen fra IL Ivrig sitter
på benken ved Stampeelva. Judith Watne og Inger Horgen fra Revetal prøver benken like etter at den var satt
opp i helårsløypa i Bergsåsen.
Foto:
Per Myrstad
og Håkon Westby

Idrettsmerkeprøvene er i gang!
RAMNES/VÅLE: – Ramnes
skole på mandager, Bibomyra på onsdager, begge
steder fra klokka 18.00 og
så lenge det er folk som vil
prøve seg. Vi er der uansett
vær!, forteller Einar Borgmann som hadde oppstart
på Bibo onsdag 30. mai,
og Synnøve Finnerud som
hadde oppstart på Ramnes
skole mandag 28. mai. På
bildet ser vi Arne Ueland –
1934-modell som tar sitt
55. idrettsmerke – hygge
seg med Hanne Grøtterud
og Inger Lian – begge jentene av litt yngre årgang,
med henholdsvis fem og
tolv merker - på Bibomyra
i herlig ettermiddagssol.
83-åringen fra Fon har flere
norges- og europarekorder,
les mer på ReAvisa.no. – Vi
holder på ut juni og tar ferie
hele juli og til skolen begynner igjen i august. Vi er i
gang igjen på Ramnes skole
mandag 15. august og på
Bibo onsdag 13. august. Da
kjører vi på ut august og ut
hele september. Vi ønsker
alle velkommen til hyggelige
merkeprøver, og det er det
samme om folk kommer til
Ramnes skole eller på Bibomyra. Og målet for 2018 er
mer enn 60 idrettsmerker!

Åpningstider:
Mandag – lørdag 11-20
Søndag
13-20

Vi har begynt med
kule is!
Milk shake
1. kule kr 25,2. kuler kr 35,-

Sjokolade, jordbær, vanilje m.m.

kr

48,-

SOFT IS
KR 38,-

Søndags buffet hver søndag kl 13 - 18
Varm mat og kald mat
Stort dessert og kakebord
Kaffe og te
Barn 5-13 år kr 100,- Voksne kr 239,- Pensjonister kr 215,-

Torsdags buffet
Hver torsdag 13-18, varm mat, dessert og kaffe

holtgard.no
tlf 928 128 94

Kr 199,-
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Klar for Sommerles? En sommerhilsen
fra Re sittedans
RE: Sammen med barn fra

FYLKESLEIRKOMITEEN: Denne flotte gjengen står klare til å
ta i mot over hundre deltagere fra 4H Vestfold og Telemark
til årets Fylkesleir som er lagt til Sagatun i Vivestad.
Foto: Privat.

Stor sommerleir i Vivestad
VIVESTAD: 4H-klubber i Re, Andebu og Hof
steller i stand fylkesleir for over hundre 4H-ere
i månedsskiftet juni/juli.
Fra 27. juni til 1. juli er det
klart for årlig 4H-fylkesleir
for junior og senior i Vestfold og Telemark på Sagatun i Vivestad, informerer
arrangøren i en epost til
ReAvisa: Lerka 4H i Hof,
Flittig 4H i Andebu og Hjelpsom 4H i Vivestad. Tema for
uka er mottoet til 4H: Klart
hode, varmt hjerte, flinke
hender og god helse.
Mye moro hele helga
– Hver dag vil bli fokusert
rundt en egen del av mottoet, og søndagen rundes av
med flott ungdomsdag. 4H
er en barne- og ungdomsorganisasjon der de fleste
medlemmene er 10 til 18
år. 4H er en medlemsstyrt
organisasjon hvor medlemmene selv bestemmer hva
de vil utforske og tilegne
seg kunnskap om. I løpet
av et år skal medlemmene i
4H arbeide med et selvvalgt
prosjekt. På slutten av året
har man en høstfest der
man viser hva man har
gjort i løpet av året med utstillinger og underholdning
fra medlemmene. Fylkesleiren varer fra onsdag til
søndag, og deltakerne sover

i telt og er inndelt på forskjellige tun. Deltakerne får
leirbevis og leirminne når de
kommer på onsdagen. Det
vil bli fagaktiviteter som
klatring, sy din egen 4Hbukse, lag egen olabil,
volleyball og tegnspråk. Det
vil også bli andre aktiviteter
som bli kjent-leiker, tevlinger i volleyball og tautrekking, topptur til Lønskollen, underholdning fra tuna
og et åpent miljøtorg på
kveldene, der det blir spilt
musikk. På miljøtorget kan
man kjøpe seg litt snacks,
og mange benytter anledninga til å spille kort med
både nye og gamle venner.
Åpen søndag med finale i
tautrekking og volleyball
Søndag 1. juli fra klokka
11 til 14 er det åpen dag i
leiren der familie, venner
og alle interesserte kan se
hvordan leirlivet er. Finalene
i tautrekking og volleyball
vil også bli holdt denne
dagen, så hvis dette høres
spennende ut er det bare å
ta seg en tur innom!
Pressemelding
Post@ReAvisa.no

over 370 andre kommuner
kan alle 1. – 7. klassinger
i Re være med på Norges
kuleste lesekampanje!,
forteller Hege-Kristin Beck,
barne- og ungdomsbibliotekar på Re bibliotek. I
fjor deltok 58.963 barn fra
hele landet, og Sommerles
har vært en stor suksess
gjennom flere år. Målet med
kampanjen er å motivere
barna til å lese så mye de
bare orker i løpet av en lang
sommerferie. – Re kommune har historie for gode
påmeldingstall. I fjor var
288 Re-barn med på Sommerles, og det ble lest hele
3.340 bøker. Statistisk kan
vi skryte av best oppslutningsgrunnlag i Vestfold de
seneste årene, og det er vi
kjempestolte av! Klarer vi
slå rekorden i år?
Sommerles varer fra 1. juni
til 31. august. Barna får
tilgang til en spesialskrevet fortelling av forfatter
Mari Moen Holsve, og et
spill hvor de løser oppgaver
knyttet til fortellingen.
Barna vinner digitale troféer
og kule premier som kan
hentes på biblioteket. Sommerles er utviklet av Vestfoldbibliotekene, Vestfold
fylkesbibliotek og firmaet
Snuti ANS. Sommerles ledes
i 2018 av Telemark fylkesbibliotek, Finnmark fylkesbibliotek og Snuti ANS.
Kontaktperson i Re kommune er Hege-Kristin Becksom treffes på telefon 33 06
54 30 eller epost hege-kristin.beck@re.kommune.no.

Rive-dugnad
på Fjellborg
VÅLE: Tidligere i år fikk Våle
ungdomslag penger til å
pusse opp Fjellborg. Penga
strekker til litt lenger hvis
dugnadsfolk river og fagfolk
bygger opp igjen. Hvis du
har mulighet til å ofre noen
timer lørdagen 16. juni så
send SMS til 90 93 88 99.
Les mer om tildelingen og
oppussingen på ReAvisa.no.

REVETAL: Re sittedans ble
starta for fem år siden,
høsten 2013, med fem
– seks deltagere og med
Jane Smørgrav som leder.
Den første tida holdt de til i
biblioteket på Brår. Nå er de
på Re helsehus hver fredag,
og er blitt hele 24 medlemmer, tilsluttet Seniordans
Norge. Og Jane Smørgrav er
fortsatt leder, forteller Kari
Løvås Guthe, som sender
over følgende sommerhilsen
fra sittedansgruppa:
– Ideen til sittedans kommer fra Danmark. Det er
en form for lett gymnastikk for eldre mennesker,
hvor du sitter på en stol og
utfører forskjellige øvelser
til musikk. Jo, vi reiser oss
opp litt iblant også. Og vi
får virkelig strekt musklene
både her og der. Musikken
vi bruker er alt fra Elvis
Presley til gamle slagere.
Og når dagens økt er ferdig
drikker vi kaffe og prater.
Nå er det bare damer som
deltar, men det er plass
til menn også. Hensikten
med sittedans er klare å
bo hjemme så lenge som
mulig, uten å komme på
«heimen». Det er bedre å
trene der. Re sittedans har
bevilga penger til kurs for
sittedansledere på noen
avdelinger på Re helsehus.
Det er ansatte som gjør
dette for pasienter som er
friske nok til å gjøre noen
øvelser. Re sittedans er
altså fem år i år, og det
feirer vi med en dagstur
med buss. Turen går til
Fossesholm herregård og
videre til Nøstetangen Glass
i Hokksund. På Nøstetangen blåser de glass etter de
gamle modellene fra 1741
og noen år framover. Turen
går 18. juni. Vi blir fraktet
trygt med Johan´s turbuss
fra Våle. Så nå gleder vi
oss! Vi ønsker alle som bor
i Re kommune en riktig god
sommer!, hilser Kari Løvås
Guthe via ReAvisa.
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After work sommeravslutning på
Restauranten
REVETAL: Fredag 29. juni
blir det den siste after work
før sommerferien, melder
Roger Noren på Restauranten. Tilbudet har vært en
suksess med fulle hus på
nyåret og gjennom våren.
Det blir tapasbuffet fra klokka 16.00. – Ta med venner
og kolleger, og vi holder
gjerne oppe utover fredagskvelden, forteller Roger til
ReAvisa. Han minner om at
det er lurt å bestille bord i
god tid.

Ila Auto
speller på fjellet
VIVESTAD/TØNSBERG: Ila
Auto med Kay Arne Sulutvedt fra Høyjord, Are Fevang fra Vivestad, og resten
av bandet med Matias
Hilmar Iversen, Kristoffer
Iversen og Kai Henrik Ryen
fra Oslo-traktene, spiller
som vanlig på Slottsfjellfestivalen. I 2006 kom Ila
Auto sin første opptreden
på Slottsfjellet, da de på ti
minutters varsel steppet inn
for Kings Of Convenience.
Ila Auto grep sjansen
begjærlig, og siden har de
spilt på festivalen hvert eneste år – med unntak av da
de måtte avlyse som følge
av sterk vind i 2015, heter
det på festivalens nettside.
Og med den 12. opptreden
på fjellet i sommer kan man
vel trygt kalle det en tradisjon. – Vi går på lørdag i
åttetida på kvelden, forteller
Are Fevang til ReAvisa. – Og
vi gleder oss! Ila Auto spiller
også på Rock Stream Festival som arrangeres hjemme
i Re fra 21. til 23. juni.

Sjekk siste nytt
på ReAvisa.no
Tips ReAvisa:
Tips@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444
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Adrenalinkicket
er ikke langt unna
SVARSTAD/ANDEBU: Det
finnes flere sommeraktiviteter ikke langt unna Re
i Indre Vestfold. To gir et
større kick enn alt annet.
Langs Lågendalsveien
ved Svarstad ligger aktivitetsparken Høyt og lavt.
Dette er en av Skandinavias største klatreparker for
barn, ungdom og voksne,
lekeplass, hopping i høyet
og Kjærra fossepark (UNESCO Norvegica Geopark),
med mer. Det er også fint å
gå på tur i området på tilrettelagte stier. På Håsken i
Andebu er det gokart-utleie.
Der kan du bestille time for
deg og fartsglade venner,
eller du kan stikke innom
for drop-in.

Veteranbiler
i Ramnes
BYGDETUNET BRÅR:
Ramnes historielag minner
om åpent møte utendørs
på Bygdetunet Brår mandag 18. juni fra klokka 19,
med tema «Veteranbiler i
Ramnes». – Det blir framvisning av lokale veteranbiler, samt intervjuer med
bilenes eiere om bilenes
historie og annet moro.
Ved dårlig vær setter vi opp
telter som både biler og
publikum kan sitte innunder.
Enkel servering. Vel møtt!

Inviterer til
grendeturnering
BERGSÅSEN: Lite er mer
prestisjefylt enn grendeturnering – og nå blir det
endelig et nytt oppgjør
grend mot grend på fotballbanen: Lørdag 8. september
står slaget i Bergsåsen.
– Fotballerfaring trengs
IKKE!, informerer arrangørene i Ramnes IF på
Face-eventet. – Her er greia
å ha det moro sammen. Om
ei grend ikke kan stille lag,
skal vi tilpasse grenser og
evt justere disse. For sjøl
om dette en gang i tida var
«blodig alvor» er hensikten
å skape den uhøytidelige
samlingen som løkkefotballen en gang var.
Vi håper at vi klarer å få til
en slik aktivitetsdag med
vennskap, godt naboskap og
spenning i skjønn forening.

– Det blir ikke sommer
uten litt Saab-bulking!
FON: Noen drar til syden, andre på storbyferie. Kanskje en tur på stranda, eller på hytta. Foningen Kristoffer Gutu Holt reiser til Smådøl motorsenter, midt oppå fjellet, for å rase rundt i en gammel, bulkete Saab. Med
seg får han en svær heiagjeng fra Re. Og sånn har det vært i 20 år.
Kristoffer Gutu Holt (35) fra
Fon har kjørt det samme
bilcrossløpet, som går over
tre dager i fellesferien hver
sommer, helt siden han begynte med bilcross: “Smådølfestivalen”. Også det aller
første løpet han kjørte var
på Smådøl for 20 år siden:
For en møkkabane!
– Den gangen var ikke
velodromen asfaltert, og
det var heller ikke noe
autovern i ytterkant. Det
passa dårlig da jeg kom
med bånn gass, mimrer
Kristoffer. Det endte med
et luftig Saab-svev langt uti
myra – i aller første runde.
– Akkurat der og da skulle
jeg aldri kjøre på Smådøl
igjen, for en forbanna
møkkabane!, sier Kristoffer
og ler. Men så feil kan man
ta. Kristof-fer ble overbevist om å prøve en gang til.
Han har nærmest vokst opp
på snaufjellet over Rødberg
øverst i Numedalen. – Alle
hadde jo kjørt Smådølfestivalen, mamma og pappa
og bilcrossvennene deres.
Jeg kan nesten ikke huske
en sommer uten Smådøl,

enten som liten eller at jeg
kjører sjøl. Så jeg måtte jo
gi «møkkabanen» en sjanse
til, sier den fartsglade foningen og ler.
A-finale i nesten
halvparten av alle åra
Og for å gjøre en tre år
lang junior-historie kort:
Kristoffer vant juniorklassen
i Smådølfestivalen 1998.
Og 1999. Og 2000. Alle tre
junior-åra, med andre ord.
Totalt har 35-åringen ni
A-finaler, fem B-finaler, en
C-finale og en D-finale, og
bare to brutte løp på 20 år.
Seieren i åpen klasse kom
ikke så lenge etter overgangen fra junior til åpen. I
2004 klaffa alt, med Bfinaleseier før også A-finalen
ble vinni. – De siste åra har
det vært litt stang ut, men
i år skal jeg ta dem!, sier
en heltent Kristoffer. – Men
det sier jeg hvert eneste
år, hehe. Bilen står klar, og
en reservebil nesten klar.
Så kjøring blir det uansett.
Som tobarnsfar er det ikke
noe stort problem å få tida
til å gå, men Smådøl prioriteres – med full forståelse

og oppbacking fra resten
av familien. – Det blir ikke
sommer uten Smådøl, er
Kristoffer og samboer Rita
enig om. Og sjøl om seier er
det store målet, er det ikke
et must. Å kjøre på Smådøl,
være med flotte folk, og ta
det som en ferie, er hele
moroa.
Kristoffer har kjørt flest
Smådølfestivaler av alle
Arrangørklubben NMK Nore
Uvdal har ifølge nettstedet
Bilcross.no kommet fram
til at nettopp Kristoffer
Gutu Holt er den som har
kjørt flest Smådølfestivaler
av alle deltakere gjennom
tidene. – Og det setter vi
stor pris på, sier Stein Rudi
på vegne av arrangøren til
Bilcross.no. Årets oppgjør
ventes å trekke deltakere
fra store deler av Norge og
også Sverige. Løpet starter
fredag ettermiddag 27. juli,
fortsetter lørdag 28. juli og
vinnerne kåres utpå ettermiddagen søndag 29. juli.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

TROFAST KRIGER:
Kristoffer Gutu Holt (35)
kjører alltid Saab, og har
en anseelig samling av
det svenske bilmerket
hjemme i Fon. Det trengs,
for noen ganger står han
på toppen av pallen –
andre ganger ligger han
igjen opp–ned på taket...
Foto:
Stian Ormestad.

Re Auto
For mebesslling,
ring tlf 994 97 509

Tlf 926 83 960 - post@gulvsparkel.no - www.gulvsparkel.no

Hvitsteinveien 130, 3174 Revetal - post@reauto.no

Tlf 33 06 19 90 - www.moer.no
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Se flere bilder på ReAvisa.no

JENTER I FARTA:
Synnøve Brattlid
(55) fra Undrumsdal
ble heia inn etter
sitt heat av Zandra
Norum (35), Anine
Olsen (16) og Andrine Olstad (21) på
Ødegården i fjor. De
er fire av nærmere
hundre medlemmer
i teamet «Dirt bike
girls».
Foto:
Stian Ormestad.

NM på Ødegården - femti år etter første gang

ØDEGÅRDEN: Det blir kamp om plassene, høye hopp, tette fighter, dramatikk og spenning helt inn til målflagget når
NM-poeng skal deles ut på Ødegården i månedsskiftet juni/juli. Flere lokale helter stiller til start på hjemmebane.
I fjor arrangerte Re motorsport NM-finalen på Ødegården i august, i år arrangeres 2. NM-runde her fra og
med fredag 29. juni til og
med søndag 1. juli. Før det
varmer den lokale motorsportklubben opp med
klubbløp for alle medlemmer
søndag 17. juni. – Dette er
for alle medlemmer, store
og små, nye og gamle,
mosjonister og elite-sjåfører. Foreldre, besteforeldre,
kjærester, venner og alle
MX-interesserte inviteres til
å være med og heie. Her
blir det moro, spenning og
hygge, melder Joyce Christine Andersen i Re
motorsport.
Elsket og fryktet bane
gjennom femti år
Ødegården er en av Norges
beste motocrossbaner –
ikke bare mener klubben
det, men også noen av de
største profilene i Norge
som Roy Snellingen, Kenneth Gundersen med flere
har dette som en av sine
favorittbaner. Mange reiser
langt for å rase fra seg her i
Re. I år er det faktisk femti
år siden det aller første
Norgesmesterskapet ble arrangert her, tilbake i 1968.

– Det er nok ingen tvil om
at banen vår er både elsket
og fryktet. Mange kaller
den landets beste bane,
og noen mener også at det
er Norges verste bane. Alt
kommer nok an på hvilket
vær som er både i forkant
og under NM, sier Joyce:
– Er det dårlig vær er det
nok ikke et mer gjørmete
sted i Norge å kjøre løp på,
men er det fint vær da kan
det være drømmeforhold
på banen. Spennende for
førere, funksjonærer og
publikum blir det uansett!
Flere hjemmekjørere
til start i NM
Synnøve Bratlid (55) fra
Undrumsdal stiller i NM, i år
igjen. I fjor ga hun full gass
i NM-finalen, les mer om
det på nettavisa ReAvisa.
no. Hun har banen bare
noen minutter hjemmefra, og 55-åringen kjenner
traseen med bratte bakker,
svinger og hopp som sin
egen bukselomme. – Det
er veldig gøy å kjøre her på
hjemmebane, vi har jo en
bane her i Re som er helt
rå. I 1. NM-runde i Molde
var det hele 27 damer som
stilte opp i dameklassen, så
jeg får nok mange konkur-

renter å bryne meg på. Men
jeg har ikke noen tanker om
å klare å klatre til topps,
men jeg skal iallfall ikke
komme sist, sier Synnøve.
Hun stiller med startnummer 227 i dameklassen.
I de yngre rekkene har vi
følgende Re motorsportdeltakere påmeldt allerede:
Martin Lundquvist (15)
med startnummer 727 i
MX junior, Peder Flaat (14)
med startnummer 47 i MX
junior, Leander Bech Thunhelle (11) med startnummer
232 i MX rekrutt, og Simen
Syvertsen (16) med startnummer 217 i MX Junior.
Flere kan komme til fram
mot løpsdato.
Jobba godt de siste åra
med rekruttering
– Det er utrolig gøy at det
er så mange fra klubben
som skal kjøre NM på hjemmebane i år, sier løpsleder
Joyce. – Vi har jobba godt
de siste åra med fokus på
rekruttering og bredde. Det
ser vi nå at gir resultater.
Ekstra gøy er det at flere
av rekruttene våre kjørte
godt under første NM-runde
i Molde, så da får vi bare
håpe at alt klaffer for de
når de får 2. NM-runde på

hjemmebane.
Re motorsport har hatt
flere førere i toppen gjennom tidene: Både Remy
Nyegaard, Fredrik Nilsen
og Edwin Pauli har herja på
toppen av resultatlistene.
– Jeg har hørt rykter om at
flere av våre «veteraner»
kjenner på lysten til å stille
opp på hjemmebane, og er
vi heldige får vi kanskje se
disse på banen under årets
NM, røper Joyce til ReAvisa.
Nok en travel sommer
for Re motorsport
Med NM i motocross på
Ødegården i månedskiftet
juni/juli, og båtrace den
første helga i august, 3 –
5. august, blir det nok en
travel sommer for vår lokale
motorsportklubb. Re motorsport eier Tønsberg båtrace
AS, et selskap som driftes
ene og alene på dugnad –
og et eventuelt overskudd
går tilbake til klubbkassa
merka «rekruttering». I fjor
fikk klubben prisen Årets
arrangør. I juryens begrunnelse står det at klubben
har oppnådd et godt samarbeid med lokalt næringsliv
og myndigheter. Re motorsport har vist at motorsport
er publikumsvennlig, og de

Olav Askjer
kran & transport AS

916 89 051/olav@askjer.no

har lagt tilrette for action
tett på publikum. «Med to
store arrangementer i to
seksjoner med få ukers
mellomrom har det ikke
stått på dugnadsånden i
klubben, og klubben har i
tillegg fått med seg andre
frivillige fra andre klubber
under arrangementene»,
heter det i begrunnelsen.
Motorsportglede til folket
I fjor samla Re motorsport
femten nasjoner i Tønsberg,
med 26 deltagere i VM for
Formel 2. Også statsministeren tok turen midt i valgkampen. To uker seinere
ble NM-finalen i motocross
avholdt av samme arrangør
på Ødegården med 112
startende. I år blir rekkefølgen omvendt. – Re motorsport er med på å bygge
opp under vår visjon «motorsportglede til folket».
De går også foran som et
godt eksempel i forhold til
samarbeid med næringsliv,
frivillige, kommuner, og
fylkeskommune, sier Per
Velde i Norges motorsportforbund.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Byggmester

Ståle Brattestå
3174 Revetal - sb@online.no - tlf 99 16 60 10
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Norgeseliten sladder innom
legendariske rallyveier i Re
RE: Her i Re har vi noen av landets råeste rallyveier. Helt siden Rally Viking på starten av 1950tallet har disse veiene vært elsket og hatet. Snart skal norgeseliten igjen få bryne seg på dem.
Re sprintrally arrangeres
lørdag 1. september, og
hele norgeseliten forventes
å stille til start. Det melder
arrangøren Asker og Bærum
motorsport. De har jobba
med prosjektet i ett års tid,
og kan love de aktive fantastiske rallyveier for både
deltakere og publikum.
En rally-legende
jobber i kulissene
Totalt består løpet av rundt
ni mil, og cirka to av dem er
fartsetapper. To fartsetapper skal kjøres to ganger.
Foreløpig ønsker arrangøren
å holde kortene litt tett
til brystet, men røper at
starten vil gå fra Re videregående skole i Bergsåsen

klokka 12.00 denne lørdagen. – Vi kommer med mer
info om anbefalte publikumsplasser når tiden
er inne for det, forteller
løpsleder Petter Stenseng
til ReAvisa. Ideen til løpet
hadde Erik Aaby, nå bosatt
i Hof. Erik er en legende i
norsk rallysport. Han starta
sin bilsportkarriere tidlig på
1960-tallet, og tok sitt siste
NM-gull så seint som i 1988.
De siste åra har rally-legenden vært en viktig pådriver i
kulissene for diverse arrangører over hele Norge, og
nå for tida er det sprintrally
i Re han bruker fritida si
på. Blant lokale krefter har
han fått med seg blant annet brødrene Bent og Frode

Gunnerød.
Internasjonal deltakelse?
Sprintrally har blitt en populær form for bilsport. Kostnadene til dekk og drivstoff
holdes nede, og slike løp er
unnagjort på noen få timer.
Første bil regnes å være i
mål ved 16-tida, fire timer
etter første start samme
lørdag, forteller løpslederen.
Totalt jobber det nå rundt
tjue personer med dette
prosjektet, men det forventes at rundt hundre funksjonærer er på plass under

løpsdagen. Det blir
deltakerbegrensning på
80 lag. Arrangøren regner med internasjonal
deltakelse – hvert fall
fra andre nordiske land,
der svenske lag snuser
på å melde seg på allerede før påmeldingen er
i gang. Det hadde vært
moro med flere nasjoner
representert på startlista.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Foto:
Synne Eggum Myrvang
og pressefoto.

Tour of Norway
susa gjennom Re

Mykere yogastudio
– Yoga i Re
Feiring av den internasjonale yogadagen
i Revetalparken 21. juni fra 15.30 til 16.30.

Mykere yogastudio på facebook / ring tlf 99 35 44 27

Vivestadåsen 515
3175 Ramnes
Tlf 90 01 92 74

NORGESELITEN TIL RE:
Arrangørstaben, stående fra
venstre: Bent Gunnerød, Frode
Gunnerød, Erik Aaby, John
Erik Nilsen og Vidar Holum.
Sittende foran løpsleder Petter Stenseng. Flere Re-veier
er legendariske i rallymiljøet.
Lørdag 1. september skal
norgeseliten få bryne seg på
disse igjen. De to små bildene
er fra rally i Re sommeren for
åtte år siden. Bilsport trekker
alltid massevis av publikum.
Som i Kåpekrysset, da det ble
kjørt rally i Re tilbake i 2010.

Se flere bilder på ReAvisa.no

RE: Aldri har vel Gregershølet blitt nevnt på riksdekkende TV flere ganger,
men det har sin gode forklaring. – De aller fleste i
feltet veit nok godt om
Gregershølet fra før av
– det er en legendarisk
etappe i sykkelkretser, forteller Henning Larsen i Re
sykkelklubb. Tour of Norway
ble arrangert fra 16 – 20.
mai 2018, og den første
etappa gikk gjennom Re fra
Vivestad til Undrumsdal, og
så å si hele dette strekket
ble vist på direktesendt TV.
Da ble det mye snakk om
Gregershølet - med Ø og
tjukk L! Les mer og se flere
bilder fra rittet på nettavisa
ReAvisa.no.

Foto:
Stian Ormestad.
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Se flere bilder på ReAvisa.no

Re FK-storseier på “Klubbens dag”

Løp gjennom hele Re-natta

BERGSÅSEN: Re FK inviterte til «Klubbens dag» med gratis
nygrilla pølser, saft og kaffe i Bergsåsen i pausa under Alagskampen torsdag 24. mai. Re-gutta på banen svarte opp
med målfest. «Klubbens dag» skal binde klubben bedre
sammen, både Re FK som gjelder for de eldre spillerne, og
alle på IL Ivrig og Ramnes IF på de yngre aldersbestemte
lagene. Derfor var alle aktive spillere i Re spesielt invitert
til en sosial happening – og for å fylle tribunene. Alle andre
interesserte var også velkommen. Forrige kamp-referat på
Re FKs nettside lyder: Nå er vi lei av å tape! Og så vanvittig lei var Re-gutta, at bylaget fikk smake det. Etter få
minutter hadde Christer Strøm satt hjemmelagets første,
og ikke lenge etter scora Harald Fredrik Heian det andre.
Det sto 2 – 0 før kvarteret var spilt av 1. omgang, og
tilslutt sto det hele 6 – 1 til Re!

HENGSRØD: Midt på natta krydde det av løpende folk rundt om i Re.

Foto:
Stian Ormestad.

I pinsa ble terrengultraløpet «Soria Moria til
Verdens ende» arrangert, fra hotell Soria Moria
i Voksenkollen i Oslo, til
vippefyret på Verdens ende
på Tjøme. Distansen var på
100 miles, eller 161 kilometer. Rundt to og ei halv
mil gikk gjennom Re. Det
var også en halvparten så
lang løype fra Hanekleiva
til Verdens ende. Alle skulle
de innom sjekkpunktet på
Hengsrød, der den første løperen var venta rundt mid-

natt natt til søndag 20. mai.
Her hadde Bjørg Marit Sollie
med gode hjelpere satt opp
en velfylt matstasjon, der
alle deltakerne kunne få
seg en matbit, litt å drikke,
og påfyll til den videre
turen gjennom natta. Rolf
Skotheim (43) fra Oslo var
den første deltakeren som
kom til syne i nattemørket.
På livetrackingen var det
tydelig at han hadde fint
driv gjennom Blåløypa og
ut på Hengsrødveien. Hele
3/4-deler av løpet går på

stier eller grusveier. Her i Re
er det mye av sånt. Her gikk
løypa inn ved Borgeteigen,
nord for Kleven grendehus,
til utpå Bjunejordene.
– Jeg møter mest på dyr,
ikke så mye folk, forteller
Rolf om den nattlige løpeturen gjennom Re. Les mer
om ultraterrengløpet på
nettavisa ReAvisa.no.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
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PINK CUP: Kirsten Seeberg,
Wenche Walmestad, Liv
Hansen og Else Bergseth
Jacobsen stilte alle opp i
rosa under «Pink cup» på
Re golfbane. Det er Liv Hansen som trekker i trådene
for cupen - som gir gode
inntekter til Kreftforeningen
for femte året på rad.
Foto:
Amalie Andersen.

Re golfklubb slo et slag
for Kreftforeningen
REINE: Liv Hansen, med de andre damene i Re golfklubb bak seg, arrangerte «Pink cup» på Re
golfbane for femte gang sist helg. Alle inntektene går til Kreftforeningen.
Sola skinte da lokalavisa
kom innom Re golfklubb
sist torsdag. Liv Hansen og flere av de andre
damene i golfklubben gikk
rundt med rosa T-skjorter,
capser og pins hvor det sto
«Pink cup». – Dette er en
landsomfattende cup for
golfklubber, hvor man kan
melde seg og formålet er å
tjene inn penger til Kreftforeningen, forteller Liv
Hansen som har ansvaret
hos Re golfklubb.
En gøyal turnering!
Hos Re golfklubb blir det
laga en turnering som alle
medlemmer kan være med
på, før kvelden avsluttes
med auksjon og loddtre-

kning fra loddsalg tidligere
på dagen. Og sjøl om en
turnering kan høres skummelt ut, er ikke det formålet
med turneringa under «Pink
cup». – Du hører jo at dette
ikke akkurat er en seriøs
turnering, sier Liv og ler da
reglene for turneringa blir
ropt opp. Man skal blant
annet bruke skaftet på
golfkølla for å få ballen i det
ene hullet – noe man aldri
gjør ellers i golf. Og i tillegg
følger det med en rebus,
hvor man kan hente inn
noen ekstra poeng.
Alle støtter Kreftforeningen hundre prosent
Helt siden starten for fem
år siden, har Re golfklubb

økt omsetningen i «Pink
cup» for hvert år. I fjor
holdt det faktisk til en plass
i hovedcupen, som ble holdt
på seinsommeren. – Hele
poenget med dette er jo
at vi vil vise at vi støtter
Kreftforeningen og at alle
medlemmene våre støtter
det hundre prosent, forteller
Liv. Alle pengene som Re
golfklubb tjener inn denne
kvelden går til Kreftforeningen. Og klubben tjener
altså penger ved å selge
lodd og auksjonere bort
diverse ting: – I år har vi

for eksempel ei rosa trillebår som vi har fått sponset.
Vi har også fått sponset
noen utrolig fine ulltepper,
en vinkelsliper og diverse
golfutstyr.
En helt fantastisk dag
Og da turneringa var i gang
i solsteika hang ReAvisa
seg på golfspillerne Anita
Krystad, Anne Karin Nielsen,
Svein Holm og Truls Gran
som sammen dannet ett
av de åtte lagene som var
med. Og sjøl om noen baller
gikk for kort, noen for langt,

og noen havna i bekken, var
humøret på topp. – Dette
er jo en helt fantastisk dag
og et flott arrangement, forteller Anita og Anne Karin.
Alle stiller opp
- gammel som ung!
– Og alle stiller jo opp. Både
nye og gamle medlemmer,
og unge og eldre mennesker, oppsummerer Re golferne til ReAvisa.
Av Amalie Andersen
Amalie@ReAvisa.no

FORESLÅ NYE VEINAVN
15 veinavn i Re og Tønsberg må endres som følge av kommunesammenslåingen. Alle
innbyggere i de to kommunene inviteres til å foreslå nye navn til disse veiene. Historielag
og velforeninger i berørte områder oppfordres spesielt til å engasjere seg.

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

Forslag til nye veinavn sendes innen 6. august
på mail til: postmottak@tonsberg.kommune.no
eller pr post til Tønsberg kommune
Avdeling for kommuneutvikling, Pb 2410, 3104 Tønsberg.
Alle forslag vil sammen med en innstilling fra prosjektleder/rådmann legges fram for
fellesnemnda, som vil ta den endelige beslutningen. Det vil bli gitt klageadgang. Eiere
og festere av eiendommer som får endret adresse, vil motta skriftlig informasjon om
den nye adressen og når endringen trer i kraft. Informasjon om hvilke veinavn som skal
endres, finner du på www.nyetonsberg.no.

Revetal

Tlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no
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Full fres i Re-skauene!
BERGSÅSEN: – Det er gøy å sykle uansett hvor,
men aller mest gøy i skauen!
Terrengsykkelrittet TeVeBucup ble arrangert i Bergsåsen tirsdag 22. mai, med
godt over 200 deltakere fra
3 år og oppover. – Dette er
det viktigste rekrutteringsrittet i vår region, forteller
Henning Larsen i Re sykkelklubb til ReAvisa.
– Moro å sykle,
fordi det går fort!
Start og mål var ved fotballbanen i Bergsåsen, og løypa
gikk inn i skauen både hit
og dit. De minste tok den
korteste runden ved Bergsåsen-byggefeltet, mens
de eldre deltakerne sykla i
kryss og tvers – også bortom Re VGS og bak Ramneshallen. Det var mange som
sykla sitt aller første sykkelritt denne tirsdags-kvelden,
blant dem Eirik Skjelland
(11) med startnummer
4024 på sykkelen. Den unge
Re SK-rytteren har vært
med i klubben i et halvt år,
men han har alltid digga å
sykle. – Spesielt i skauen,
det er mest moro!
– Hva er det som er så gøy
med å sykle?
– At det går fort!, smiler

11-åringen før han skal ut
i fellesstart med en stor
gjeng med andre 11- og
12-åringer. De oransje Re
SK-draktene er i et stort
flertall i startfeltet, så det
er helt tydelig at det gror
godt i egne rekker hos arrangøren – som får skryt av
de tilreisende. Med et stort
smil tar Re SK-vaktene i
mot både kort- og langveisfarende, og de gir gjerne en
hjelpende hånd – som for
eksempel når kjedet ramler
av midt i skauen. En god del
tilskuere hadde møtt opp
også, som fikk en fin skautur på kjøpet. «Hvordan får
de til alt dette her?», er en
gjenganger i praten rundt
om. Terrengløypa i Bergsåsen er av ypperste merke,
får ReAvisa fortalt av en
gjeng fra Asker SK. Re SK
er en relativt liten klubb
som får til mye store greier.
Som for eksempel et stort
terrengritt – sjekk resultatene og en hel haug med
bilder fra rittet på nettavisa
ReAvisa.no.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Se flere bilder på ReAvisa.no

FULL FART! Elias Gran
Hermansen fra Sørby hopper over en tømmerstokk.
Han sykla inn til en flott 9.
plass i klassen for 11- og
12-åringer. Erik Skjelland
(11) liker å sykle fort i
skauen.
Foto:
Stian Ormestad.
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Politikk i Re:

Vil bruke nesten en
million kroner på
ungdomstiltak i Re

To damer på topp foran
lokalvalget neste år

REVETAL: I forrige ukes
hovedutvalgsmøte for helse,
omsorg og velferd (HOV)
ble rådmannens innstilling
enstemmig vedtatt: Det
foreslås å bruke nesten en
million kroner til fire foreslåtte ungdomstiltak – som
følge av tilbakemeldingene
fra Ung i Re-prosjektet
denne våren. Et av forslagene er «ungdomskoordinator». Et annet er å øke
helsesøsterressursen med
femti prosent. Begge deler
ble omfavnet av et enstemmig hovedutvalg. Les mer
om Ung i Re-prosjektet og
hovedutvalgets behandling av saken på nettavisa
ReAvisa.no. ReAvisa dekker
også kommunestyremøtet
der denne og mange flere
saker skal behandles tirsdag
19. juni 2018.

RE/TØNSBERG: Nominasjonskomiteen i begge
de største partiene ønsker ei dame på topp:
Lise Lorentzen Mandal (H) og Anne Rygh Pedersen (Ap). Førstnevnte skal velges allerede i
kveld på Bakke mølle.

ORDFØRERKANDIDATER:
Over ser vi Anne Rygh
Pedersen (Ap) fra Sem, med
Per Martin Aamodt (Ap)
fra Tønsberg til venstre og
Trude Viola Antonsen (Ap)
fra Ramnes til høyre. Til
høyre ser vi Lise Lorentzen
Mandal (H) fra Eik.
Foto:
Pressemelding.

Se video på ReAvisa.no
DER PLEIER VI Å STÅ! Barna forklarte hvordan det er å ta bussen fra Vivestad til Ramnes
da fungerende ordfører Frode G. Hestnes (FrP) ble med på skolebussen i vinter.
Foto:
Stian Ormestad.

Slutt på busstrøbbel: – Det lønner seg å si ifra!
VIVESTAD: Nå skal Vivestad-elevene slippe å kjøre «mjølkeruta
om Høyjord og halve Re» til og fra skolen.
I samråd med den gang
sjukemeldt ordfører Thorvald Hillestad (SP) ville
varaordfører og fungerende
ordfører Frode G. Hestnes
(FrP) ta bussen sammen
med Vivestad-elevene på
nyåret. Det var etter flere
oppslag i lokalavisene med
kritikk til skoleskysstilbudet. Ramnes-elevene
skreiv også om dette i
skoleavisa si.
Slipper «mjølkeruta»
I det siste hovedutvalgsmøte for helse, oppvekst
og velferd i Re kommune
orienterte kommunalsjef
Unni Bu om resultatene av
den varslede møtevirksomheten mellom kommune og
busselskap i etterkant av
bussturen i vinter. Nå skal
ikke bussen til skolen samle
opp alle Vivestad-elevene

som før måtte innom ei
god rute i Høyjord, Høyjord
skole og videre til Ramnes.
Bussen snur retning og kjører først til Høyjord skole, for
så å samle opp Vivestadelever som blir kjørt direkte
til Ramnes skole. Det betyr
langt kortere rute for de
aller fleste barna til skolen.
Hjem skal bussen komme
tettere på skoleslutt. Vivestad-elevene har stått og
venta opptil en halvtime på
at bussen skal svinge seg
fra Revetal ungdomsskole
via Heian før den dukker
opp på Ramnes skole. Nå
skal bussen gå direkte fra
Revetal til Ramnes og så til
Vivestad.
Ville «kjenne på kroppen» – ikke bare lese
Dette vil spare Vivestadelevene for både ventetid og

reisetid. Det jubler familien
Kvendbø Johansen for:
– Det er supert, det lønner
seg å si i fra, sier Vibeke Siren Kvendbø Johansen, som
har barna Simen og Emma
på Ramnes skole. Varaordfører Frode G. Hestnes
er glad for at jobben som
er gjort og møtene som
er holdt fører til et bedre
busstilbud. – Innbyggerne
opplever å bli hørt, og hele
hensikten med bussturen
var jo nettopp å «kjenne på
kroppen» og ikke bare lese.
Og om mitt engasjement
kan ha bidratt til at dette
nå løser seg, så er jeg bare
glad for at ungene opplever
bedring. – For det er tross
alt ungene dette handler
om, sier Frode til ReAvisa.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Lokalvalget i 2015, med
folkeavstemning om kommunesammenslåing – som
endte med nei til en sammenslåing nordover, skulle
vise seg å bli det siste
lokalvalget for Re som en
selvstendig kommune. For
våre folkevalgte tok en brå
sving sørover mot Tønsberg
før folket rakk å si sitt i et
nytt lokalvalg. Høsten 2019
skal vi stemme inn et nytt
kommunestyre, for den nye
kommunen: Tønsberg.
Mannsdominans per i dag
Per i dag er det mannlig
ordførere i begge kommunene, med Re-ordfører Thorvald Hillestad (SP) som
evig ordfører i hele Re sin
eksistens. I Tønsberg styrer
Petter Berg (H) skuta. Han
stiller ikke til gjenvalg, etter
at nominasjonskomiteen
vraka ham tidligere i våres.
Med Thorvald på topp i alle
år, har vi aldri hatt noen
kvinnelig ordfører her i Re.
Men to damer har fungert
som ordfører i ordførerens
fravær, som varaordførere:
Trude Viola Antonsen (Ap)
som varaordfører forrige
periode, og sist Bente
Brekke (FrP) som trådte
inn som varaordfører denne
perioden. Tønsberg Høyre
skal velge sin ordførerkandidat på Bakke mølle torsdag
kveld og resten av lista utpå
høsten, mens Tønsberg Arbeiderparti skal velge både
sin ordførerkandidat og hele
lista i november. Dagens
Tønsberg-ordfører stilte
seg til disposisjon, men ble
vraka av nominasjonskomiteen. På sin egen Facebookside ga han uttrykk for at
han trang «betenkningstid»,
tydelig skuffa over nominasjonskomiteens innstilling.
Ifølge Tønsbergs Blad er
betenkningstida over: Petter Berg stiller ikke som
motkandidat til Lise Lorentzen Mandal (47) som
er nominasjonskomiteens
førstevalg. Han stiller ifølge
lokalavisa i by’n heller ikke
som listefyll. 62-åringen sier
til avisa at han skal gi seg
helt med politikk, etter å ha
vært politisk aktiv siden han
var 16 år gammel. Hvem er
så Høyres ordførerkandidat,
som etter alle solemerker
velges på møtet på Bakke
mølle torsdag 14. juni?
I en pressemelding til
ReAvisa fra nominasjonskomiteens leder Renate
Rehn presenteres ordførerkandidaten slik: Lise Lorent-

zen Mandal (47) bor på Eik,
og ble valgt inn i Tønsberg
bystyre i 2015. Hun jobber som opplærings- og
kvalitetssikringsleder hos
Maritimt Kompetansesenter
i Tønsberg. Utdannelsen er
innen historie, samfunnsfag
og drama på den tidligere
Høgskolen i Vestfold, ledelse
på BI, samt fagbrev i kontor
og administrasjon. Hun har
en lang organisasjonserfaring innen idretten, så vel på
lokalt plan som på krets-,
nasjonalt- og internasjonalt
nivå.
Nominasjonskomiteen i nye
Tønsberg Arbeiderparti ledes
av Monica Øren fra Revetal.
Hun forteller til ReAvisa at
nominasjonskomiteen er
enstemmig om Anne Rygh
Pedersen (50) fra Sem som
ordførerkandidat til nominasjonsmøtet 29. november
2018. Videre har nominasjonskomiteen sett seg
ut Per Martin Aamodt fra
Tønsberg som varaordførerkandidat og Trude Viola
Antonsen fra Ramnes som
gruppeleder for Tønsberg
Arbeiderparti i det nye
kommunestyret. Per Martin
Aamodt har vært opposisjonsleder for Arbeiderpartiet i bystyret i Tønsberg i
flere perioder, men ser ikke
på andreplassen på lista
som noe nedrykk: – Jeg
stiller meg hundre prosent
bak valgkomiteens innstilling og er overbevist og at vi
sammen skal vinne kommunevalget, sier han til Tønsbergs Blad. Trude Viola Antonsen kjenner vi godt her i
Re, som leder av det største
opposisjonspartiet i kommunestyret i Re og varaordfører i forrige periode.
Ordførerkandidat Anne Rygh
Pedersen har bred erfaring
fra det politiske liv, blant
annet som statssekretær i
justis- og politidepartementet fra 2005 til 2007. Hun
har også vært fylkesordfører
i Vestfold. Hun var politimester avdelingsdirektør
for forebygging og sikkerhet
i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap,
blant flere stillinger i politietaten. Monica Øren forteller
at nominasjonskomiteen har
trua på at dette blir et godt
lederteam som utfyller
hverandre og som er genuint opptatt av å utvikle hele
kommunen.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
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Sjukehjemsdekning i den nye
kommunen: - Møtes på midten
TØNSBERG: Re har dobbelt så god sjukehjemsdekning som Tønsberg. I framtida skal de to
kommunene møtes på midten i en ny felles
kommune. Det betyr å løfte Tønsberg mange
hakk, og redusere dekningsgraden i Re.
Reaksjonene var mange i
kommentarfeltet på Facebook etter at ReAvisa skreiv
om planen for sjukehjemsdekning i den nye kommunen.

Se video på ReAvisa.no

TENKER LANGSIKTIG: Re-ordfører Thorvald Hillestad, foran gården Revetal søndre i bakgrunnen.
Foto: Stian Ormestad.

– Dette vil sikre utviklingen på Revetal
i lang, lang tid framover!
REVETAL: Mesteparten av det som er bygd på Revetal, er bygd på tomter
kjøpt av gården Revetal søndre. Nå vil selskapet bak selge resten av
arealet – og aller helst til Re kommune.
En opsjonsavtale er inngått
mellom Re kommune som
kjøper og Revetal søndre
AS som selger. Den blir en
realitet først hvis det går
gjennom i styre og stell
politisk. – Til og med benken vi sitter på står på grunn
kjøpt av Revetal søndre,
forteller Re-ordfører Thorvald Hillestad til ReAvisa når
vi møtes i Revetalparken.
Selger rubel og bit
– med kvantumsrabatt
En forutsetning for vekst og
ekspansjon – og det Revetal vi har i dag – har vært
tomtekjøp bit for bit fra
familien Laahne og familiegården Revetal søndre:
Både offentlige bygg som
kommunehus og helsehus,
og det private næringslivet
med Re-torvet og stort sett
alt annet som finnes her på
Revetal i dag. Men nå vil
ikke selskapet bak selge bit
for bit lenger, men heller
selge hele det resterende
arealet i ett – for en rimeligere penge: Opsjonsavtalen
mellom Re kommune og
Revetal søndre AS lyder på
en kjøpesum på 70 millioner
kroner. Dette dreier seg om
cirka 175 mål med sentrumtomt som favner grovt
sett om sykkelstien mellom Revetal og Valleåsen,
pluss litt opp på jordene

over der, de resterende
arealene rundt Re helsehus
og nesten helt bort til HengeRe i bånn av Valleåsen. I
tillegg er det snakk om to
bygninger, både framhuset
og uthuset som er blitt lånt
under Re middelalderdager.
De seinere åra er det blitt
betalt cirka millionen for
målet på Revetal, så kjøpet
kan vise seg å bli en god
investering for framtida. Her
er det inngått en avtale om
70 millioner for 175 mål,
det vil si en god del under
halvparten – mot å cashe
ut for alt på en gang. – Er
det noe historien har vist
oss, så er det at det aldri
er noen dårlig ide å sitte
på fast eiendom, mener
Thorvald. – Heller ikke når
vi blir en ny kommune sammen med Tønsberg. Der har
de samme tankegangen.
Tønsberg sitter på mange
sentrumstomter i byen
som ved salg høster store
inntekter til fellesskapet.
Mye det samme kan skje på
Revetal. I gode tider kan det
være en god inntektskilde. I
tilfelle dårlige tider kan det
være en pådriver for fortsatt
utvikling, ved at kommunen
kan selge billigere og stimulere til fortsatt etablering
og vekst. – Dette sørger for
at vi har ei stødig hand på
rattet framover, ikke bare

som reguleringsmyndighet,
men også som tomteeier,
sier Thorvald, og utdyper:
– Vi har eiendom å tilby – i
både gode og dårlige tider.
I gode tider vil nok denne
investeringen kaste av seg,
til fellesskapets beste. I dårlige tider vil vi kunne selge
rimeligere og sikre fortsatt
utvikling på Revetal, også
det til fellesskapets beste.
Trenger vi så mye plass
i framtida?
Fristen for å spikre avtalen
er 2. juli, ifølge opsjonsavtalen. Saken var oppe
for Fellesnemnda 13. juni
og skal opp i kommunestyret i Re 19. juni. Det vil
bli snakk om å låne kjøpesummen, som en investering for framtida. – Får vi til
dette mener jeg at vi har
sikra utviklingen på Revetal
for lang, lang tid framover,
mener Thorvald. Og skulle
du stusse på om vi trenger
så mye plass i framtida, så
kan vi jo se oss litt tilbake
– sjekk video fra 2003 på
ReAvisa.no. For på bare
femten år har det skjedd
helt vanvittig mye på Revetal. Hvem veit hvor vi er
om nye femten år?
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Møttes på midten
– og er fornøyd med det
Våre folkevalgte fra Re
reiste til Tønsberg for å
pynte på tallet tirsdag 15.
mai 2018. Målet for sjukehjemsdekningen i den nye
kommunen er satt til 23
prosent. Det vil si at antall
plasser i drift tilsvarer 23
prosent av den totale befolkningen over 80 år.
Det er et hårete mål som
kommer til å koste for
den nye kommunen. For
ser vi hele den nye kommunen over ett, er dagens dekningsgrad på 19
prosent. Eller 20 prosent,
hvis vi regner med all
kapasiteten på Re helsehus,
som ikke er tatt i bruk enda.
Det vil si å løfte dekningsgraden fire prosent i forhold
til dagens nivå for hele den
nye kommunen. Men bryter
vi tallene ned på hver kommune, ser vi at Re ligger
mye bedre an enn Tønsberg. Her har vi en kapasitet som tilsvarer dobbelt
så god dekningsgrad per
i dag, sammenliknet med
Tønsberg. Det opprinnelige
forslaget fra administrasjonen var en dekningsgrad
på 20 prosent. Tønsberg
ligger i dag på 17,6 prosent,
mens Re har en kapasitet
på 35 prosent. Re utnytter i
dag ikke hele kapasiteten på
det nye helsehuset, så den
reelle dekningsgraden er 28
prosent. Våre folkevalgte
reiste fra Re til Tønsberg for
å fremme et forslag om å
møtes på midten, mellom
28 prosent og 17,6 prosent.
Og etter en liten diskusjon,
fikk de støtte til det. Reordfører Thorvald Hillestad
mente i forkant av møtet at
Re ikke kan forlange mer
enn å møtes på midten for
å komme i mål. Dekningsgrad sier lite om det reelle
behovet, det gjør heller
statistikken over ventelister
sett opp mot dekningsgrad.
Men også her ligger Tøns-

vikalandhandel.no

– Det ville blitt dyrt
å stå aleine også
– Det store spørsmålet er:
Hvordan hadde ting sett ut i
framtidas Re, hvis vi hadde
stått aleine? Det hadde nok
gått greit i noen år, men det
hadde ikke gått så fryktelig
lenge før vi hadde merka at
vi uansett måtte bremse no’
veldig, mener Thorvald.
Det ville nok vært dyrt å stå
igjen aleine i kommunereformen. Mest sannsynlig blir
det også dyrt å være med å
løfte Tønsberg opp mot Renivå. Vel og merke når det
gjelder sjukehjemsdekning.
Det er så mye, mye mer
som kartlegges og skal
samordnes framover.
Hvem veit hva som ramler ut av skapet, både her
og der.Merk: ReAvisa har
brukt begrepet «sjukehjemsdekning» som et
mer folkelig begrep i disse
sakene. «Heldøgnsbemannede omsorgsplasser»
er også nevnt, og er den
helt korrekte benevnelsen.
Det er noen forskjeller på
«sykehjemsplass» og «heldøgnsbemannet omsorgsplass» – les mer om det i
sakspapirene som du kan
finne via link på ReAvisa.no.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

på
Følg oss
o
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Tors/fredag kl 12 - 18
Lørdag kl 12 - 16
Telefon 911 76 853

berg dårligere an enn Re,
med lange ventelister og
mangel på plasser. Tønsberg
kjøper per i dag plasser på
Re helsehus.
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Leder: Ja, Re er stort i areal. Men kvadratmeter,
jorder, fjellknauser og trær har ikke stemmerett.
LEDER: Vi har en grønn elefant i rommet, som vi må snakke om. En dag – om ikke så fryktelig lenge – er Fellesnemnda
historie, det samme er likeverd og forhandlinger med like mange fra Re som fra Tønsberg. For når makta rår i en ny
kommune, er vi reinger i et kraftig mindretall.
Mange har trua på sammenslåingen med Tønsberg. Det
var alternativet flest ønska
seg, men det fikk langt ifra
noe reint flertall. Vi hadde
nok aldri blitt helt enig, så
sentralt som Re ligger med
tilhørighet til flere byer og
bygder rundt oss. Luksusproblem – vi ligger midt i
smørøyet. Men det var nå
sånn det blei, og nye Tønsberg virker vel lovende?
Mister herredømme
over eget innland
ReAvisa har skrivi den ene
saken etter den andre om
gode prosesser og etater
som allerede er slått sammen, eller er på god vei. Vi
hører mye bra. – Dette viser
at lille Re ikke blir slukt
av store Tønsberg, var en
ReAvisa-overskrift tidlig i
prosessen. For Fellesnemnda, som skal snekre den
nye kommunen, ble satt
sammen med like mange
fra Re som fra Tønsberg.
Alle partiene er representert. Alle har sitt å si. Det
er reine Kardemomme
by-stemninga, der alt går
som på skinner. Men en dag
kommer hverdagen. Og
da er det ikke lenger noen
Fellesnemnd med åtte fra
Re og åtte fra Tønsberg,
men et nytt kommunestyre
med 49 representanter,
drakamp om lokalisering og
en ganske så slunken kommunal pengesekk – akkurat
som i dag. Enten vi risikerer
å bli overkjørt når makta
rår, eller vi kan drukne inn i
en ny og stor organisasjon
– uansett åssen vi vrir og
vender på det, vi vil være i
et forsvinnende mindretall i
nye Tønsberg kommune: En
av fem. Smak litt på den.
En av fem. Det gjelder antall innbyggere, det gjelder
velgermassen – og det kan
fort gjelde representasjon i

styre og stell. Da hjelper det
ikke mye å være mer enn
dobbel så stor i areal. Vi må
regne med at det flertallet
i den nye kommunen ser
som mest tjenlig for hele
den nye kommunen, sånn
blir det. Det er politikk, det.
Jeg kan kjapt tenke meg en
del avgjørelser der vi i dag
har vært herre i eget hus,
hørt på innbyggerne, og
fått det som vi vil – der det
i framtida vil bli lettere å ta
avgjørelser «over huene på
folk». Den korte avstanden
mellom folk og folkevalgte
vil bli lenger i en større
kommune. Du vil kjenne
færre i styre og stell.
Det blir lenger mellom hver
nabo, trener på håndballaget, mamma til en i klassen,
hun som tar ekstravakter
på bensinstasjonen, han du
gikk i klasse med, eller de
du innimellom møter på på
butikken, som sitter i kommunestyret.
Justerer Re ned
til Tønsberg nivå?
Og, den egentlige grunnen for denne lederen: Det
virker som at vi justerer oss
ned til Tønsberg-nivå om
dagen. Det ble poengtert i
sakspapirene at «sånn har
de det i Tønsberg» da våre
folkevalgte innførte ei ekstra
uke sommerstengte barnehager. Vi har også skrivi om
vanvittige forskjeller når
det gjelder kulturskole i de
to kommunene per i dag
– der Tønsberg igjen kommer dårligst ut, med god
margin. Dyrere og dårligere,
skreiv lokalpressen – både
ReAvisa og Tønsbergs Blad.
Og sist, men absolutt ikke
minst: Forslaget fra administrasjonen til Fellesnemnda
om langt dårligere sjukehjemsdekning i Re etter
sammenslåingen. Vi har
dobbelt så god sjukehjems-

Har du trua på nye Tønsberg kommune?
Nei! 58 %
Ja! 31 %
Veit ikke. 11%

dekning i Re, sammenliknet
med Tønsberg – og også
her skal Re justere seg ned
mot Tønsberg-nivå? Hvis
resultatet av sammenslåingen blir dårligere tjenester
– og reinger kan regne
med å måtte vente lenger
på sjukehjemsplass til våre
kjære – da er det lov å
gråte for sin sjuke mor. Ikke
bare lov, men det er helt på
sin plass.
Hva blir med videre,
og hva blir vraka?
De som server innbyggerne
hver dag, gjennom offentlige tjenester som funker
i Re – hvert fall tilsynelatende bedre enn i Tønsberg,
skal vi tro oppslag i lokalavisa på den kanten – de
kommer i flokk og følge
til ReAvisa om dagen for
å vise fram hva de får til.
Vi skriver om samarbeid
som bærer frukter, som
for eksempel samarbeidet
mellom Re videregående
skole, Re helsehus og NAV
Re i april-avisa. Og “Grønn
omsorg” i denne avisa.
En gjenganger er: Korte
avstander gir resultater!
Det blir ikke det samme å
sende en mail, ta en telefon. Å kunne svippe innom
og ta en prat face-to-face,
det er gull verd for å få til
gode løsninger. Vi har fått til
noe bra her i Re, i og rundt
bygdebyen Revetal. Det er
gode fagmiljø som tilbyr
gode løsninger for dem som
trenger det. Det er hvert
fall javnt over vårt inntrykk.
Om bare de små forholdene her i Re kan beholdes i
en ny og større kommune?
Det hadde vært noe. Både
brukere, pårørende og ansatte er redde for å miste
det vi har. Vi veit hva vi har,
men ikke hva vi får. For det
er jo det store spørsmålet
her. ReAvisa ser at det er

en uro i organisasjonen.
Kanskje ikke så rart, for en
kommune skal oppløses og
en ny skal snekres. Ingen
veit helt sikkert hva som
blir tatt med videre, og hva
som blir vraka. Og som
lillebror kan vi trekke det
korteste strået. Vi har en litt
mer utfordrende geografi.
Det er spredd bebyggelse,
med knauser og daler. Vi
må reise litt lenger, nesten
uansett hva vi skal, enn
mange i resten av den nye,
mer urbane kommunen. Et
helt konkret eksempel, som
bekymrer småbarnsforeldre
og barnehageansatte: I et
møte med de ansatte ble
prosjektlederen spurt om
åpningstidene i Re-barnehagene kom til å bli som
i dag. I Tønsberg holder
visstnok barnehagene
åpent kortere, der de har
kortere avstander. Skulle
Re-barnehagene få kortere
åpningstider, vil mange
foreldre slite med å rekke å
hente i barnehagen. Svaret fra prosjektlederen er
betegnende – og det eneste
riktige: – Det må bli opp til
politikerne i den nye kommunen å avgjøre.

Risikerer å dø
inn i nye Tønsberg
Til og med suksessen
SMART oppvekst er under
lupen, enda det er en kommunal virksomhet som mer
eller mindre finansierer
seg sjøl. – Vi risikerer å dø
inn i Tønsberg, sa SMARTgeneral Vidar Bugge-Hansen
i april-avisa. Riktignok med
en kjapp moderering, men
likevel – alt og alle skal
gjennom sammenslåingskverna. SMART er nevnt i
den politiske plattformen,
men den er ikke verdt
papiret den er skrivi på den
dagen et nytt kommunestyre skal styre og stelle i
nye Tønsberg kommune.
Da kan vi regne med rundt
10 Re-representanter av 49
totalt i bystyresalen i Tønsberg, hvis resultatet gjenspeiler styrkeforholdet
ellers. Da kan mye av det vi
har fått til her i Re leve på
nåde. Vi trenger å få flest
mulig reinger inn i styre og
stell, rett og slett. Når et
nytt kommunestyre fra og

med 1. januar 2020 råder
over nye Tønsberg kommune, er alt satt i spill.
Både den politiske plattformen og det Fellesnemnda
har kommet fram til. Ja, det
ville nok være uklokt, men
på ingen måte utenkelig, at
det som nå blir bestemt blir
omgjort. Sånn sett kan mye
av det som nå skjer være et
spill for galleriet. Eller som
Re-ordføreren sier det: «Vi
må danne et godt grunnlag», og så hører vi ord og
fraser som «respekt»,
«gjensidig forståelse»,
«bygge relasjoner», med
mer. Men det er bare det
det er: Et grunnlag. Forhåpentligvis et godt et. Et
vedtatt mål om dårligere
sjukehjemsdekning i Re
klinger dårlig i Re-ører.
Det er som så mye annet
opplest og vedtatt i Fellesnemnda. Men hva har det
å si? Det som avgjøres der
er uansett ikke hogd i stein.
Det blir opp til de folkevalgte i den nye kommunen å
styre dette videre.
Re er lillebror.
Sånn er det bare.
Det er ikke noe kontroversielt i dette – det er rein
matematikk: Re er lillebror,
uansett hvordan du vrir og
vender på det. Tønsbergordfører Petter Berg mente
i folkemøtene at Re er
storebror, på grunn av de
enorme arealene vi råder
over. Ja, vi er store i areal,
men kvadratmeter, jorder,
fjellknauser og trær har ikke
stemmerett. Og blir resultatet av en sammenslåing
både mindre påvirkningskraft i egen kommune, en
risiko vi var klar over, men
også dårligere tjenester –
ikke «minst like bra, eller
bedre», som det ble lovet
på folkemøter – da vil det
nok renne over for mange
reinger. På den andre siden:
Vi aner ikke hva vi hadde
endt opp med ved å stå
aleine, heller. Ifølge Reordfører Thorvald Hillestad
hadde det gått greit noen
år – men så hadde det gått
skeis. Som kjent er det
vanskelig å spå – især om
framtida…
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

MUR & BETONG AS
Betongbygg

-

Betonggulv

-

Mur

-

Puss

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

post@revetaltreningssenter.no

Man, tir, ons 10-17, tor, fre 10-18, lør 10-17

32

RE AVISA JUNI 2018
Næringslivet i Re:

Mer enn dobler
kapasiteten i Re
REVETAL: – Vi trives
veldig godt på Revetal,
så nå går vi «all in».

Et race om å være mest
mulig miljøvennlig
– Vi skal ta en runde i butikkene i Re og sjekke hva de
har av plast, og spørre om
de trenger så mye plast
eller ikke. Så kommer vi tilbake til neste år, på Verdens
miljødag i 2019, og gjør opp
status, forteller Heming.
– Deal, svarer Martin –
veldig optimistisk på det
lokale næringslivets vegne.
– Jeg er optimist, for det
er et race om å være mest
mulig miljøvennlig, forteller
Martin. – Det er et forbrukerkrav, og vi ønsker
det sjøl også – både her
lokalt og i kjedene sentralt.
Vi pusher hverandre i riktig
retning.

Naprapat og helse Sandefjord starta for ett par år
siden opp en avdeling på
Revetal, betjent ett par dager i uka i snitt siden oppstarten. Nå er etterspørselen blitt så stor, at tilbudet
uansett måtte utvides. Og
da gjøres det i god Re-stil:
På skikkelig vis. Fra to til
fem dager åpent, og fra en
til to Re-fjes: Alexander
Meland (28) fra Sandefjord
er allerede godt kjent på
Revetal, og Marie Karoline
Mortensen (23) fra Tønsberg
skal gjøre seg kjent. Hun
er nyansatt, og med det
blir kapasiteten på Revetal
doblet. – Vi har mer å gjøre
enn til to åpningsdager, men
ikke fullt så mye som fem.
Så vi håper på mer å gjøre
framover. Men bare det at
vi holder dørene åpent hver
virkedag og er mer tilgjengelig vil ha mye å si – det
er positivt i seg sjøl, mener
Alexander. Marie Karoline
vil pendle fra Tønsberg, og
Alexander pendler fra
Sandefjord til Re. Han har
blitt helt Revetal-patriot.
– Det er så trivelig her! Vi
er blitt godt tatt i mot. Alle
heier på hverandre, og nye
tilbud blir omfavna veldig.
Etter å ha jobba her en
stund, blir man vant med
en god stemning og trivelig
atmosfære. Spesielt glad er
Alexander i lokale idrettshelter fra Re. Og dem har
vi mange av. – Vi jobber en
del med lokale syklister, alt
fra bredde- til eliteutøvere,
og det samme med fotballspillere og andre idrettsutøvere. – Men alle er hjertelig
velkommen, alt fra de som
sitter på kontor hele dagen
og får utfordringer av den
grunn, til de som bruker
kroppen sin fra morgen til
kveld og trenger ekstra oppfølging av den grunn. Her
behandles vondter i muskler
og ledd, alt fra nakke, korsrygg, armer og bein. Alt
fra eliteutøvere til vanlig
folk, som ellers er friske
og raske – men trenger en
sjekk nå og da. Naprapat
og helse Revetal holder til i
Industriveien 3 – det gamle
Cederoth-bygget – som har
blitt revitalisert de siste åra.
Nå er det fylt opp med ny
næring, alt fra Re bingo i
kjelleren, Jobbklær på
bakkeplan, garasjeporter,
og regnskapsfører Atenti i toppen – med mer.
– Et godt nabolag å drive
i, forteller naprapatene til
ReAvisa.

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

ROLLEBYTTE: SV-er Heming Olaussen promoterer den
lokale kjøpmannen, som på sin side deler bekymringen for
plastproblemet i verden – med SVs logo på.
Foto:
Stian Ormestad.

- Vi kan kvitte oss med så mye
som halvparten av all plasten
REVETAL: Verdens miljødag har blitt markert
hvert år siden 1972, da den ble etablert av FN.
Også på Revetal ble dagen markert.
Hvert år er over hundre land
med på å markere Verdens
miljødag. Datoen er fast
hvert år; 5. juni. I år var
plast tema: FNs miljøprogam oppfordrer alle til å
være med å bekjempe den
store miljøutfordringen plast
er for kloden vår. Den utfordringen hadde Re SV tatt
på alvor, med stand utenfor
Re-torvet. Der fikk de besøk
av kjøpmann Martin Gran.
– Kan kvitte oss med
halvparten av all plast
Meny Revetal har allerede
tatt grep sammen med
Norgesgruppen, mye har
skjedd og enda mer skal
skje. – Jeg tenker nok at så
mye som halvparten av all
plast i butikken kan vi kvitte
oss med, mener Martin. –
Og det kommer til å skje
innen kort tid, med det
tempo vi ser i dag. Bare på
det siste året har det skjedd
mye, og enda mer kommer
til å skje – kjapt!
Men noe plast må man
fortsatt ha i butikken. I
noen tilfeller er det en
miljøgevinst med plast. Som
for eksempel når plastemballasje sørger for mindre
matsvinn. – Druer, for eksempel. Der har svinnet gått
veldig ned, og vi slipper å
kaste mat – fordi produktet
holder seg bedre i transport og i butikken, forklarer
Martin. Nyttig plast er bra,
men unyttig plast irriterer –
både han og kunder. – Når
du pakker ut noe du har
kjøpt fra lag på lag med
plast, gir ikke det noen god
følelse. Vi går jo hele tida
og tenker på hvor vi kan
droppe plast, og det er en
god del vi kan bli kvitt. Men
ikke alt. – Det store problemet er den plasten som
ikke lar seg resirkulere. Den
må vi bli helt kvitt, og der
er Norgesgruppen langt på
vei i mål. For eksempel skal
alt av engangsbestikk, kopper og asjetter i plast ut av
butikken, forteller Martin.
– Men den plasten som lar

seg resirkulere – og faktisk
blir det – den er nyttig. For
det er en råvare som kan
gjøre nytta si gang på gang.
Det skal bli mindre plast
totalt i butikken, og det skal
bli bare resirkulerbar plast.
Et konkret eksempel er
flerbruk av poser, forteller
Martin. – I frukta vil det
være poser som man kan
bruke gang på gang, bare
man tar dem med på neste
handletur. Vi deler også
ut handlenett, istedenfor
handleposene i kassa. Vi ser
kunder som bruker disse, år
etter år.
Og på Verdens miljødag
fikk Martin hjelp av SVstanden på Re-torvet til å
dele ut handlenett. Det ble
ingen stor diskusjon rundt
plastproblematikken. Der
er SV-er Heming Olaussen
og kjøpmann Martin Gran
helt på bølgelengde. – Det
er ikke tilfeldig at vi valgte
å stå her i dag. Vi veit at
Martin og Meny Revetal har
vært flinke på dette med
plast. De fortjener en klapp
på skuldra, mener Heming
– mens han deler ut handlenett med Meny-logo sammen med SV-brosjyrer.

NAPRAPATER: Marie Karoline Mortensen (23) fra Tønsberg
er nyansatt på Revetal, mens Alexander Meland (28) fra
Sandefjord har jobba her en stund. Nå sørger de for åpne
dører hver eneste virkedag framover.
Foto: Stian Ormestad.

ÅRETS COMFORTØR: Georg Gran
og Bergljot Woll
får prisen overrakt, her sammen
med sønnen Kim
Gran.
Foto:
Pressemelding.

Gran VVS er “Årets Comfortør”
REVETAL: Gran VVS AS er
kåret til Årets Comfortør.
Hedersprisen har blitt delt
ut siden 1987, melder
Comfort-kjeden i en pressemelding. Prisen henger
svært høyt og deles ut til
den bedriften som utpeker
seg på viktige områder i
kjeden: Bedriften skal være
lojal mot kjedens beslutninger når det gjelder valg
av sortiment og leverandører. I tillegg vurderes totalinntrykket med hensyn til
butikkmiljø, deltagelse på
fellesarrangementer, økonomi og drift. – En kjede
blir aldri bedre enn det de
enkelte medlemmene bidrar
med, sier administrerende
direktør i Comfort-kjeden,
Vidar Skoglund. – Comfort
Revetal er en bedrift som
byr på seg sjøl, og som
deler suksesshistorier. De
er dyktige på å framelske
kolleger og kontakt og
erfaringsutveksling med
andre. De har stilt opp på
alle fellesarrangementer i
kjeden i alle år, med unntak
av kun ett eneste ett arrangement! – De er i tillegg

veldig vekstorientert og har
hatt kraftig omsetningsvekst
de siste årene, oppsummerer administrerende
direktør den omfattende
begrunnelsen for prisen.
Gran VVS Comfort Revetal
har vært en del av kjeden
i 18 år. Firmaet drives av
ekteparet Bergljot Woll og
Georg Gran. De har akkurat
kommet hjem fra bedriftstur
i Gdansk med 40 ansatte
med partnere. – Vi var i
Gdansk for å feire firmaets
35-års jubileum. Det er spesielt moro å få prisen i år i
og med at vi har jubileum.
Å investere i arbeidsmiljø og
felleskap betyr mye for oss.
Det er fint å oppfylle kriteriene som er satt for prisen,
det betyr mye for fellesskapet. – Det er hele virksomheten og alle ansatte som
får denne prisen, og det er
vi alle stolte over, forteller
Bergljot. – Prisen vi nå
har mottatt gir oss mer å
strekke oss mot. Det går
nemlig an å vinne den flere
ganger – og det går vi for
nå, sier Bergljot. Les mer på
nettavisa ReAvisa.no.
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SULTEN?
Vi har stort utvalg av
middager, kom innom
for en hyggelig handel

Leserinnlegg: Hva kan Tønsberg lære av Re?
LESERINNLEGG: Det gror godt og skapes mye innenfor næringslivet i Re.
Det har jeg virkelig hatt gleden av å få oppleve i den siste tida, skriver
Heidi Skjeggerød, daglig leder i Tønsberg Næringsforening.
Derfor vil jeg med dette
innlegget videreformidle litt
av alt det spennende som
skjer i Re.
Revetal: Den lille byen
Tønsberg Næringsforening
jobber tett med næringslivet
i vår region – og i forbindelse med at Re og Tønsberg slår seg sammen til
en kommune, har næringsforeningene i de to kommunene blitt til en forening:
Tønsberg Næringsforening.
I den forbindelse har det
vært naturlig å bli bedre
kjent med næringslivet i Re.
Jeg er virkelig blitt imponert
over hva de får til. De fleste
er kjent med Re-torvet og
den utrolige utviklingen som
har foregått der. Revetal har
ikke lengre status som et
sentra, men som en liten by
hvor du finner det meste. I
nær framtid kommer også
Burger King til å etablere
seg på Revetal – det sier
noe om hvor stort potensiale stedet har.
Re: Det store matfatet
De fleste er kjent med at
Re er en viktig jordbrukskommune. Her produseres
det kjøtt, fugl, korn, grønnsaker – ja det meste av
det vi spiser. Store aktører
som Grøstadgris og Gårdsand er på menyen på
kjente restauranter i hele
Norge – og deres produkter
serveres som delikatesser.
I tillegg knuses det også

veldig mange egg daglig på
Revetal – Nortura Eggprodukter som holder til her
lager pannekaker og vafler.
Du kan derfor ikke unngå
å kjenne den velkjente
duften, når vaffelpressa er
i gang. Det som imidlertid
er spennende, er at Re er
mer enn en ren jordbrukskommune! Norges største
firma innenfor sprengningsbransjen, Kjell Foss, holder
til her. Det er vel nesten
ikke den vei i Norge de
ikke kan si at de har vært
med på å bygge. Huseby
Kjøkken er en av landets
største kjøkken- bad- og
garderobeprodusenter, og i
de nye stortingsboligene er
alle kjøkkenene i leilighetene levert av Huseby fra
Re. Revac, som dessverre
nå er rammet av storbrann,
er blant de største bedriftene innen behandling av
EE-avfall i Norge (elektriske
og elektroniske apparater/
produkter). Det selges tilhengere og jordbruksmaskiner i stor skala, og det er
også et trykkeri i Re. Drømmehytta utvikler og bygger
egne hyttefelt på Veggli, og
muligens så finner du Norges beste jernvare på Revetal; hos Morten på Jernia.
Nylig med Gran VVS kåret
til årets beste bedrift i Comfort – kjeden, og det er godt
kjent at Meny Revetal også
har fått samme utmerkelse
i sin kjede. Trenger du revisor og regnskapstjenester,

så finner du det også her.
Dette i en kommune med
underkant av 10.000 innbyggere!
Framtidas arbeidsplasser
I Tønsberg kommune har vi
en større miks av offentlige
og private arbeidsplasser
enn i Re – og i enkelte undersøkelser (f.eks byregnskapet som Vestfold fylkeskommune har laget for
Tønsberg by, da med fokus
på arbeidsplasser innenfor
en radius på 10 minutter fra
byen) er ca. 55 % private
arbeidsplasser og 45% offentlige arbeidsplasser. Vi
trenger at det skapes flere
arbeidsplasser i privat sektor i Tønsberg, noe de har
vært flinke til i Re. Det kan
derfor være lurt å se til Re
for og lære å bli bedre på
dette i Tønsberg. Vi gleder
oss til tiden som kommer.
Som forening skal vi gjøre
vårt for at sammenslåingen
mellom de to kommunene
skal bli til det beste for alle.
Så håper vi i Tønsberg
Næringsforening at vi om
15 år kan si at vi har lykkes
med å bli den mest næringsoffensive kommunen på
Østlandet. Selvfølgelig sammen med Færder kommune,
for vi er en felles region
og må tenke helhetlig når
vi planlegger fremtidens
arbeidsplasser!

Johan Haslestad
johansturbuss@online.no
tlf 908 27 013
Kopstadveien 458, 3178 Våle

Tlf:
33 39 50 50 Revetal
Mail:
post@revetaltrafikkskole.no

Avdeling Revetal

www.petterstrafikkskole.no

Heidi Skjeggerød
Tønsberg næringsforening

Tlf 950 53 216 / hansenbygg@live.no

Reing først ut på nytt universitet
Ønsker du en megler er kjent
i ditt nærområde?

BAKKENTEIGEN: Fredag 1. juni skjedde den
første disputasen siden etter Høgskolen ble til
Universitetet i Sørøst-Norge. Og hovedpersonen
på Bakkenteigen var ei Re-jente: Tone Langjordet Johnsen (34) fra Jare.
Tone forsvarte sin doktorgradsavhandling «Work and
Subjective Health Complaints – Exploring the role
of knowledge, expectancies
and social support.» Bak
funnene ligger tusenvis av
timers jobbing med data
fra iBedrift. Fredag 1. juni
skulle Tone disputere på det
nye Universitetet i SørøstNorge. Tidlig i mai fikk Høgskolen i Sørøst-Norge universitetstatus. Samtidig ble
Tones doktorgradsavhandling stoppa i trykken. Den
gikk fra å være avhandling
nummer 36 ved høyskolen,
til heller å være avhandling
nummer 1 ved universitetet,
skriver iBedrift på sine

nettsider: I avhandlingen
skriver Tone om hvordan
kunnskap, forventninger og
sosial støtte påvirker mange
av våre helseplager. Målgruppa hun har samlet inn
data fra er arbeidstakere
som har deltatt på iBedrifts
presentasjoner. Hennes forskning har vært retta mot
helseplager i arbeidslivet. I
korthet går avhandlingen og
dens funn ut på at «mange
subjektive helseplager og/
eller hjelpeløshet og håpløshet, hang sammen med
angst og depresjon», heter
det på universitets nettside.
Og hvordan gikk det?
– Det gikk bra – det blei
PhD (doktorgrad) til slutt,

Tlf.: 33031818
Mail: horten@em1.no

DISPUTAS: Tone Langjordet
Johnsen fra Jare i Ramnes.
Foto:
Thor Ole Johnsen.
forteller Tone til ReAvisa.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

EU-kontroll / bilreparasjoner
Roger Skinnes, Sørbyveien 603, 3178 Våle
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Politiloggen i Re:

Sjekk siste nytt på ReAvisa.no

ÅSTEDET: Miriam Holtan
Buhl (18) fikk seg en skikkelig støkk da hun fikk se
en kniv i sidesynet. Hun
hadde satt seg ned på huk
for å ordne båndet til bikkja Lotta, ved busskuret på
Kirkevoll skole. Miriam veit
at Våle er et trygt sted, men
hun har blitt skeptisk til å
være aleine etter det som
skjedde.
Foto:
Stian Ormestad.

Knivangrepet på Kirkevoll er henlagt:
– Det er veldig kjipt
KIRKEVOLL: – Det vil alltid sitte igjen innerst inne at gjerningspersonen
ikke er tatt, sier Miriam til ReAvisa.
Det var i 21-tida torsdag
kveld 18. januar 2018 at
Miriam Holtan Buhl (18)
lufta bikkja på en runde
rundt Kirkevoll skole. Inni
busskuret, i mørket, satt ei
dame som nesten ikke var
mulig å se.
Politiet: – Grov vold
Miriam kom i prat med
henne, men det var umulig
å få noe vettugt ut av det.
Hun prata bare rør. Derfor ville Miriam gå videre.
Dama i busskuret kom bort
til henne, mens Miriam
satt på huk for å få orden
på bandet til bikkja. – Jeg
kjenner bare at det røsker
i hestehalen min, og så ser
jeg en kniv. Det ender med
at dama kutter av hestehalen min og stikker av, sier
Miriam til ReAvisa. Synet av
kniven fikk Miriam til å gå
nærmest i sjokk. Hun var
veldig prega av hendelsen i
etterkant. Hun håpa veldig
at vedkommende ble tatt og
fikk skikkelig hjelp – så det
samme ikke kan skje med
andre. – Der noen bruker
kniv og også gjør skade

på noen – som å kutte av
håret, det sorterer som en
grov voldssak. Og det tar
politiet på største alvor,
fortalte etterforskningsleder
Knut Erik Ågrav til ReAvisa
da vi omtalte saken første
gang. Etterforskningen gikk
fra stor optimisme til det
motsatte. Politiet hadde
mistenkte, samla inn flere
bevis, og fikk mange tips,
men klarte aldri å knytte
personene til stedet, forteller Trine Berg, tidligere
lensmann på Revetal – nå
leder ved voldsavsnittet på
politikammeret i Tønsberg.
– Da er det umulig å gå
videre med det, så lenge
vi ikke kan knytte alt dette
opp mot rette tid og sted.
Men en slik sak vil alltid
ligge åpen på et vis, helt til
den eventuelt skulle bli løst
– og skulle det tilkomme
noe nytt så er det bare å
gjenoppta saken.
– Ekkelt å vite at noen
veit mer enn meg
– Det er veldig kjipt, sier
Miriam til ReAvisa om
beskjeden: «Saken er hen-

lagt». – Politiet har hele veien vært sikre på at de finner
gjerningspersonen, og jeg
har dermed bare venta på å
få vite hvem dette er – og
å finne ut hvordan denne
personen kan hjelpes.
– Etter en stund sa de at
de var mistenksomme på to
individer som hadde større
kunnskap til saken enn
avisene har gått ut med,
men de har ikke finni noen
ytterligere bevis. Det er jo
ekkelt å vite at noen veit
ting om det som skjedde
den kvelden, som ikke engang jeg husker.
Håper og tror politiet har
gjort så mye de kan
– Det vil alltid sitte igjen
innerst inne at gjerningspersonen ikke er tatt, men
jeg håper og tror politiet har
gjort så mye de kan, sier
Miriam til ReAvisa.
Veit du noe om hendelsen
i 21-tida på kvelden 18. januar 2018, er politiet fortsatt
å treffe på telefon 02800.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

HASJPLANTASJE: I dette huset, midt på Revetal, er det blitt
produsert hasj – eller hvert fall forsøkt.
Foto:
Stian Ormestad.

To er fortsatt i varetektfengslet
etter hasjbrannen på Revetal
REVETAL: Det begynte å brenne i huset midt på
Revetal etter at elektriske varmelamper, som
sørga for hasjproduksjon, velta og tok fyr.
Trine Berg, etterforskningsleder på politikammeret
i Tønsberg, forteller til
ReAvisa at det var et overraskende syn som møtte
nødetatene da de tok seg
inn i den veldig røykfylte
boligen midt på Revetal.
Røykdykkere søkte gjennom alle tre etasjer på leit
etter mennesker i nød, men
fant heldigvis ingen folk.
Men derimot fant de en liten
hasjplantasje i kjelleren.
Varmelampe-teorien
står sterkt
– I underkant av hundre
planter, anslår Trine Berg til
ReAvisa. Ganske snart ble
huset og tomta sperra av
med politisperrebånd, og
det ventes krimteknikere
til stedet om kort tid. Men
teorien om at varmelamper
førte til brannen, står sterkt.
Røyken velta ut av kjelleren
da kjellervinduene ble knust
for å komme til i slokkinga.
Det var tydelige tegn på at
brannen hadde starta og var

sterkest der. Ambulansepersonell ble også værende en
stund lenger på stedet enn
vanlig. Blant de som oppdaga brannen og var på
stedet, er det noen som har
tatt kontakt med ReAvisa og
forteller at de har følt seg
uvel. Ifølge Trine Berg skal
ikke det ha noe med at det
brant i hasjplanter å gjøre.
To er pågrepet
og varetektsfengslet
Trine Berg forteller at politiet har pågrepet to stykker
som leier huset. Etter avhør
ble begge varetektsfengslet, og det vil de være fram
til minst 22. juni. Politiet
veit ikke om disse bodde
på adressen, men de skal
hvert fall ha tilgang til huset
i Gamleveien. Huset var
tidligere i kommunalt eie,
men ble solgt i fjor. Les mer
om det på ReAvisa.no.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
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Må i fengsel
etter dødsulykken
i Bjerkeveiskillet

STORE BRANNMANNSKAPER: Mens noe brannmannskap
slokka bilbrann, spyla andre ned vegetasjonen rundt.
Foto:
Stian Ormestad.

Voldsom bilbrann i Holtungveien
HOLTUNGVEIEN: Alle nødetater rykket ut mandag kveld etter melding om bilbrann i Holtungveien. Brannvesenet tok ingen sjanser i slokkinga og tømte alt de hadde av vann over bilen.
Det var rett over klokka sju
på kvelden mandag 11. juni
at alarmen gikk: – De som
har vært i bilen har kommet seg ut, melder Politiet
i Sør-Øst. De legger til i en
oppdatert melding at det
ikke skal være snakk om
noen personskader. Bilen
brant voldsomt og ble totalt
utbrent. Brannmannskap
la på skum, og flere sto i
tillegg og spyla vann på
vegetasjonen rundt. Røyken
var synlig fra langt hold.
Føreren av bilen opplyste

til politiet at det begynte
å ryke fra panseret under
kjøring, før det kom flammer. Det er uklart hvorfor
det begynte å brenne,
men det skal undersøkes.
– Siden det var så tørt på
stedet, så tømte vi det vi
hadde av vann på brannbilen over bilen og terrenget
rundt før vi forlot stedet,
forteller brannmester Svein
Helge Skjerdal.
Av Stian Ormestad
stian@ReAvisa.no

BISPEVEIEN: Det var i fjor
sommer, lørdag 29. juli
2017, at en 17 år gammel Undrumsdal-gutt kom
kjørende på en lett-MC fra
Revetal og nordover på
Bispeveien. I Bjerkeveiskillet kom ei kvinne i 50-åra
i bil fra Hengsrødveien,
så ikke motorsykkelen og
kjørte ut på Bispeveien.
Motorsykkelen traff bilen
i siden, og MC-føreren ble
erklært død på stedet.
Bilen hadde vikeplikt inn
på Bispeveien. Påtalemyndigheten tiltalte kvinnen for
uaktsomt å ha forvoldt en
annens død, etter straffelovens paragraf 281, i tillegg
til paragraf 3 i Veitrafikkloven. Den tiltalte sa seg
ikke skyldig etter tiltalen
og forsvareren krevde full
frifinnelse, subsidiert at den
tiltalte skulle behandles på
mildest mulig måte. Retten
var ikke enig, og konkluderer med at bilføreren har
handlet «grovt uaktsomt».
Hennes uoppmerksomhet
har ikke vært kortvarig,
men vedvart over flere
sekunder. Over 14 sider blir
det tegnet et bilde av grov
uaktsomhet fra bilførerens
side i forkant av dødsulykken. MC-føreren kan ikke
lastes for ulykken på noe
som helst vis. Domfelte er
dømt til fengsel i 45 dager
og tap av førerrett i tre år.
Hun må betale erstatning
og oppreisning til foreldrene
på totalt rett over 300.000
kroner. Hun må også betale
saksomkostninger. ReAvisa
har ikke lykkes å få en kommentar fra kvinnens forsvarer før denne avisa gikk i
trykken.

Advarer mot fortsatt stor skogbrannfare
VIVESTAD/VESTFOLD: Det
er ekstrem tørr underskog
og stor skogbrannfare. En
brann i terrenget nå kan bli
svært omfattende, advarer
brannvesenet.
Den som trosser advarslene er sjøl ansvarlig
– Representanter fra våre
eierkommuner, våre feiere, engasjerte innbyggere
og grunneiere har hengt
opp skogbrann-plakater
en rekke steder. Alle har
gjort det, fordi en brann i
terrenget nå kan bli svært
omfattende, skriver Vestfold
interkommunale brannvesen
(VIB) på sin Facebook-side.
Der har det vært mange
advarsler mot stor skogbrannfare, og den bare
øker og øker i det varme
sommerværet. Feier Ruben Heggertveit står i det
nesten uttørkede elveleiet

i Merkedamselva. – Det er
ekstrem tørr underskog og
stor skogbrannfare, slår han
fast. Det understøttes av
brannsjefen: – Min faglige
advarsel er at alle former
for bruk av ild utendørs
nær noe brennbart kan i
disse dager føre til en større
brann. Holdt hodet kaldt
og tenk brannsikkerhet
ved all aktivitet, formaner
brannsjef Per Olav Pettersen. – I og nær skog, samt
i annen utmark er bruk av
all ild forbudt i sommerhalvåret. Nå finnes det i tillegg knapt et sted i Vestfold
der bruk av ild åpenbart
ikke kan medføre brann,
sier brannsjefen som legger
til at skogbrannvaktflyet er
på vingene hver dag. Ser de
røyk, rykker brannvesen ut.
– Velger man å trosse
advarslene, så er den som
tenner helt og fullt sjøl

ansvarlig og kan bli erstatningspliktig samt bøtelagt,
sier brannsjefen. – Jeg vil
berømme alle som nå tar
innover seg den ekstreme
brannfaren utendørs og
avstår fra all aktivitet som
kan føre til brann. De utviser den nødvendig aktsomhet og er eksempler til
etterfølgelse, sier brannsjef
Per Olav Pettersen.
Bønder er i beredskap
i tilfelle skogbrann
– Vi ber alle bønder som
har tankvogner om å fylle
disse med vann i beredskap
i tilfelle skogbrann, skriver
Grønt Fagsenter landbruksportal Vestfold på sine
nettsider. Fylkesmannen har
gått ut med en anbefaling
til grunneiere om å vurdere
stenging av skogsbilveier,
for å hindre aktiviteter som
kan føre til skogbrann.

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!

Tlf 333 78 515
Autoriserte Traﬁkkskolers
Landsforbund (ATL)

Selvvask på Revetal!
• 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
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Politiloggen i Re:

To kontroller og en hard
smell på Bispeveien
BISPEVEIEN: Verste fartssynder ble tatt i 132
km/t i 80-sona. Og en bil passerte kontrollen i
lovlig fart, men kjørte i grøfta rett etterpå.

ENDTE I GRØFTA: To jenter i 20-åra kom helt feil ut, rett etter å ha passert en politikontroll på Bispeveien.
Foto: Stian Ormestad.

Mann fyllekjørte på moped, og
livløs tenåring ble finni i grøftekanten
HJERPETJØNN/HENGSRØD: Ett par oppdrag sendte politipatruljer i
retning Re i pinsehelga.
Den første politisaken kom
en patrulje helt tilfeldig
over: Søndag ettermiddag
20. mai passerte en politibil
Hjerpetjønn. De møtte på
en mann på moped som
prøvde å stikke av. En
patruljebil til ble tilkalt, så
politioppmøte var stort.
Høy promille og
uregistrert moped
Men moped– og biljakta ble
ikke særlig lang, forteller
operasjonsleder i Politiet
Sør-Øst Jan Kristian Johnsrud: Mopedføreren prøvde å
kjøre inn på en skauvei. Etter bare noen få meter velta
mopeden og mannen gikk i
bakken. Mannen i 30-åra fra

Re ble tatt med til legevakta. Han viste seg å være
uskadd, men blodprøvene
viste høy promille.
Politiet har opprettet sak, og
den lokale mannen i 30-åra
må svare for kjøring med
uregistrert moped, forsøk
på å stikke av fra politiet,
og promillekjøring.

tenåra som hadde vært på
byen og deretter på nachspiel. Han var svært berusa,
nærmest døddrukken, men
politi og ambulansepersonell
på stedet fikk etter hvert
kontakt med ham. Vedkommende ble med ambulansen
til sjukehus i Tønsberg, der
han ble lagt til observasjon.

Døddrukken tenåring
Tidlig mandag morgen 21.
mai, 2. pinsedag, ble politiet
tilkalt til Hengsrødveien. En
vekter hadde kommet over
en bortimot livløs person
i grøftekanten, forteller
operasjonsleder Johnsrud til
ReAvisa. – Det er snakk om
en ung mann i slutten av

Ingen ultraterrengløper
Meldingen hadde med
andre ord ingenting med
utslitte ultraterrengløpere
som hadde passert samme
sted tidligere i pinsehelga å
gjøre.

Det er klokka 21:22 onsdag 23. mai at UP pakker
sammen etter kontroll langs
Bispeveien, og melder om
dagens fartssynder-fangst:
13 fikk forenkla forelegg,
en fikk førerkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til
132 km/t i 80-sone, melder
Politiet i Sør-Øst. Dette var
andre dag på rad med fartskontroll langs Bispeveien.
Hard smell på Bispeveien
Dagen før hadde UP tatt
oppstilling på Bispeveien
rett over kommunegrensa til
Holmestrand. Men de måtte
forlate posten sin da en bil
som akkurat hadde passert
kjørte i grøfta noen meter
lenger oppi veien. Det var
helt tydelig spor etter et
hjulpar som har kommet
utenfor asfalten og dratt
bilen ned i grøfta. Bilen
med to jenter i havna i den
lille bekken langs Bispeveien, og traff ei privat bru

Se flere bilder på ReAvisa.no

UNDRUMSDALVEIEN: Det
var mandag ettermiddag 14.
mai at politi, ambulanse og
brannvesen rykket ut etter
melding om brann i en traktor langs Undrumsdalveien,
gamle E18. – Da vi kom
fram sto traktoren i full fyr.
Føreren, som var i gang
med å forberede såing,
hørte plutselig et smell, så

LINNESTAD: Etterforskningen er nå overført til Politiet i
Sør-Østs Øko-team. Det var tidlig søndag morgen 27. mai
at det begynte å brenne hos Revac, og først to og et halvt
døgn seinere var den helt slokt. Politiet var allerede tidlig i
etterforskningen ganske sikre på at det begynte å brenne
i oppkverna metall, etter varmegang i kverna. Haugen det
brant i besto av kjøleskap og TV, og skal ha bestått av lite
eller ingenting plast, ifølge forklaringen fra Revac-ledelsen
til politiet. Hva som brant og holdt brannen i gang i tre
dager – fra søndag morgen, mandag og til tirsdag ettermiddag – er det politiet nå prøver å få svar på. Det er tatt
prøver av haugen det brant i, samt prøver av luft, vassdrag, drikkevann, nedfall fra brannen, med mer. Les mer
om brannen på ReAvisa.no.
Foto: Stian Ormestad.

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

Revetal

Kontakt oss for en hyggelig dekkprat!

Åtte forenkla forelegg
Og fartskontrollen rett sør
for ulykkesstedet? Der
ble det gitt åtte forenkla
forelegg i løpet av to timer.
Det høyeste til en bilist som
ble målt til 103 kilometer i
timen i 80-sona, oppsummerer UP.

Våronna gikk opp i røyk i Undrumsdal

Revac-brannen etterforskes for fullt

Se video på ReAvisa.no

som fører inn til et hus på
Hegg. Et scenario vi har
sett mange ganger langs
Bispeveien, med manglende
veiskulder. Også akkurat
her, som det har vært flere
liknende ulykker av mer
eller mindre alvorlig art.
Heldigvis var dette mindre
alvorlig, uten personskader
– men med ganske store
materielle skader. Begge
airbagene var utløst og
hadde gjort jobben sin, da
uhellet var ute. Utforkjøringen, som skjedde rett før
klokka 19.00 tirsdag kveld
22. mai, ble anmeldt,
melder Politiet i Sør Øst.

stoppa traktoren og rett etter sto traktoren i flammer.
Mens mannskapene la ut
rundt tohundre meter med
slange fram til traktoren
og slokka brannen, ga jeg
førstehjelp til traktorføreren
ved å legge på kjølende
gel på brannskadene. Etter
hvert kom det ambulansepersonell til stedet som
ivaretok traktorføreren, forteller vakthavende brannsjef
Andrew Wright ifølge Vestfold interkommunale brannvesens Faceboook-side. Hva
brannen kommer av, vil ikke
politiets operasjonsleder
spekulere i til ReAvisa, men
han forteller at alle branner
skal etterforskes, – så det
opprettes en sak.

Sjekk siste nytt
på ReAvisa.no
Tips ReAvisa:
Tips@ReAvisa.no
Tlf 488 69 444

Åpent klokka 11 - 20
(søn klokka 13 - 20)
Gamleveien 2, Revetal
Telefon 330 63 100
revetalgamlestasjon.no
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Folk i Re:

Bygdekvinnene
mangler svømmelærer til høsten

BARNEOMBUD I SEKS ÅR:
Anne Lindboe (47) vokste
opp på Revetal og gikk på
Solerød skole. Her er hun
tilbake på gamleskolen som
barneombud i fjor høst.
Foto:
Stian Ormestad.

Anne slutter som barneombud – blir barnehagedirektør
REVETAL/OSLO: Åremålsstillingen som barneombud går nå ut for Anne Lindboe. Hun har allerede
finni seg en ny jobb.
Anne Lindboe (47) kom fra
stillingen som barnelege ved
Oslo universitetssykehus da
hun ble Barneombud tilbake
i 2012.
Blir barnehagedirektør
I seks år har 47-åringen,
som vokste opp på Revetal
og gikk på Solerød skole
og Revetal ungdomsskole,

vært ombudet for alle barn i
Norge og talt barnas sak.
Blant annet som da hun
besøkte sin gamle skole
Solerød i fjor. Hun har allerede skaffa seg en ny jobb:
Administrerende direktør i
Private Barnehagers Landsforbund (PBL). – Jeg gleder
meg veldig til å komme i
gang og ta fatt på opp-

gavene. Det blir utrolig
spennende, og jeg ser fram
til å jobbe for at alle barn
skal få muligheten til å gå
i en best mulig barnehage,
sier Anne Lindboe til
Aftenposten.

beidsgiverorganisasjon for
brorparten av landets private barnehager. Forbundet
har 1.930 medlemsbarnehager med omtrent 30.000
ansatte.

Organiserer snaut 2.000
medlemsbarnehager
PBL er interesse- og ar-

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

REVETAL/UNDRUMSDAL:
– Vi har vært veldig heldig
med svømmelærere i alle
år, men nå står vi plutselig uten, forteller Olaug
Grytnes i Undrumsdal
bygdekvinnelag, som håper
lokalavisa kan hjelpe i jakten på en ny svømmelærer.
I 35 år har Undrumsdal
bygdekvinnelag tatt med
barn fra Re og omegn i bassenget for vanntilvenning
og svømmeopplæring. På
kursene er det barn fra 5 år
og oppover. – Det er mange
fritidsaktiviteter å velge
blant i dag, men vi setter
jo stor pris på at foreldrene
velger akkurat dette for
barna sine. Dette er mer
enn bare lek og moro – det
er noe livsviktig: Å forebygge drukningsdød, sier Olaug
til ReAvisa. Svømmekurset
går over 11 onsdagskvelder
til høsten. All organisering
skjer på frivillig basis, men
svømmelæreren får lønn
etter avtale. Ved interesse
er Olaug Grytnes å treffe på
telefon 416 83 321 for mer
info om bygdekvinnenes
svømmeopplæringstilbud.

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

GRATEIRSING!

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

Truls Bøhle

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

RD

09999.no
m

dnbeiendo
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Sist, men ikke minst:

Slekters gang i Re:
Døpte:
Våle kirke
20.05
10.05

Oscar Lauridsen Venjum (Bakke mølle)
Elise Sanner Holt

Døde:
Våle
27.04

Arnt Lie

Ramnes
25.04 Asbjørn Hagbart Horn (seremoni i Våle kirke)*
05.05 Jack Raymond Aasen (seremoni i Fon kirke)*
15.05 Trond Victor Heian (seremoni i Våle kirke)*
17.05 Astrid Helene Venås

Cathrine tester ut lavkarbonadedietten.

Vigde:
Ramnes
25.05 Kari Haagensen og Tommy Johansen
(borgerlig seremoni på kommunehuset)
* Ramnes kirke var stengt på grunn av råteskadereparasjoner innvendig. Seremonier var flytta til
en av de andre kirkene. Kirka åpna igjen til
konfirmasjonene den 26. mai.
Kilde:
Re kommune, kirkekontoret

Tommy og Kari var
først ut med Thorvald som «prest»

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

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

- gir sorgen vei
Planlegger for framtidig gravferd, oppretter gravferdstestamente og skreddersyr gravferd på det sted
dere ønsker. Organiserer askespredning.
Livssynsåpne seremonier.
Oppretter fremtidsfullmakt til bruk
ved framtidig alvorlig sykdom.
Alternativ Gravferd AS,
Jan Bøhle, Brårveien 249, 3175 Ramnes
9938 8609, hele døgnet.
post@alternativbegravelse.com

www.alternativbegravelse.com

Ester Helene Skjeggerød feira 90 år
REVETAL: Onsdag 6. juni
fylte Ester Helene Skjeggerød, født Ormestad, 90 år.
Dagen ble feira med over
60 gjester på Re helsehus.
Barn, svigerbarn, barnebarn, oldebarn og tantebarn
og svigerinne var samla til
et hyggelig måltid. Tantebarna på Ormestad-sida
hadde laga sang som ble
framført og yndlingssangene
”Mor, kjære mor” og ”Den
gamle syrin” ble tatt som
allsang. På barndomshjemmet i Farbakk var det så
mange duftende syriner,
som Ester husker enda. Nå
er husene borte, men minnene er der. I ungdommen
tjente Ester på flere gårder,
forteller hun. Hos Bjerkø på
Kihle, på Linnestad og Kløv.
Ester gifta seg med Anders
Johan Skjeggerød i 1946 og
bodde først på Myrvang på
Hjerpetjønn, forteller Ester.
Så bygde de hus på Hjerpetjønn hvor Anders dreiv
smia. Mange etterkommere

JUBILANT: Ester Skjeggerød ble feira av familien på 90-årsdagen sin.
Bak ser vi fra venstre
barna Erik Skjeggerød ,
Reidar Skjeggerød, Tone
Martine Brekke; Øivind
Skjeggerød, Hanne
Skjeggerød Johansen og
Arve Skjeggerød.
Foto:
Håkon Westby.

har det blitt: 7 barn, 15
barnebarn og 27 oldebarn
og fem bondusoldebarn. I
dag bor Ester på Re helsehus og gleder seg over alle
gjestene som feira henne.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

REVETAL: Som en følge av
kommunereformen, skal
kommunene stå for borgerlige vielser – ikke domstolene, som tidligere. Her i Re
har kommunestyret gitt
oppgaven til ordfører, varaordfører eller rådmann.
Det aller første bryllupet
med ordføreren som «prest»
fant sted på kommunehuset
siste fredagen i mai. – Artig
å være først ute, mener det
lykkelige brudeparet Kari
Haagensen (59) og Tommy
Johansen (58). De kan forsikre om at svaret var «ja»
da ordføreren spurte. Etter
seremonien i kommunestyresalen ble det stor ståhei utenfor kommunehuset.
Der hadde familie, venner
og arbeidskolleger møtt opp
for en skål i champagne og
champagnebrus.
– Hvordan var det å være
«prest», Thorvald?
– Det var jo artig, det, sier
Thorvald og smiler. – Vi
satte så pris på det han sa,
spesielt det med asketreet,
forteller Kari til ReAvisa.
– Det var en veldig fin
seremoni!
Les mer om både asketreet
og bryllupet på nettavisa
ReAvisa.no.
Foto:
Stian Ormestad.
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FORSAMLINGSLOKALER FOR UTLEIE I RE OG OMEGN

Fjellborg ungdomslokale

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

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

Underetasjen i Ramneshallen

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

Våle prestegård

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

Hjerpetjønn Vel

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

ReAvisa for 5 år siden: Grendeturnering på Hjerpetjønn
FRA ARKIVET: Bygdas beste lag skulle kåres i Grendeturnering på Hjerpetjønn for
fem år siden. - For all del, ikke la det bli Bergsåsen igjen. De har hatt pokalen i to
år, så viktig at dere danner lag og melder dere på!, oppfordret arrangørene i ReAvisas sommermagasin 2013. I tillegg til hjemmelaget Hjerpetjønn og tittelforsvarer Bergsåsen stilte også Revetal, Linnestad, Brekkeåsen, Lundteigen, Fon og
Valleåsen lag. Til og med lag fra andre siden av kommunegrensa meldte sin ankomst: Sem og Høyjord. I år er det grendeturnering igjen, i regi av Ramnes IF.
Det skjer i år på Bergsåsens hjemmebane lørdag 8. september 2018.
Faksimilie: ReAvisa 2013.

ReAvisa for 10 år siden: Postkontoret flytter inn i butikken
FRA ARKIVET: Postkontoret på Revetal flytter nå inn i nye lokaler på Re-torvet,
meldte ReAvisa for ti år siden: Det er Meny Revetal som nå skal ta seg av postkontorets funksjoner. Ingegerd Brattestå var ansatt på postkontoret på Revetal,
og hun fortalte at det fortsatt ville være like enkelt å få posta brev og pakker som
tidligere. Hun kom også med gladmeldingen om at ingen av de ansatte på postkontoret skulle stå uten arbeid etter omleggingen.
Faksimilie: ReAvisa 2008.

Skogseiendom i Re

FON U.L.

Vonheim i Fon

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

Bygdehuset Sagatun i Vivestad

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

Sverretun på Linnestad

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

Kulturhuset Elverhøy i Ramnes

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

Klubbhuset Bibo Idrettspark

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.

600 dda skog og 100 dda
innmark ved Korssjøen
vurderes solgt - kontakt
M. Lorange tlf 917 88 885

Grendehuset i Kleiva

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

HJELP!!!! Vi trenger SVØMMELÆRER
11 onsdagskvelder til høsten for barn over 5 år.
Henv. Olaug Grytnes tlf 416 83 321.
Arr.: Undrumsdal bygdekvinnelag.

Sommeråpen tur-kafé på Våle prestegård
Vi ønsker velkommen til søndagskafé 17. juni kl. 12 - 16. Salg av pølser, is, sveler og
rømmegrøt. Linjentene har aktiviteter på tunet – sauene beiter rundt låven! Natursti for
barna med premiering. Lena Fahre guider tur på prestegårdsstien. Velkommen!

Ramnes historielag: “Veteranbiler i Ramnes”
Åpent møte utendørs mandag 18. juni kl. 19.00 på Bygdetunet Brår. Tema er
«Veteranbiler i Ramnes». Det blir framvisning av veteranbiler tilhørende i Ramnes
& omegn, samt intervjuer med bilenes eiere om bilenes historie og annet moro.
Ved dårlig vær setter vi opp telter som både biler og publikum kan sitte innunder.
Enkel servering. Vel møtt!

ÅPENT MAN - LØR KL 11 - 19
Man-lør
11-19 / Søndag 15-19
NY ÅPNINGSTID SØN KL 14 - 18

RE
AVISA

ReAvisa vil fortsatt være gratis,
men setter du såpass pris på
avisa 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!
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09-20 (18)
Spesialist innen: Fotball - Håndball - Løp - Ski - Sykkel

STORT UTVALG

EL-SYKLER!

EN PRØVETUR MÅ OPPLEVES! BE OM DEMO!

9.999,FRA

3 FOR 2
PÅ SKO!

IGSTE
*GJELDER IKKE HOKA. VI SPANDERER DET RIMEL
TILBUDET GJELDER UKE 24

PARET.

- VI HAR DIN NYE SYKKEL!
VERKSTEDET ER KLAR FOR Å SETTE
DIN GAMLE SYKKEL I TOPP STAND!

HAR DU...
HJELM
LYS
PUMPE

BARNESETE
LAPPESAKER
BRILLER
RIKTIG SETE

TRENINGSTØY FRA

-30%

LDNINGEN REKKER.
TILBUDET GJELDER UKE 24, ELLER SÅ LANGT BEHO

1500m2 FULLSORTIMENT SPORT
Ta alltid med ditt Gullkort og støtt din klubb i lokalmiljøet!
Sport1/Ditt Klubbhus AS er i familie med

www.dittkontor.no / www.dittgrafisk.no
33 36 26 00 (Butikk) - 33 30 67 67 (Kontor/Grafisk)

