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LYS, VARME
ELLER EKSTRA
KONTAKTER?
Trenger du hjelp med installasjon
bedrift eller privat? Vi har stor
kompetanse og kan komme raskt!
Vi leverer alle type elektro- og svakstrømsinstallasjoner. Bare ta kontakt!
elektro s data s tele s alarm s internkontroll
Telefon 33 06 10 20
post@altinstallasjon.no
altinstallsjon.no

Stusser på
skilt-rot i Re
Kartet stemmer ikke med terrenget - eller rettere sagt skiltingen: Gregershullet eller Gregershølet? Hauan
eller Haugan med G? Kleven eller Kleiva? Bakstvål eller Bakstevold? Solerød eller Sollerød med to L-er?
Veivokter Anton Slurebakken i lokalrevy-moromann Kåre Holtungs skikkelse tyr til sivil ulydighet. Slurebakken har satt opp sitt eget skilt i Gregershølet og er ikke i tvil: - Gregershølet, med tjukk L og stum T!
ReAvisa.no - siste nytt fra Re!

15 - 16 - 17
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ReAvisa september 2014
Foreldre-initiativ mot mobbing i Re:

Om ReAvisa:
ReAvisa er en uavhengig
nyhetsformidler for Re og
omegn på papir og nett.
Nyheter fra Re på nett
www.ReAvisa.no.
3.000 lesere hver uke.
Nyheter fra Re på papir
ReAvisa månedsmagasin
5.300 / 8.800 i opplag
sendes til alle husstander
i Re og omegn / fulldistribusjon til hele
Andebu og Hof i tillegg
ved utvalgte utgivelser.
Utgiver: Ormis Media
Distrubisjon:
A-media Distribusjon
Trykk: A-media Trykk

Kontakt ReAvisa:
Telefon: 488 69 444
E-post: Post@ReAvisa.no
Adresse: ReAvisa,
Revetalgata 8,
3174 Revetal

Vennskapsuke på Kirkevoll:

Annonse i ReAvisa:

– Her er det mobbefritt!

ReAvisa sendes ut en gang i
måneden til alle husstander
i Re og omegn. Den daglige
nyhetsformidlingen skjer
på ReAvisa.no. Treff
kunder i Re og omegn på
en billig og bra måte med
annonse i ReAvisa - på
papir og nett.
Send epost til
Annonse@ReAvisa.no
eller ring tlf 488 69 444.

KIRKEVOLL: Kirkevoll-elevene mener at det ikke er mye mobbing på deres skole. - Nei, det er det ikke. Hvis 		
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Vennskapsuka ble planlagt før
sommerferien, forteller Annika
Creutzer Langslet og Anette
Bræin, foreldre til Kirkevollelever. Forrige uke ble planen
satt ut i livet og hele uka ble
viet antimobbe-prosjektet
- Hele poenget er å få med
foreldrene, forteller de til
ReAvisa. - Kampen for en
mobbefri skole er like mye vårt
ansvar som foreldre som de
ansatte på skolen sitt ansvar!

Tips ReAvisa:
Har du tips til ReAvisa,
ta kontakt på epost
Tips@ReAvisa.no
tlf 488 69 444
Du kan også besøke
ReAvisa i Revetalgata 8.

Får du ikke
ReAvisa?

Et tema som engasjerer
Mandag ble det lagd og hengt
opp plakater over alt på skolen,
med små tankevekkere: Har
man vært grei eller ikke i dag?

Send din postadresse
til Post@ReAvisa eller
ring tlf 488 69 444.

Det ble fortalt historier om
mobbing, lærere jobba med
dilemma, dramatiserte rollespill
og diskuterte hva som er greit
og ikke. I storefri er foreldre
med i skolegården for å passe
på at alle trives og har det bra.
- Det er helt utrolig hvordan de
voksne stiller opp, forteller
Annika og Anette.
- Foreldre tar seg fri fra jobb
for å bidra! Dette er helt tydelig
et tema som engasjerer mange,
både voksne og barn. Barna
snakker om det, og det å lage
vennskapsbånd er populært.
Ny skolesang
Tirsdag 2. september 2014 var

det invitert til hyggelig samvær etter skolen i skolegården.
Elever, foreldre og besteforeldre
kom i et antall på rundt 200
i ettermiddagssola. 6. og 7.
klassingene laga natursti som
de yngre barna ble med på.
Samlingen ble åpnet med sang
og musikk, der Roger Bergan
og Frank Wedde har laget en
ny skolesang for Kirkevoll med
fokus på vennskap.
Forebyggende arbeid
- Vi har kanskje ikke store
problemer med mobbing her på
Kirkevoll skole, men dette er et
forebyggende abeid. Kampen
mot mobbing er aldri over, og vi

planlegger å ta opp igjen tema
med javne mellomrom. Det er
snakk om å bevisstgjøre ungene
på egne handlinger. Kanskje
de ikke skjønner at det de gjør
kan såre andre. Det kan jo være
mobbing overalt, også her på
Kirkevoll, forteller Annika.
- Skal få slutt på mobbing
Ole Erik Holtung (12) mener
Vennskapsuka gjør at man får
nye venner og kjente på skolen.
- Vi blir venner med flere som
du kanskje ikke prater med
ellers, og det er bra.
Naturstien var populær, med
blanda grupper med elever fra
alle trinn fra 1. til 7. klasse.

Journalister i ReAvisa:
Stian Ormestad

Redaktør og fotojournalist
Epost: Stian@ReAvisa.no
Telefon: 488 69 444

Synne Eggum Myrvang
Frilans ungdomsmedarbeider
Epost: Synne@ReAvisa.no
Telefon: 414 79 715

Video, bilder og nyheter fra Re		

Håkon Westby

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

www.ReAvisa.no

ReAvisa jobber etter Vær Varsomplakaten og
Tekstreklameplakatens regler for god presseskikk.
Ta kontakt med redaksjonen hvis du mener at du er rammet av urettmessig
omtale. PFU behandler klager mot pressen i pressetiske spørsmål.
Adresse: PB 46 Sentrum, 0101 OSLO, tlf 22 40 50 40, epost pfu@np-nr.no

L
av eve
bo rt
nd på
en dø
sjø ra
l!

ReAvisa september 2014

Kort om
Vennskapsuke på
Kirkevoll skole:
• Manifest mot mobbing arrangerer hver høst en
kampanjeuke i uke 36:
Voksne skaper vennskap.

HER SKAL DET
IKKE FINNES NOE
MOBBING! Kirkevoll-elevene ReAvisa
snakka med forteller at
det ikke er noe mobbing på skolen deres.
Men skulle det være
noen veldig få som blir
mobba, skal det kjapt
bli slutt på det, lover
Johannes Myhre (8).
MOBBEFRI SKOLE:
Rasmus (5) henger
opp-ned i klatrestativet. Han er en av
flere 1. klassinger som
har starta på Kirkevoll
skole denne høsten
- en mobbefri skole.

• Foreldre ved Kirkevoll
skole tok initiativ til å delta
i kampanjen, inspirert av reportasjer om foreldregrupper
ved andre barneskoler som
har gjort det samme.
• Foreldre skal være tilstede på skolene i friminuttene. Skolen blir dekorert
med utsagn og historier om
konsekvensene av mobbing.
Det blir satt av tid til å prate
om disse plakatene i skoletimene.

Fokus på spisekvalitet og dyrevelferd
www.smaksprodukter.no - facebook.com/smaksprodukter.no

• Re-artistene Roger Bergan
og Frank Wedde har laget en
helt ny skolesang for Kirkevoll som skal læres inn
denne uka.
* Les mer om elevenes
evaluering av Vennskapsuka
på side 5 i denne ReAvisa.
Kilde:
Foreldregruppa
Kirkevoll skole

Foto:
Stian Ormestad

Åpningstider:
det er noen få, få, få som blir mobba så skal vi få slutt på det!

Flere har vennskapsbånd på armen. Det lager elevene sammen
i skoletida. - Det er veldig fint
at vi lager ting ut av vennskap,
og at vi lager det sammen med
andre. Og natursti er veldig gøy,
mener Jonas Hestnes (7). Alle
elevene ReAvisa snakka med er
enig om at det ikke er noe mobbing på Kirkevoll skole. - Nei,
det er det ikke. Og hvis det er
noen få, få, få som blir mobba
så skal vi få slutt på det, lover
Johannes Myhre (8).
Manifest mot mobbing
Manifest mot mobbing arrangerer hver høst en kampanjeuke i uke 36: Voksne skaper

vennskap. Vennskapsuka på
Kirkevoll skole var en del av
dette opplegget. Foreldregruppa
består foruten nevnte Annika
Creutzer Langslet og Anette
Bræin av Eva Bonde, Lise
Gusfre Ims, Ingunn Nåtedal,
Camilla Husemoen, Kolbjørn
Hjartholm, Laila Kottum
Hestnes og Stina Aanderaa
Neergård.
- Vi voksne er viktig!
- Vi håper på positive ettervirkninger for elever, foresatte
og ansatte på skolen. Vi vil sette
fokus på at vi voksne har stor
påvirkningskraft på skolemiljøet
til barna våre, forteller foredre-

gruppa i en pressemelding.
- Vi har i lengre tid satt ekstra
fokus på gode rutiner, forebyggende arbeid, fellesskap og
læringsglede på Kirkevoll skole,
forteller rektor Nina Henriksen.
- Heldig med foreldregruppa
Kirkevoll-rektoren setter pris på
foreldrenes engasjement:
- Kirkevoll skole er heldig som
har en foreldregruppe som vi
ansatte jobber så godt sammen
med, mener hun.
- Arbeid mot mobbing er det
særdeles viktig at vi står sammen om. Alle voksne må bry
seg for å forhindre at barn opplever å bli utsatt for dette.

Drop-in i Revetalgata
-ingen timebestilling!

Torvparken – Revetal

Husk neste ReAvisa!

ReAvisa.no - 7.095 lesere sist måned!
Mest lest sist måned:
1. Revac anmeldes for miljøkriminalitet
2. Super-søsknene Liset vant Re VGS-triathlon
3. Hjelp oss å hjelpe folk på flukt i Irak
4. Ulykke mellom sykkel og bil i Bjerkeveiskillet
5. Våle-jente får et skoleår i USA

Mandag - fredag 10 - 17
Lørdag stengt

Mest lest så langt i år:
1. Leteaksjon etter savnet kvinne i Undrumsdal
2. Dødsbrann i Re
3. Revårock til Rockerfeller
4. Ble pressa av veien av ukjent bil
5. Tore Sagen på NRK: - Re ryker først

ReAvisa oktober 2014 har
annonsefrist 15. oktober
utgivelse onsdag 22. oktober
Annonse@ReAvisa.no / tlf 488 69 444
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Foreldre-initiativ mot mobbing i Re:

Politiet om nettmobbing:
– Foreldrene er viktig for å forebygge!

UNDRUMSDAL: Som del av kampanjeuka mot mobbing inviterte foreldre og lærere ved Solerød skole til debatt rundt nettmobbing.
Det ble en lang og god diskusjon rundt et tema som engasjerer både små og store - og politiet.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Dialogkonferanse om nettmobbing” på Dalheim i
Undrumsdal var et av flere
arrangement i forbindelse med
Manifest mot mobbing sin
kampanjeuke i uke 36: Voksne
skaper vennskap. Det ble lang
og god prat rundt tema, der
politiførstebetjent Trine Berg
ved Indre Vestfold lensmannskontor skulle snakke en halvtime, men ble hele en time over
tida.
Alvorlige konsekvenser
Politiet kjenner til både dødstrusler og sjølmord som følge

av nettmobbing. Det ble mye
fokus på hvordan man skal løse
konflikter før det går for langt.
Ei jente i salen har en god oppskrift på det:
- Får jeg noe stygt skrevet til
meg, så sier jeg ifra til mamma.
Så kan mammaene ringe til
hverandre. Det er bedre enn å
svare med noe stygt tilbake, så
vi blir uvenner. Da kan heller
mammaene snakke sammen, så
blir vi heller venner.
Foreldrene er viktig, poengterer
politiførstebetjenten:
- Vi som voksenpersoner
skal sette grenser og ta noen

standpunkt - barna vil takke oss
senere. Vi kan ikke være der
100 prosent, men vi må være
synlig og tilgjengelig - og tørre
å ta den vanskelige praten.
Lettere å mobbe på nett
Politiførstebetjenten skryter
etter møtet av initiativet på
Solerød. - Politiet prioriterer
gjerne å bruke ressurser på
forebyggende arbeid. En kveld
som dette kan spare oss for
mange problemer senere, helt
klart, sier hun til ReAvisa. En
mamma poengterer at det er
lettere å mobbe på nett enn i

skolegården. - Vi voksne må
lære barna at de samme reglene
gjelder på nett som for skikk og
bruk ellers i hverdagen. Også
når problemer skal tas opp
over nett. Politiførstebetjenten
forteller at det er lov å bli sur
og sint på nett også. - Men tenk
om du hadde turd å si det ansikt
til ansikt før du skriver det på
nett, råder hun både barn og
voksne.
Godt oppmøte
Cirka 50 barn og voksne var
med i praten i gymsalen på Dalheim torsdag kveld 4. septem-

ber 2014. De fikk også med seg
noen gode råd fra politiet:
Foreldrenettverk, for eksempel
- foreldre bør prate sammen for
å skape trygghet om hva som
skjer rundt barna. - Skolen og
foreldremøter er gode arenaer
for å ta opp problemer - og
spørsmål om det man kan lure
på, mener politiførstebetjenten.
Og skulle problemene gå så
langt at det er nødvendig, minner hun om at politiet har noen
som er veldig flinke til å hente
ting fram igjen sjøl om det er
sletta. Les mer om dialogkonferansen på ReAvisa.no.

ReAvisa september 2014
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Kort om
dialogkonferanse
om nettmobbing:
• Manifest mot mobbing
arrangerer hver høst en kampanjeuke i uke 36: «Voksne
skaper vennskap».
• Foreldre ved Solerød skole
tok initiativet til en dialogkonferanse om nettmobbing
der politet ble invitert til
informasjon og diskusjon
rundt tema.
* Politiet råder foreldre til å
involvere seg også i barnas
digitale verden - foreldre er
viktig for å forebygge mobbing, også på nett.

INTERESSANT PRAT: Politiførstebetjent ved Indre
Vestfold lensmannskontor Trine Berg fortalte historier
om nettmobbing. Verden er i endring og sosiale medier blir en stadig større del av den. Tema nettmobbing
engasjerer både barn og voksne i Re, og foreldreiniativet på Solerød skole får skryt fra politiet.
Foto:
Stian Ormestad

* Cirka 50 barn og voksne
møtte opp i gymsalen på
Dalheim i Undrumsdal til en
interessant og nyttig prat.

Kilde:
Foreldregruppa
Solerød skole

FOREDREINITIATIV: Annika C. Langslet og Anette Bræin
er to av foreldrene som sto bak Vennskapsuka på Kirkevoll
skole forrige uke.
Foto: Stian Ormestad

Elevenes evaluering:
- Ei fantastisk flott uke!
VÅLE: Rett før denne avisa
gikk i trykken fikk ReAvisa
oversendt evalueringsskjemaene
fra Vennskapsuka på Kirkevoll
skole.
- De ser veldig bra ut. Elevene
skulle krysse av på hva de synes
om plakatene, sangen, pikniken, naturstien, aktivitetene i
på skolen og foreldre i storefri.
Veldig mange gode tilbakemeldinger, forteller Anette
Bræin i en epost. Flere skriver i
kommentarfeltet nederst at dette

vil de gjøre flere ganger. Flere
skriver at det var moro å se sine
foreldre på skolen i skoletida.
- Det var moro at denne uka
gikk så bra og at både skolen
og elevene synes det var så
fantastisk, forteller Bræin på
vegne av foreldregruppa bak
Vennskapsuka.
- Så håper vi at målet vårt blir
nådd, en skole og et oppvekstmiljø som fremmer trygge og
gode vennskap mellom både
voksen og barn.
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Lokalhistorie i Re:

SER ENDEN PÅ
PROSJEKTET NÅ: Øyvind
Skjeggerød (65) sitter på
det store bildet foran Bakke
Mølle som bare blir finere
og finere. Øyvind står på det
lille bildet sammen med en
av sine gode hjelpere Arild
Bøe i trappa. Videre ser vi
den nye flomdemningen fra
2011. Flomløpet ble sprengt
ut på 1960-tallet. Den gamle
damluka skal henges på
veggen for å vise gammelt
handverk. Vannhjulet
kommer også snart i drift.
Foto:
Håkon Westby

Bruker sin erfaring fra et spennende yrkesliv i lokalhistoriens tjeneste på Bakke Mølle
BAKKE MØLLE: Alle som kjører forbi på Bispeveien ser at Bakke Mølle gjennomgår en skikkelig opprustning. Øyvind Skjeggrød (65)
og hans gjeng tar vare på lokalhistorien med tusenvis av dugnadstimer på den gamle mølla.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Øyvind Skjeggrød (65) har levd
et spennende yrkesliv som en
problemløser når det kommer til
maskiner og teknisk utstyr. Han
har fått opp moderne maskinparker i Liberia og Øst-Timor.
Nå er 65-åringen egentlig
pensjonist, men det hender
han sier ja til småjobber. Men
mesteparten av tida hans går
med til dugnadsjobb på gamle
Bakke Mølle langs Bispeveien,
ved Skinnene-krysset.
- Begynner å se enden på det
På Bakke Mølle er demningen
tom, i bunnen av mølledammen renner det en liten bekk.
Dernest ser vi en nystøpt vernemur øst for demningen. Den er
støpt med forskalingsbord på
gamlemåten, forteller Øyvind
som møter ReAvisa med sitt
velkjente glis. To ganger i året
pleide man å tømme dammen
slik at grinda eller rista foran
turbininntaka kunne renskes for
kvist og annet som la seg på.
Nå mens dammen er tom har de
fått støpt vernemur og satt inn
ny bånnluke i dammen, forteller
Øyvind. Den gamle luka skal
henges på veggen for å vise
fram gammelt handverk. Det
er Arild Bøe som har stått for
forskaling og støping av muren.
- Begynner å se lyset i tunellen
nå, sier Øyvind. Om et år eller
to skal vannet omdannes til energi. Da skal turbinene i gang.
Nå holder vi på med toalettene.
Det er installert biokjemisk
renseanlegg som også møllerboligen er tilknyttet. Kaldt og
varmt vann er på plass. Kjøk-

kenet og kontoret er ferdig. 41
vinduer er restaurert, kittet og
malt og satt på plass igjen.
- Jeg gikk på kurs og lærte
teknikken og restaurerte de seks
første – resten har Per Guran
tatt. En kjempejobb!
Mange gode hjelpere
Øyvind har bestandig syntes
det har vært moro med vann og
vannets energi.
- Da jeg var med i Fon
Bygdekultur kjørte Margrethe
(kona, red. anm.) og jeg til
Sverige og kjøpte dampmaskinen ”Atlas, Stocholm” til Fon
Bygdekultur. Den veier 13 tonn!
Den gamle gårdssaga fra
Skotvedt i Fon ble kjøpt av Fon
Skogeierlag og opprinnelig gitt
til Våle Prestegård for oppsetting der, sammen med dampmaskinen. Det ble utbeida ferdige planer, men de ble det ikke
noe av. Sammen med Kristin
Skjelbred fra Nord-Jarlsbergmuseene kjørte Øyvind hele
Vestfold rundt for å se om de
fant et passende sted å sette opp
dampmaskinen. Da var det at
brødrene Gjersøe kom og tilbød
Øyvind den gamle Bakke Mølle
vederlagsfritt. Våle historielag
ga saga til Øyvind mot at den
ble satt opp ved Bakke Mølle og
Fon Bygdekultur gav dampmaskinen, pluss 50.000 kroner
mot at den ble tatt vare på. Det
var aldri noe tvil om at de gamle maskinene var i gode hender.
Saga er satt opp på dugnad og
med støtte fra fylkesskogkontoret. Da ReAvisa var
innom ble det satt på ny kled-

ning der hvor de gamle materialene var for dårlige. Dampmotoren med et kjempestort
svinghjul er under montering
inne i mølla. Saga er plassert på
samme sted hvor det tidligere
lå ei sag. Det har også tidligere
vært dampmotorer på mølla. De
ble brukt når det var lite vann i
Storelva.
- Det har vært mye dugnad her?
- Ja, masse! Blant andre Jan
Arne Hvidsten, Morten Bergan
hjelper med graving, Mads
Brekke hjelper til med vann
og kloakk, Knut Bu med det
elektriske, Vidar Hansen med
takrenner og Oddvar Borge
som hjelper til på mange måter.
Det er skjært tømmer på dugnad
og vi har fått gaver. En gang
fikk vi masse armeringsjern,
som nå er støpt inn i vernemuren, forteller Øyvind som er
glad for alle som hjelper til - og
han er redd for at ikke alle blir
nevnt.
Mange bidrag og gaver
- I fjor opprettet vi ”Stiftelsen
Bakke Mølles fremme”. Styret
består av meg som styreleder,
Leif Olsen, Oddvar Borge,
Kathrine Skjeggerød Aalborgen
og Jan Arne Hvidsten.
- Hvordan får dere penger til
dette? - Vi har fått 525.000
kroner av Sparebankstiftelsen,
100.000 fra Fylkesmannen til
saga, og midler fra Norsk Kulturminnefond og til kulturminnevern fra Vestfold fylke. Men
materialer til kledning koster og
linoljemalinga som vi må bruke
er dyr. Vi har valgt å la den

gamle kledningen stå og så lagt
på vindtette plater og lektet ut
og kledd utenpå. Da kan jo de
som vil restaurere her om hundre år ta fram det opprinnelige
igjen, hvis de vil.
- Hva er det neste på planen?
- Utvendig står østveggen
igjen. Der skal det også settes
opp en rømningsvei utvendig
fra 2. og 3. etasje i form av en
vindeltrapp som vi har fått. Vi
jobber med å tilbakestille den
gamle trappa til tredje etasje
igjen. Den opprinnelige var mye
slakkere og med et repos. Vi har
også fått tilsagn om pannetørka
fra Ramnes Mølle fra Trygve
Bøhle.
Et spennende yrkesliv
Geolog Rolf Sørensen skal
registrere de ulike steinene som
finnes i elveleiet og så skal det
bli en utstilling av disse.
Mølla blir besøkt hvert år
av 8. klassene på Revetal i
forbindelse med Den naturlige
skolesekken. Da får de både
energihistorie, kulturhistorie
og lære om fugle-, plante- og
dyrelivet langs Storelva. De
får male sitt eget mjøl som de
lager sveler av. De blir stekt på
vedfyrt takke på elvebredden.
Prosjektet støttes også av Våle
Historielag som har en egen
side hvor bilder fra restaureringen legges ut fortløpende.
- Hvilken bakgrunn har du som
får til alt dette?
- Jeg har et år på mekaniker’n
og et år på bilfagskole, og så var
jeg i smia hos far på Hjepetjønn.
Jeg har to år på båt for rederiet

Ingvar Hvistendal, Tønsberg,
og 28 år som reisereparatør i
rederiet Olav Pedersen, Oslo.
Jeg har vært i Liberia i Afrika
og på Øst-Timor. Der var jeg
ansvarlig for å forsyne byen
Dila med strøm og lære opp de
lokale i bruken av maskinen.
Det siste var lett – for de kunne
det. Problemet med strømforsyningen var at vi manglet
penger til diesel. Maskinene var
av samme type som de vi hadde
om bord i båtene jeg var på. Det
var spennende, forteller Øyvind.
FN hadde 8.500 soldater der,
hvorav ti var norske. - Vi måtte
gå med pass og penger på oss
hele tiden, og telefonnummer
tilgjengelig for å ringe hvis
det ble for urolig. Da måtte vi
komme oss kjapt til flyplassen.
- Egentlig er jeg pensjonist
De siste 15 årene har Øyvind
drevet eget mekanisk verksted
hjemme på Herkjeft. - Egentlig er jeg pensjonist, men det
hender jeg sier ja til småjobber
og jobber for Den kulturelle
skolesekken med smiing og
støping. De neste ukene kommer det besøk fra 4H som skal
male mel og steike selvlagede
sveler utenfor mølla. Sørumsand Historielag som holder
på med å restaurere ei gammel
mølle kommer også for å se på
hvordan det gjøres her på Bakke
Mølle, forteller Øyvind. Så er
det bare å ønske ham, sammen
med sine gode hjelpere, lykke
til videre med arbeidet med å ta
vare på vår lokale kulturhistorie
i Re.
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“Egentlig er jeg pensjonist, men det hender jeg sier ja til småjobber og jobber for Den kulturelle skolesekken med smiing og støping. Men mesteparten av tida går med her på mølla”
Øyvind Skjeggerød, Bakke Mølle

Høst-program
for Sukke gård
ØVRE SUKKE GÅRD: I
tillegg til den faste kafeen
hver torsdag og hver første
søndag i måneden, har også
Sukke gård mye annet spennende på programmet for
denne høsten.Torsdag 18.
september kommer Niels
Christian Geelmuyden og
snakker om "Sannheten på
bordet". - Vi inviterer til
spennende dialog og ren
gårdsmat, forteller Hege
Bach ved Sukke gård.
Torsdag 2. oktober blir det
utstilling med malerier av
Roberto Pronzato og sang
ved Kjerstin Engø Pronzato. Da vil kafeen servere
italiensk-inspirert mat med
lokale råvarer. Lørdag 18.
oktober blir det ølbryggerkurs ved Halvard Eik,
Borre ølbrygging. Søndag
2. november inviteres det
til “Nærmagishow” med
trylling, en familieforestilling ved Alexander Haugaas.

)BTMFTUBE(VNNJTFSWJDF"4
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Din totalleverandør av varmepumper og AC
Bispeveien 1518, Våle (Gamle Hegg bruk) tlf 33 38 09 20
Åpningstider: Mandag - fredag 9 - 16

Industriveien 2 A
3174 Revetal

Telefon 33 39 50 13
www.revarmeteknikk.no
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Fra skranten til god økonomi i Vivestad:
– Målet var å få inn noen kroner til bygdehuset
VIVESTAD HØSTMARKED: Nå høster bygdehuset
i Vivestad fortjenesten fra det desidert største
arrangementet i Re. Og penga kommer godt med.
Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
Etter at Sagatun brant i 1972
og ble bygd opp igjen i 1979,
har det etter hvert balla seg på
med ting som må gjøres med
bygdehuset.
- Da jeg satt i styret for Sagatun
for ti år siden kom ideen om
et sommermarked opp for å
få inn noen kroner til å ordne
opp i ting og tang på huset,
forteller Vidar Vallumrød. Han
er markedssjef for Vivestad
Høstmarked. Markedet har etter
hvert utvikla seg til å bli det
arrangementet i Re som trekker
flest folk.
Besøksrekord i Vivestad
Høstmarkedet hadde sin start
i 2005, og har bare vokst seg
større og større. Helga 23. -24.
august i år satte markedet ny
besøksrekord med over 2.500
biler på parkeringsplassen, og
et anslag på 7.000 besøkende.
Selv om utgangspunktet for ti år
siden var å få inn noen kroner
for å få ordna ting på huset, har
dugnadsgjengen i Vivestad stått
på for å gjøre markedet både
stort og spennende.
– Vi har jo satsa litt, og prøvd

å gjøre det hele strukturert og
ryddig, forteller Vallumrød. Det
er fortsatt plass til flere biler på
parkeringa.
– Vi tjener penger på parkering, leieinntekter og matsalg,
hovedsakelig. De siste årene har
vi tjent i underkant av 200.000
kroner, men det har variert. I år
vet vi enda ikke hvor mye som
har kommet inn, men vi regner
med at det blir mer enn de åtte
foregående åra, forteller han.
Glade i bygdehuset sitt
Inntektene går uavkortet til
bygdehuset, og har blitt brukt
etter hvert.
– Vi har blant annet investert i
varmepumpe, ordna opp i det
elektriske anlegget og kjøpt
nytt inventar, kan Vallumrød
fortelle. Det er stadig vekk
noe som melder seg. – Ting
må ordnes opp i. Jeg tror folk
er glade i bygdehuset her i
Vivestad, vi er jo ei lita bygd
med 400 mennesker, sier Vallumrød. Han forteller at det er et
viktig samlingspunkt. Neste år
er høstmarkedet 10 år, og planleggingen er allerede i gang.

Se flere bilder på ReAvisa.no

Nok et nytt rekordår i Vivestad
Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
- Med 2.500 parkerte biler
anslår vi 7.000 besøkende, og
det er flere enn tidligere, forteller Vidar Vallumrød, leder av
hovedkomiteen for markedet.
ReAvisa var på besøk på høstmarkedet på søndag, og du kan
se flere bilder fra markedet på
nettavisa ReAvisa.no. De første
vi traff på var familien Gran,
som står klare til å kjøre av
gårde med veteranbilen sin, en
Triumph Herald 13/60 1969modell. De kjørte bare en av
hele 62 veteranbiler på Re-løpet
i dag. Arild Johansen, tidligere
leder av Re motorklubb er veldig fornøyd med veteranbilløpet. - Det var strålende. Og
om jeg fortsatt er med? Ja! Jeg
er da ikke død, men Tor Bøe har
tatt over som leder, forklarer
han. Videre har boden fra Hus
og Hage Sandefjord med seg

den kanskje mest spektakulære
salgsvaren. Blant gressklippere
og ryddesager står en Ninebot.
Den er tilsvarende en segway,
men er en hakket enklere variant. - Denne har du ikke sett
i Vivestad før, garanterer Tor
Inge Røland fra butikken. Han
demonstrerer hvordan denne
"ståhjulingen" fungerer, og forteller at de enda ikke har solgt
noen. Han mener uansett at den
enda litt fremmede farkosten
er et genialt hjelpemiddel på
enkelte arbeidsplasser, som for
parkeringsvakter for eksempel.
Noen som derimot selger i
bøtter og spann, er Nils Ingar
Knatten og Arvid Haugsbø fra
Knatten fruktgård i Sandefjord.
Ole Junge og Betten Sørensen
fra Tønsberg er blant dem som
sørger for å kjøpe kortreist
frukt og grønt. - Vi har reist hit

PÅ BESØK I VIVESTAD:
- I kveld blir det grønnsakssuppe, også fryser vi ned
noe, så har vi masse vitaminer utover vinteren, forteller
fornøyde kunder av Knatten
Fruktgård.
Foto:
Synne Eggum Myrvang

til Vivestad i flere år. Vi bor i
utlandet i perioder, men så sant
vi er hjemme reiser vi hit. Å gå
på markeder er noe vi ser fram
til, forteller Junge. Sørensen står
for handlingen:
- I kveld blir det grønnsakssuppe, også fryser jeg ned noe, så

har jeg masse vitaminer utover
vinteren, forteller hun. Blant
alle stands var det også flere aktiviteter og demonstrasjoner for
både små og store. Blant annet
arrangerte 4H leker for barna,
Kollen bryg og nydelsesforæning fra Vivestad demonstrerte

ølbrygging, med både humle og
malt fra bygda. Vallumrød oppsummerer det hele kort og greit:
- Det har vært en flott markedshelg og vi er storfornøyde! Litt
regn på ettermiddagen begge
dager har ikke ødelagt noen
ting.

ReAvisa september 2014

Hæla i taket på Sensommerfestival i Våle
VÅLE: Låvefest med det lokale dansebandet Cosmic på scenen ga god sving på dansefoten. Totalt var 1.500
innom Sensommerfestival på Våle prestegård i løpet av sist helg, 6 - 7. september 2014.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Med Cosmic på scenen,
danseglade låvefestgjester
på dansegulvet, og Glagjengen ved blant andre Monica
Fjeld og Hjørdis Holtan i
baren, var grunnlaget lagt for
en god, gammeldags låvefest
på prestegården. Glagjengen

hadde ansvaret for festen, mens
mange andre frivillige og lag
og foreninger sto på fra lørdag
morgen til søndag ettermiddag
6 - 7. september 2014.
- Det er arrangementskomiteen
for Våle Prestegård som står
bak, forteller Pål-Arild Simon-

sen. - Her er det blant annet
medlemmer fra Historielaget
og Våle Ungdomslag. Ellers er
hele arrangementet et skikkelig
dugnadsløft for frivillige med
mer eller mindre perifer tilknytning til foreninger i bygda.
Fellesnevneren er stor interesse

for Våle Prestegård!
Det var som vanlig to dager
med marked, historisk gårdsdrift, underholdning, kafe, ølsmaking, gamle kjøretøyer, dyr,
gudstjeneste, med mer. Camilla
Husemoen fra Bakstvål vant
brødbakekonkurransen. Det var

oppholdsvær så å si hele
helga, men det begynte så
smått å regne da det var tre
kvarter igjen av åpningstida
på søndag.
Foto:
Stian Ormestad

Se flere bilder på ReAvisa.no

Folksom søndag på Brår
BYGDETUNET BRÅR: Regnet la en demper på
lørdagen, men søndag koste folk seg i sola.
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no
Det anslås at 1.000 - 1.500
mennesker var innom Bygdetunet Brår under Åpen Gårdarrangementet siste helga i
august 2014.
- Søndag ble en super dag i sola,
forteller Helga Bjerkø, leder i
Ramnes Historielag. Da kom
det også flest folk.
- Vi hadde problemer med
å holde unna i matutsalget,
spesielt de hjemmebakte brødskivene med brunost gikk unna!
Arrangørene i samarbeid med
historielaget var Ramnes

Bondelag og Ramnes Bondekvinnelag. De hadde fått med
seg mange fine utstillere ute.
Inne var det kunstsalg av Tove
Sparvath Holmøy i framhuset
og Tønsberg - Eidsfossbaneutstilling i aulaen. - Vi er veldig
takknemlig av lånet av modellen av Revetal stasjon, som til
vanlig står på Våle prestegård,
forteller Helga. Det var dyr og
traktorer ute som trakk mange
unger. De kunne også hoppe
i høyet. 4H og Re Bygdeungdomslag hadde også stand.

ÅPEN GÅRD PÅ BYGDETUNET: 1.000 - 1.500 besøkende var innom Åpen gård på Brår siste
helga i august 2014 - flest folk på søndag da sola titta fram.
Foto: Håkon Westby

MUR & BETONG AS
Betongbygg

-

Betonggulv

-

Mur

-

Puss

Bjunevn. 478, 3174 Revetal - Tlf. 913 49 533/ 918 50 371
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Folkemøte om
kommunereformen
Våle samfunnshus
7. oktober kl. 19.00.
Velkommen!

Re kommune

Eldredagen 1. oktober 2014
Våle Samfunnshus kl. 17.30
Hans Brattestå: Skjebneåret 1814 Småting og Storting
Bevertning
Arne Kvalnes: Alf Prøysen i ord og toner
Velkommen! Hilsen Re Eldreråd

Driver systue over garasjen hjemme
VALLE: Visste du at vi har ei god, gammaldags systue rett ved Bispeveien?
Av Håkon Westby
Hakon@ReAvisa.no

Forfatterrommet på Våle prestegård
Astrid Hjertenæs Andersen,
Gunnar Bull Gundersen, Kåre Holt
Offisiell åpning: Søndag 21. september kl. 14.00 til 17.00
Underholdning
Bevertning
Hilsen ved ordfører Thorvald Hillestad
og en rekke andre gjester
Den offisielle åpningen er et åpent møte,
men på grunn av bevertning og gjennomføring av
arrangementet, trenger vi oversikt over antall deltagere.
Påmelding innen 15. september til
Mia Olsen – im-olsen@online.no – 907 54 559
Velkommen!
Hilsen Styret.

Ramnes Historielag
innbyr alle til samlinger
Lørdag 20. september kl. 14.00:

Rusletur til Bjørndalen i Vivestad.
Vidar Vallumrød og flere andre lokalkjente forteller
historien til de store sandtakene der. Kjør vestover
ca. 1 km. fra Sagatun. Ta med niste, drikke og stol.
Ved dårlig vær kan vi ty inn på Sagatun.

Mandag 6. oktober kl 19.00 på Hjerpetjønn Vel:

(Det har tidligere vært opplyst 13. oktober.)
Vi samles på den gamle skolen der Erling Klausen
og Rolf Sørensen forteller om grenda i gamle dager.
Bevertning. Ta av mot nord ved skilt ca. 1,5 km
vestover fra Askjer bru.
Velkommen!
Ramnes Historielag v/styret.

På vestsida av Bispeveien ved
oppkjørselen til Valleåsen finner
du Maryons systue. Systua er
praktisk innredet med sybord,
hyller og stativer. Det er også
en hyggelig sofakrok hvor en
kan kose seg med kaffe mens en
strikker eller syr.
Kunder via jungeltelegrafen
ReAvisa besøkte den hyggelige
systua og lurte på hvordan det
var å drive systue i Re?
- De to siste åra har jeg prøvd
å leve av det, forteller Maryon
Tangård (39). - Det har gått
bra. Jeg syr gardiner og klær på
bestilling og i tillegg har jeg en

del oppdrag for bedrifter i form
av omsying, reparasjoner og
opplegg.
- Hvordan finner kundene deg?
-Jeg annonserer i lokalavisa,
de finner meg ved å søke på
nettet og særlig jungeltelegrafen
virker. De fleste som kommer
er via bekjente som har vært
her før.

puter og gardiner til båter og
fortelt. Jeg har planer om å
melde meg på møbeltapetsererkurs og salmakerkurs,
fordi det er mange som etterspør slike ting. Maryon har
masse prøver og kan skaffe
glidelåser, tråd og tekstiler,
til bobiler, campingvogner
og båter.

Veldig varierte oppdrag
Maryon kan fortelle at oppdragene er mye forskjellig:
- Klær av alle slag, noen ganger
har jeg hjulpet folk med spesielle problemer: Jeg har fiksa ei
våtdrakt, slalåmstøvler, pensko,

Stiller ut på markeder
I systua har hun en utstilling
av produkter som hun selger
på messer og markeder. Det
er mindre gjenstander som
lages i perioder hun ikke har
syoppdrag.

Rottenikken
på Re-besøk
LINNESTAD: Rottenikken fra
Buggegården rett over kommunegrensa til Horten er lat
og rampete, men ikke mer lat
og rampete enn at han reiser
rundt til alle barnehagene i Re
og gir bort bok og CD. - Vi har
hatt besøk av barnehager og
SFO fra Re i sommer, så det
er stas å kunne reise tilbake og
besøke dem. Vi digger nemlig
nabokommunen vår, sier dama
inni kostymet Hanneli BuggeHansen (30). Les mer på
nettavisa ReAvisa.no.
Foto:
Stian Ormestad
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Lekebutikken på
Revetal feirer 10 år
REVETAL: - Yes! vi leker
feirer 10-årsbursdag fra 11. til
13.september 2014, forteller
Jarle Magnussen i lekebutikken på Revetal. - Vi feirer med
utrolig mange gode tilbud og
tikronerstilbud. I tillegg har vi
mange aktiviteter i butikken
disse dagene, med ballongklovnen Kemo, Yes-løven Løv
Løvesen, kaker og slush, gaver,
lek og moro. Det blir også
konkurranser alle dagene.

ReAvisa.no
- siste nytt
fra Re

SYSTUE I RE: Maryon Tangård (39) driver sin egen lille
systue på Valle ved Bispeveien. Etter to års drift forteller
hun at det går an å leve av å drive gammeldags systue i Re.

Tips ReAvisa!
Tips@ReAvisa.no

Foto: Håkon Westby

ET HJEM
MIDT I VESTFOLD
Torvparken består av 36 selveierleiligheter
fordelt over fem etasjer og ligger i nær tilknytning til Re Torvet. Her har du lett tilgang til alle
sentrumsfunksjoner og et hjem i senter av
Vestfold.
•
•
•
•
•

2- til 4-roms leiligheter
Fra ca. 55–120 kvm BRA
God standard
Garasje med heis til leilighetsetasjene
Store balkonger

36 SELVEIERLEILIGHETER I REVETAL SENTRUM

PRISER FRA
kr. 1.960.000,- til kr. 5.770.000,-

Megler for prosjektet vil være tilstede i banken
på Revetal hver mandag fra kl. 12.00 til 15.00

For nærmere informasjon om prosjektet kontakt:
Anne Handegaard
Telefon: 902 89 750
anne.handegaard@dnbeiendom.no

Telefon: 48 06 44 44

Trond Holsvik
Telefon: 918 85 195
trond.holsvik@dnbeiendom.no

SEND TORVPARKEN TIL 09999
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Lek som læring for nysgjerrige sjeler
HØYJORD: En kalender man kan leke med og lære av fikk Nina Synnøve Grønbech til å starte opp for seg selv med Sjarmtrollparty. Nå er hun forhandler og
teamleder hjemmefra i Høyjord.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
INVITERER TIL SAMTALEGRUPPE: Ingunn Dahl Karlsen
ved Re Gestaltterapi og Hilde Dirkson, tidligere styremedlem
i DIXI.
Foto: Stian Ormestad

Sliter du etter voldtekt
eller seksuell krenkelse?
Pressemelding
Post@ReAvisa.no
Velkommen til samtalegruppa
“Gjenreising” ønsker Ingunn
Dahl Karlsen ved Re Gestaltterapi og Hilde Dirkson, tidligere
styremedlem i DIXI, i en epost
til ReAvisa. - Gruppestart er 30.
september i Næringsbygget på
Revetal. Målgruppa er kvinner
og menn fra 16 år som ønsker
«å ta livet tilbake» etter voldtekt
og som har behov for å treffe
andre i samme situasjon. Tilbudet gjelder også personer som
har opplevd seksuell krenkelse.
Gruppelederne er Hilde Dirk-

son, tidligere styremedlem
ved DIXI ressurssenter mot
voldtekt i Oslo. Advokat og
samarbeidspartner, Per Ingar
Jespersen, vil besøke oss og
besvare spørsmål om juridiske
forhold og rettigheter. Han har
god kjennskap til voldskraverstatning og det strafferettslige
knytet til vold og voldtekter.
Andre fagpersoner som politi,
lege, jordmor, vil bli invitert etter gruppas behov og ønske.
Foto: Privat

Nina Synnøve Grønbech (37)
opprinnelig fra Kirkevoll i Våle
selger barneleker som skal
inspirere til læring hjemmefra i
Høyjord. Etter å ha bodd mange
år på andre kanter av landet har
hun flytta hjem igjen til gamle
trakter sammen med mannen
Steen Grønbech og deres to
barn William på fire år og
Andreas på to år.
Passer for nysgjerrige sjeler
- Jeg har jobba med salg i
mange år, nå har jeg vært
hjemmeværende de siste åra.
Det passer godt å kombinere
hjemmetilværelsen med å starte
litt opp for seg selv, forteller
Nina til ReAvisa. Hun falt for
konseptet da hun fikk se en
kalender som hun kjøpte til
sønnene sine, og som ble en stor
hit. - Her lærer barna ukedager,
måneder og årstider, pluss tallene. Det er magneter på tall
og bokstaver, og alt er i i fine
farger og lett forståelig. En an-

To gode hjelpere satser i Re
REVETAL/VEAR: Glenn Thomas Taanevig (37) og
Kristine Myrstad (38) har i år starta opp en hjelpsom bedrift; Din hverdagshjelp AS.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Kristine Myrstad, opprinnelig
fra Brår, har jobba mange
år med regnskap, og Glenn
Thomas Taanevig, opprinnelig
fra Holmestrand, har jobba med
salg. Begge to gikk fra andre
jobber og satser nå for fullt med
med eget firma fra hjemmekontoret på Vear; Din hverdagshjelp AS. Det ble starta opp
i februar i år på papiret, men
firma er først i gang for fullt nå
i løpet av høsten.
Kan hjelpe med det meste
Fra Vear ser de ut over store
deler av Vestfold, og de ser på
Re og Revetal som et viktig område der de kan tilby deres tjenester - alt fra dagligvarer levert
på døra, besøk og samvær, praktisk hjelp hjemme, datahjelp,
trim og velvære. Alle tjenestene
er spesielt mynta på eldre. - Vi
satte oss ned og gikk gjennom
det vi tenker det er behov for,
og deretter så vi på hva vi kan
hjelpe med - da ble det en god

del tjenester vi endte opp med.
Det mener vi bare er et pluss,
så slipper folk å forholde seg til
mange forskjellige aktører - vi
er fleksible og kan hjelpe til
med det aller meste, forteller
Glenn Thomas. - Tjenestene
finnes allerede der ute, men vi
har ikke sett at noen andre har
samla alt sammen under samme
tak, forteller Kristine.
- Liker å hjelpe til!
- Her om dagen vaska jeg
hjemme hos ei dame, som i
samme slengen nevner at terassen skulle vært beisa - det kan
Glenn Thomas fikse i morra,
sa jeg da, forteller Kristine.
Fornøyde kunder har de allerede
mange av. - Vi liker å jobbe
med mennesker, vi liker å hjelpe
folk. Tilbakemeldingene er ofte
at det er deilig å slippe og bry
familien så mye.
Foreløpig er det de to i jobb,
men det kan bli mer å gjøre og
flere i arbeid, forteller de.

LIKER Å HJELPE FOLK:
Glenn Thomas Taanevig
(37) og Kristine Myrstad
(38) står bak det nyoppstarta firma Din hverdagshjelp AS. - Vi liker å
jobbe med mennesker, og
vi liker å hjelpe folk.
Foto:
Stian Ormestad

nen leke visualiserer brøk med
kakebiter. Det er mange lure
løsninger for å lære med lek og
moro for barna.

vil lære og leke, alle som er
nysgjerrige - og det er vel alle
barn? Noen av spillene passer
for hele familien, forteller Nina.

Trivelig på landet
Overgangen til å bo på landet
igjen er en omstillingsprossess.
- Fra å være vant med å ha
kjøpesenter og kafé rett rundt
hjørne til å bo ute på landet
igjen er ikke bare-bare, men det
er dette vi vil ha. Det er trivelig
å være tilbake på landet, vi
setter pris på at det er trygt og
rolig her. Også har jo jeg masse
familie her i disse traktene, det
er viktig å bo i nærheten av tanter og onkler og besteforeldre.
Jeg storkoser meg her på landet
sammen med ungene mine. Jeg
er virkelig priviligert som har
muligheten til å være sammen
med dem hele tiden!
- Det er pedagogiske produkter
for barn fra de helt minste og
oppover i alder, opp til cirka
12 år. Det er noe for alle som

Norske grundere står bak
- Alle lekene er veldig holdbare
med whiteboard-tusjer. Vi har
også en tegne- og krittbok for
de litt yngre barna. Sånn sett varer egentlig disse lekene “evig”.
Sjarmtroll-party-konseptet er
norsk og kom etter initiativ fra
to damer fra Nesodden, og deler
av overskuddet gis til gode
formål. Lekene selges på homeparties og på nett. - Det passer
meg godt for å kunne kombinere det med å være hjemme
med barna, forteller Nina. Hun
har allerede blitt forhandler og
teamleder etter å ha starta opp i
mars i år. Alle forhandlere over
hele landet hadde Sjarmtrollparty torsdag 4. september, Nina
hadde det på Revetal barnehage
med tema skolestart.
- Slike vil det bli flere av.
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STOR HIT BLANT BARNA: William (4) og Andreas (2) leker med kalenderen som Nina Synnøve Grønbech (36)
falt pladask for da hun ble kjent med Sjarmtrollparty-konseptet. - Poenget er å leke for å lære, eller omvendt.
Foto:
Stian Ormestad
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- ditt kjøpesenter
på veien!

30 BUTIKKER
PÅ TORVET
K^cbdcdedaZi
BZhiZg<g³cc
>k^cYZc
GZkZiVaA^Wg^h
BgB^hiZg]ZggZ`a²g
@VeeV]a
A^[ZGZkZiVa
:meZgiGZkZiVa
GZhiVjgVciZc
GZkZc9VbZ"=ZggZbdiZ
HnchVb
<jaa[jcc
BZcn6gkZ<gVc6H
B^m
C^aaZ
EdhiZc
7dc^iV;Vh]^dc
7"Ndjc\
8]^X;g^h³g
=ZaiEZg[Z`iWVgcZ`a²g
Eg^cXZhh>ciZg^³g
H`dg^c\Zc
L^k^heVg[nbZg^
d\kZh`ZWji^``
7ddih6ediZ`
Hedgi&GZkZiVa
=dkhBVg`ZY
ÄNZhk^aZ`Zg
Ä[did
Ä\VkZgd\^ciZg^³g
Ä`_³``Zcd\\aVhh

:AA:GH;>CC:G9J/

'(.,(-&%
('''.+-,
.%,&-*%%
((%+(-((
)%%.&+,*
)&*,+.''
((%+'&(%
((%+'+**
((%+(,,,
((%+'+(.
((%*%,%%
((%*%,%%
((%+&&&%
((%+'-%.
.*-%-+((
-&%%%,&%
((%+')&*
((%+(-*%
((%+'+((
.*%.&)(*
((%+(-&%
'&%,.%,*
((%+(*.%

((%+&%*%
((%+'+%%
((%+',&&

HiVid^aGZkZiVa
=VhaZhiVY\jbb^hZgk^XZ
?Zgc^VGZkZiVa
9^ii`dcidg
GZkZiVa\aVhhZgk^XZ
<gVckkh
9ngZg^`Zi
9c7
9c7:^ZcYdb
Bdcig
=Zc\ZGZ
IgVeeZWji^``Zc
GZkZiVaIVccaZ\ZhZciZg
Gdh£`dcdb^
;did\gV[?VccZKZiiZhiVY
GZ=ghijY^d
7ZVjinOdcZ
<VgcWjciZc>Y9Zh^\c
6><DH:^ZcYdbhbZ\a^c\
d\6><DH;dgh^`g^c\
GZKVgbZiZ`c^``
6iZci^
GZkZiVa\VbaZhiVh_dc
BZYcad\igY
:jgdeg^h

((%+'+,)
((%+'-.%
((%+'-,%
(((%+,+,
((%+'*.+
)%%%(('%
((%+).%%
%(%%%
),+,**%%
)&+,(%%%
((%+((%%
.&(((((*
((%+*.*%
((%+)+)%
.%*+*,)&
((%+%%&*
.,+%'''%
((%+(((&

Utva
lg so
– se m i by
rvice
’n
s
om
på la
ndet
!

((%+'%*%
(((.*%&(
((%.,&,&
((%+(&%%
..(*&%*&
.%',+',(

P
STOR GRATIS
PARKERINGSPLASS
ÅPENT: 9-20 (18)
MENY 8-21 (20)

WWW.RE-TORVET.NO

96B:"=:GG:
BDI:

GJELDER T.O.M FREDAG 16 MAI.
PARFYMERI & VESKEBUTIKK

33 06 26 33

ReAvisa september 2014

15

SKILT OG STEDSNAVN I RE

- Rett ska’ værra rett!
GREGERSHØLET: Med slegge, plank og påle tyr Anton Slurebakken til
sivil ulydighet, i lokalrevy-moromann Kåre Holtungs skikkelse. - Rett ska’
værra rett! På et såpass sentralt sted som i Gregershølet må det være skilta
Gregershølet - med tjukk L og stum T!
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Det var nemlig skilta Gregershullet tidligere, men det blå
stedsnavnsskiltet med hvit skrift
er fjerna. På Holtung i Fon er
det skilta dit, med to forskjellige
skrivemåter 10 - 15 meter fra
hverandre: Gregershullet på det
gamle skiltet, og Gregershølet
på det nye. Og sånne merkelig

forskjellig skrivemåter er det
flere av når det kommer til
stedsnavn og skilt i Re: Hauan
eller Haugan - med eller uten
G? De to komplett forskjellige
Bakstvål og Bakstevold - sjøl
om det er samme sted. Solerød
og det som må være en skrivefeil Sollerød - med to L-er. Det

svært konservative Kleven, der
veien heter Kleiva. Det finnes
sikkert mange flere eksempler
rundt om. ReAvisa har spurt
både vegvesen og kartverk
hvorfor det er slik? Les mer om
skilt-rot i Re på de neste sidene,
og tips gjerne ReAvisa om flere
forskjellige skrivemåter på skilt.

HVORFOR I ALL VERDEN? Et lite utvalg av skilt og stedsnavn i Re som er forskjellig skrevet på skilt rundt omkring i
kommunen vår. Hvorfor i all verden er det blitt sånn, spurte
ReAvisa Statens Vegvesenet og Statens Kartverk. På Holtung i Fon står to skilt skrevet forskjellig til Gregershullet
og Gregershølet bare 10 - 15 meter fra hverandre. - Akkurat
det er ganske uheldig, innrømmer seniorkonsulent Reidar
Jørgensen ved Statens Vegvesen.
Foto:
Stian Ormestad
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Skilt og stedsnavn i Re:

Folkeaksjon for GregershøLe(t)
GREGERSHØLET: Gregershullet eller -hølet? To forskjellige skrivemåter på to
skilt bare ti - femten meter fra hverandre. Veivokter Anton Slurebakken er ikke
i tvil om hvordan det skal skrives.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Det er flere skilt og stedsnavn å
stusse på i Re. I denne ReAvisa
har vi tatt tak i noen av dem,
men vi tar gjerne i mot tips om
flere. Bakstvål, Bakstevold eller
Bakstvoll, Hauan eller Haugan
med G, Kleven eller Kleiva,
Solerød eller det som kan virke
som en skrivefeil med to L-er i
Sollerød? Og sist, men absolutt
ikke minst ifølge en ivrig foning: Gregershullet eller Gregershølet?
Starter folkeaksjon i Re
Veivokter Anton Slurebakken,
i lokalrevy-moromann Kåre
Holtung fra Fon sin skikkelse,
er både irritert på forskjellig
skrivemåter på skilt rundt om i
Re, men mest av alt brenner han
for Gregershølet: Han reagerer
kraftig på at stedsnavnskiltet
ikke er blitt satt opp igjen etter
at det mest sannsynlig ble stjålet
for en god stund siden. Der det
var et blått skilt med “Gregershullet” i hvit skrift tidligere,
er det nå satt opp et skilt med
veinavnet Vivestadåsen. Anton
Slurebakken vurderer å starte en
folkeaksjon for å ta Gregershølet tilbake til folket.

- Jeg ser for meg en stor
oppslutning. Hvertfall i Fon.
Kanskje i Vivestad også?
Facebook er altfor moderne, så
han regner med å ta med seg en
campingstol og bord til Revetal
en finværsdag og prøve å samle
inn underskrifter for saken. Han
regner med å få flere titalls.
Hjemmelaga skilt på plass
Som veivokter i Gregershølet
føler han seg rotløs etter at
skiltet forsvant. Han er bekymret for den oppvoksende slekt,
som mister sin tilhørighet til
Fons kanskje mest kjente stedsnavn, på Res kanskje mest øde
plass. At det er skrevet på to
forskjellige måter i veikrysset
på Holtung, irriterer selvfølgelig
veivokteren. Han er ikke i tvil
om hvordan navnet skal skrives.
- Se her - tjukk L og stum T,
viser Anton Slurebakken på et
skilt han har bakpå sykkelen
- hjemmelaga for anledningen.
- Er “toppskiltet” tatt bort, ja
da setter jeg opp et “bunnskilt”,
sier Slurebakken mens han
hamrer og slår ned pålen med
skiltet på. Ønsket om blått
stedsskilt på vei inn fra alle

Statens Vegvesen:
- Skiltet kommer tilbake!
RE/TØNSBERG: Statens Vegvesen kan berolige
veivokteren i Gregershølet: Stedsnavnskiltet kommer tilbake!
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Reidar Jørgensen, senioringeniør hos Statens Vegvesen,
forteller at stedsnavnskiltet bør
finnes, sålenge det er skiltet til
Gregershølet - eller hullet.
- Det skal finnes et stedsnavnskilt i Gregershølet, enten som
toppskilt eller som sideskilt
ved veibanen. Skiltet er på vei
tilbake, forteller Jørgensen. Det
er laget et eget prosjekt hos
Vegvesenet som handler om
stedsnavnskilting. - Vi har gått
gjennom hver eneste kommune
i Vestfold, også Re, og har
planen klar. Foreløpig mangler
vi penger til å gjennomføre
planen. Vi har hatt en skikkelig
opprydning i hvordan dette skal
gjøres framover. Men det kan ta
litt tid før skiltet i Gregershølet

er på plass igjen, sier Jørgensen.
Når det gjelder stedsnavn og
skrivemåte på skilt, bestemmer
ikke Vegvesenet det. Jørgensen
viser til Statens Kartverk på
Hønefoss - se egen sak rett til
høyre. - Så lager produksjonsavdelingen skiltene på oppdrag
og etter klare retningslinjer
- men alle kan jo gjøre en feil,
minner han om - også skrivefeil. Angående skiltingen til
Gregershølet, med to forskjellige skrivemåter på to skilt 10
- 15 meter fra hverandre, sier
senioringeniøren dette:
- Det er litt uheldig. Men det
kan være fra gammelt av, at
stedsnavnet og skrivemåten er i
utvikling. Vi burde vel bytta ut
begge når vi først var der.

tre veier inn til Gregershølet
er fortsatt krystallklart. Denne
løsningen er bare en midlertidig
løsning.
- På et så sentralt sted som detta
her bør det værra såpass!
Anton Slurebakken kan til og
med gi et aldri så lite tips til
politietaten, som han regner
med kommer til å etterforske
skiltets forsvinning grundig.
- Jeg trur faktisk jeg veit hvor
skiltet er. Det skal henge over
kontordøra til en viss Gregersen
i Holmestrand!
- For en flott plass!
For dem som ikke vet hvor
verdens navle befinner seg, kan
Slurebakken gi en kjapp veiforklaring til Gregershølet: - Fra
Bispeveien tar du mot Holtung
nord for Svinevoll, følger videre
mot Kjær. Fra Vivestadlinna
holder du mot Holtung nord for
Sagatun. Så å si midt mellom
Holtung og Kjær ligger Gregershølet. - For en flott plass!

Statens Kartverk:
- Det er åpnet for mer dialekt nå enn tidligere
RE/HØNEFOSS: Det heter Bakstvål, ikke Bakstevold. Det heter Gregershølet,
ikke Gregershullet. ReAvisa har fått kikke i fasitten hos Statens Kartverk.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Etter Lov om stadnamn av 1990
skal alle offentlige skrivemåter
forholde seg til samme
regelverk. Det er der åpnet mer
for dialekt-former enn tidligere.
“Gregershølet” er korrekt
- I dag hadde nok Gregershølet passert som godkjent
skrivemåte etter regelverket,
men for en del år siden hadde
det ikke gått. Da var normen
enten bokmål som i “hull” eller
nynorsk som i “hol” - ikke
mellomtingen “høl”. Men nå
er det en gangbar skrivemåte,
forteller Anne Svanevik, forvaltningsansvarlig for stedsnavn
i Statens Kartverk, til ReAvisa.
- Den eneste skrivemåten vi har
registrert i stedsnavndatabasen
vår er "Gregershølet", registrert som utmark. Det er fra en
kartserie fra 1975 der det er
brukt en god del dialekt-former
som ikke var i samsvar med
datidas regelverk. Kartserien ble
utarbeidet av Kartverket i sa-

marbeid med lokale navnekomiteer, og det er nok grunnen for
mye bruk av dialekt, forklarer
Svanevik. Navnet Gregershølet
har stått oppført i stedsnavnregisteret fra rundt år 2000, så her
har Vegvesenet sikkert gjort rett
begge ganger ved oppsetting av
skilt i to forskjellige tider, med
to forskjellige skrivemåter for
stedsnavnet.
Bakstvål, ikke Bakstevold
Framover vil det ikke være
et problem, det er bare en
skrivemåte registrert i stedsnavnregisteret nå. Men det kan
ta litt tid før lover og skriveregler blir synliggjort på skilt,
skilt står lenge. Det er også
bare en skrivemåte registrert for
Solerød. Kanskje er Sollerød
med to L-er en skrivefeil på
skiltene. Haugan står oppført
med G. Svanevik forteller at
skrivemåte for stedsnavn som
hovedregel skal følge lokal
nedarvet uttale, men også følge

vanlig rettskrivningsregler.
Haug skrives med G - derfor
Haugan og ikke Hauan. Når
det gjelder Bakstvål og Bakstevold er det registrert med
begge skrivemåter i stedsnavnregisteret. - Anbefalt
skrivemåte er Bakstvål. Her
er det nok ikke ordet “voll”,
med gammel rettskriving
“vold”, som inngår opprinnelig, men ordet “vål” - et
gammelt norsk ord for rydning ved hugging og brenning
av skau, forteller Svanevik.
Bør reises navnesak
- Vi ser ofte at disse to
ordene har blitt blanda opp
gjennom historien, men her
snakker vi neppe om en
“voll”. Svanevik forteller
at der det er to alternative
skrivemåter registrert i
stedsnavnsregisteret, bør det
etter loven reises en navnesak for å få fastsatt en fast
skrivemåte for stedsnavnet.
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Kort om
skilt-rot i Re:
* Bakstvål er den anbefalte skrivemåten, men
det er også tillatt å skrive Bakstevold - sjøl om
det mest sannsynlig er språkhistorisk feil.
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BAKSTVÅL ELLER
BAKSTEVOLD?
Det står skilta til Bakstvål
flere steder i Re, men når du
kommer dit heter det Bakstevold på stedsnavnskiltet.

* Haugan skal skrives med G - fordi man skal
følge vanlige rettskrivningsregler.
* Solerød er ikke registrert noen plass med to
L-er, derfor må det være en skrivefeil på skilt:
Sollerød.

TAR SAKEN - OG SLEGGA - I EGNE HENDER: Veivokter Anton Slurebakken, i lokalrevy-moromann Kåre Holtung fra Fon sin
skikkelse, er både irritert på forskjellig skrivemåter på skilt rundt
om i Re. Mest av alt brenner han for Gregershølet.
Foto:
Stian Ormestad

GREGERSHULLET ELLER GREGERSHØLET? To forskjellige skrivemåter på to skilt bare ti - femten meter fra hverandre i
veikrysset Fonsveien og Vivestadåsen på Holtung. Legg merke
til skiltet i forkant, som er det eldste med den gamle skrivemåten
Gregershullet. I bakgrunn ser vi det nyeste skiltet med
Gregershølet.
Foto:
Stian Ormestad

* Gregershølet skal skrives med -hølet. Et
godt eksempel på at dialektformer ble mer
godtatt allerede på 1970-tallet. Stedsnavnsskiltet skal komme opp igjen, bare det blir
penger til det hos Vegvesenet.
* Tips gjerne ReAvisa om flere forskjellige
skrivemåter og skilting for steder i Re.
Kilde:
Statens Kartverk

SOLERØD MED EN ELLER TO L-ER? Flere
steder i Re er det skilta til Solerød i Undrumsdal
med to L-er på skiltet - Sollerød, som her i krysset
Bjuneveien og Kåpeveien. Ellers kjenner vi navnet
med en L på andre skilt, stedsnavnskilt og på kart.
Heller ikke uttalen har noen gang vært med dobbel
L - eller?
Foto:
Stian Ormestad

KLEVEN ELLER KLEIVA?
Fra begge kanter er det skilta
Kleven, men veinavnene er
Kleiva og Kleivaveien.

HAUAN ELLER HAUGAN?
Kommer du sørfra fra Hengsrudveien er det
skilta til Hauan - uten G. Kommer du nordfra, fra Kopstadveien, er det skilta til Haugan
- med G. Veien heter også Hauganveien med G, og sånn er også navnet skrevet på det
blå stedsnavnskiltet med hvit skrift.
Foto:
Stian Ormestad
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Lokalpolitikk i Re:

Venstre mister
sitt eneste kommunestyremedlem

Felleslista H/Krf er historie
etter denne kommunestyreperioden

Bygdeungdommen
kurses for å skape liv på bygda
Pressemelding
Post@ReAvisa.no
RE/TØNSBERG: Rundt 40 ungdommer fra hele Vestfold var
sist helg samla i Tønsberg for å bli kurset i styrearbeid.
I anledning at alle årsmøtene i de fem lokallagene i Vestfold Bygdeungdomslag (BU) er gjennomført, og nye styrer
er valgt, skal det nå holdes kurs. Bygdeungdommene skal
kurses i økonomi, informasjon, kultur, tevling og ledelse.
Dessuten skal det holdes flere kortkurs der det blir opplæring
i blant annet slipsknyting og swing. Dette er et kurs som blir
holdt hver høst etter årsmøtene for å holde standarden høy
i lokallagsstyrene, samt å friske opp og motivere erfarne
styremedlemmer. Dessuten er dette veldig god team-building
for styrene, forteller leder for kurset Pål Agnar Tveitan i en
pressemelding til ReAvisa. Kursdeltakerne møtte opp på
Quality Hotel Oseberg fredag ettermiddag og ble avsluttet
søndag ettermiddag etter omtrent 10 timers kvalitetskurs i
sine respektive verv. Kursene holdes av interne kursholdere
har god erfaring med styrearbeid, samt eksterne kursholdere
fra sentralt hold. Høstkursene er den viktigste motivasjonsfaktoren for styrene. - Her lærer vi alt fra konflikthandtering til de praktiske oppgavene som dukker opp hos et aktivt
lokallag som Re. Etter helgen har vi den kunnskapen og det
pågangsmotet vi trenger for å skape liv på bygda vår resten
av året, sier leder i Re Bygdeungdomslag Ole-Kristian Bruserud. Norges Bygdeungdomslag er en organisasjon av og for
unge på bygda. Med cirka 6.000 medlemmer over hele landet
har organisasjonen et spennende tilbud til alle ungdommer i
bygde-Norge. På bildet ser vi den nye lederen av Vestfolds
bygdeungdomslag klipper båndet ved åpning av kurset.
Foto:Privat

Designer det du ønsker deg
Bibbi Tvinde Øberg
Gullsmed

Tlf: +47 928 53 849

Bibbi Design

bibbi@gullsmeddesign.no
www.gullsmeddesign.no
www.facebook.com/BibbiDesign

LOKALPOLITIKK I RE: I denne perioden er Høyre- og
Krf-politikerne i Re valgt inn på Felleslista H/Krf, og de to
partiene stilte seg bak felles ordførerkandidat Kåre Solberg
(Krf). Sånn blir det ikke ved neste lokalvalg.
- Re Høyre har etter drøftinger i styret og på medlemsmøte
1. september 2014 besluttet å stille med egen liste til kommunevalget 2015, forteller Tove Øygarden, leder i Re Høyre,
til ReAvisa. - Samarbeidet med KrF i Felleslista H/KrF har
fungert godt, men Re Høyre mener likevel at vi vil ha større
gjennomslag for vår politikk dersom vi stiller med en egen
liste. I tillegg har Re Høyre hatt et godt tilsig av nye medlemmer den siste tiden.
Gruppeleder for både Høyre og Krf i inneværende periode,
Kåre Solberg (Krf), tar nyheten med fatning da ReAvisa
ringer: - Jeg vet de har jobba for det. Helt ærlig så er det vel
ikke så rart at et så stort parti vil stå på egne ben og profilere
sine egne, sier Solberg, - men når det er sagt, så har samarbeidet sett fra min side fungert godt i denne perioden. Vi har
vært en større gruppe, med større gjennomslagskraft.
Det ble bråk da Felleslista ikke fikk varaordføreren etter lokalvalget 2011. Vervet gikk til Arbeiderpartiet. Felleslista mente
de var det nest største partiet etter valget. Flertallet mente
oppslutningen måtte deles på de to partiene bak Felleslista,
og dermed var Arbeiderpartiet det partiet som alene fikk nest
størst oppslutning. I praksis har Felleslista blitt sett på som
to partier, tross en felles gruppeleder i Kåre Solberg fra Krf.
Ved flere anledninger har Felleslista splitta seg i voteringer i
kommunestyret. Solberg har ikke tenkt tanken ferdig om han
stiller som ordførerkandidat eller ikke ved neste lokalvalg. I
så fall vil han ha mindre tyngde bak kandidaturet.
- Tida får vise, også om det blir et samarbeid mellom partiene, åpner Solberg for - sjøl om Felleslista H/Krf blir
historie.
- Arbeidet med å skaffe kandidater til listen vår er godt i
gang, forteller Øygarden på vegne av Re Høyre.
Arkivfoto:
Stian Ormestad

- loppemarked!
Stort loppemarked på
Elverhøy, Ramnes
Lør.4. og søn.5. oktober.
Lør. 10.00 – 16.00
Søn: 10.00 – 15.00
Auksjon søndag kl.11.30
Kafeteria og kakelotteri.

LOKALPOLITIKK I RE: .
Etter stortingsvalget i 2013
vurdrerte folkevalgt Ulf Lund
Halvorsen (V) å melde seg ut av
partiet han alene representerer i
kommunestyret i Re. Les også
mer om det i tidligere utgaver
av ReAvisa på papir, og på
nettavisa ReAvisa.no.
- Ja, for meg er avstanden mellom Venstre og Frp for stor til
at jeg mener vi kunne regjere
sammen. Med et regjeringssamarbeid ville jeg vurdert mitt
medlemskap i Venstre, bekreftet
Lund Halvorsen til ReAvisa den
gang.
- Men det ble altså ikke en aktuell problemstilling å vurdere nå,
sa Lund Halvorsen etter at det
ble klart at det blir en blå-blå
regjering med Høyre og Frp uten Krf og Venstre.
Likevel - etter nesten ett år
sittende på gjerdet - kommer
kontrabeskjeden, lørdag 6.
september 2014: - Jeg har i dag
meldt meg ut av Venstre, heter
det i en epost fra Lund Halvorsen til ReAvisa.
- Helt siden Venstre valgte å
støtte en regjering hvor Frp er
med har jeg vært i sterk tvil om
mitt medlemskap i partiet. Jeg
finner det ikke riktig å gå inn
i en valgkamp for et parti jeg
ikke støtter i så viktige rikspolitiske prioriteringer.
Lund Halvorsen vil for resten
av kommunestyreperioden fram
til lokalvalget 2015 sitte som
uvhengig representant, men
presiserer at han fortsatt vil
forholde seg til
Venstres program.
Elin Berg Schmidt, leder i Re
Venstre, kommenterer nyheten
på nettavisa ReAvisa.no:
- Her kan jeg ikke trykke på
liker, for Ulf er en utmerket
politiker og vi har ingen å
miste. Men verden er alltid
underveis og i endring, og politisk oppfatning kan naturligvis
endres i takt med dette. Kanskje
det er noen som leser dette, som
ønsker å engasjere seg i Venstre
i Re? Ta gjerne kontakt med
undertegnede, skriver
Venstre-lederen
i Re.

Tips ReAvisa!
Tips@ReAvisa.no

Levering av møbler: Man-Tors 10-14

Olgars
Litt nytt, mest brukt

Retro Bruktbutikk

Olgar Dahlsvei 1.

Tlf 488 95 911

Ny meny!

Man - lør 11 - 19, søn 15 - 19
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- Debatten om hvordan Re kommune skal
jobbe med en eventuell kommunesammenslåing er så uryddig som det lar seg gjøre!
LOKALPOLITIKK I RE: Folkevalgt Ulf Lund Halvorsen går skarpt ut mot
rådmannen i Re og det som kan se ut til å bli det politiske flertallet i kommunesammenslåingdebatten. Forslaget fra rådmannen låser Re til Hof og Holmestrand, mener Lund Halvorsen. Les hele forslaget i den grønne faktaboksen.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
- Lovlig fattede vedtak i kommunestyret blir trenert og anket
til ny behandling med Senterpartiet og ordføreren i førersete,
mener Ulf Lund Halvorsen,
tidligere Venstre, nå uavhengig
kommunestyrerepresentant i Re.
- Kjører over innbyggerne
I siste kommunestyremøte
før sommeren ble det fattet
et enstemmig vedtak om å
også snakke med Tønsberg
og Horten, i tillegg til de vi
allerede har snakka med i 3K
med Hof og Holmestrand og
6K som i tillegg var Andebu,
Stokke og Lardal. Vedtaket
ble ikke godt mottatt blant
3K-kameratene Hof og Holmestrand, og nå blir det omkamp i
kommunestyremøtet tirsdag 23.
september 2014.

- Ordføreren hevder at vedtaket
ikke er klart nok og kan tolkes
på flere måter, noe jeg er ikke er
enig med han i, forteller Lund
Halvorsen til ReAvisa. Han
reagerer kraftig på rådmannens
forslag til administrasjonsutvalget torsdag 11. september 2014:
- Rådmannen foreslår i sin sak å
kjøre over innbyggerne i kommunen. Beslutningen om hvem
vi skal slå oss sammen med skal
i følge han tas før innbyggeren
skal få si sin mening. Rådmannen foreslår konkret at kun sammenslåing med Holmestrand og
Hof utredes videre. Ingen andre
alternativer er av interesse.
Rådmannen driver politikk
- Først når denne beslutningen
er tatt skal innbyggerne få mene
sitt. Dette er å holde innbyg-

gerne for narr, mener Lund
Halvorsen. - Jeg kan ikke tolke
dette forslaget fra rådmannen
som annet enn rent politisk.
Dette er ikke en utredning av
alternativer med en kvalifisert
anbefaling for politisk behandling. Dette er tvert ren politikk med en anbefaling om at
utredninger ikke skal finne sted.
Her må politikerne i Re ta til
vettet og sørge for at innbyggermedvirkningen tas på alvor
i en så viktig sak, mener Lund
Halvorsen - som gikk til valg
for å slå Re sammen med andre
kommuner.
- Men ikke på denne måten,
med en slik prosess som det
nå legges opp til, har Lund
Halvorsen sagt tidligere til
ReAvisa. Les mer om saken på
nettavisa ReAvisa.no.

MENER INNBYGGERNE BLIR LURT: Ulf Lund Halvorsen er for kommunesammenslåing, men vil holde alle
dører åpne og ikke låse seg til Hof og Holmestrand.
Foto:
Stian Ormestad

Dette er rådmannens innstilling
til administrasjonsutvalget:
1. Re kommune opprettholder tidligere strategi om å
inngå i en sterkere landkommune i Vestfold med basis i
3K-samarbeidet. Det gjennomføres derfor ikke noe videre
arbeid i forhold til en eventuell kommunesammenslåing
med Horten eller Tønsberg kommuner.
2. Det gjennomføres et folkemøte 7. oktober slik som
skissert i saksutredningen.

Ordføreren håper
mange stiller opp
på folkemøte

4FMWWBTLQÌ3FWFUBM
t"WGFUUJOHt)ZUSZLLt4LVNMFHHJOHt7PLTt4UWTVHFS
t0QQIFOHUJMHVMWNBUUFSt7BTLFTFSWBOUPHCUUF
t7FMHNFMMPNWFSEJLPSU QPMFUUFS NZOUFSFMMFSLSFEJUULPSU
t7FSEJLPSU QPMFUUFSPHTWBNQFSLBOLKQFTQÌWFSLTUFEFU

VÅLE: Tirsdag 7. oktober er
det duket for folkemøte på
Våle samfunnshus. Tema er
kommunereformen. - Poenget er å informere om hva
som er situasjonen når det
kommer til kommunestrukturen i Re. Fagdirektør i
fylket Petter Lodden representerer «staten» på møtet,
forteller ordfører Thorvald
Hillestad. Lodden vil orientere om hvordan arbeidet
med den nasjonale kommunereformen legges opp,
hvilke frister og ordninger
som gjelder, og om det er
erfaringer fra andre kommuner som vil være nyttige for
Re kommune i arbeidet. - Vi
skal fortelle om hva som har
skjedd den siste tida, og hvor
kommunestyret står i denne
saken. Vi skal rett og slett
orientere om det som orienteres kan, forklarer ordføreren. Sentrale personer som
har jobba med dette vil også

3. Re kommune deltar i fase to av utredning av kommunesammenslåing av Hof, Holmestrand og Re kommuner.
Nærmere om innhold og framdrift legges fram i egen sak.
4. Det gjennomføres tre folkemøter og en spørreundersøkelse blant innbyggerne etter at fase 2 er ferdig utredet.
I utgangspunkt benyttes kommunal og moderniseringsdepartementets opplegg for en slik undersøkelse.
5. Det tas stilling til om det skal gjennomføres en
folkeavstemming om sammenslåing etter at spørreundersøkelsen er gjennomført. En eventuell folkeavstemming
avholdes samtidig med kommunestyrevalget høsten 2015.
Nytt kommunestyre tar stilling til resultatet.
Hele saksframlegget kan leses på Re kommunes nettsider

være til stede.
– Og ikke minst;
vi skal ta i mot
spørsmål og svare
på det folk i salen
lurer på. Jeg
håper det kommer mange, gamle
som unge, denne
kvelden.
Arkivfoto:
Stian Ormestad
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Triathlon på Re VGS-vis
LANGEVANN/BERGSÅSEN: Det var bare å hoppe i det for rundt 100 idrettsfagelever på Re videregående skole siste onsdag i august.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

SUPER-SØSKEN PÅ RE VGS: Mette Liset (18) og Kristoffer Liset (16) fra Våle vant jente- og gutteklassen i Re
VGS-triathlon onsdag 27. august 2014. Nå gleder de seg til
skisesongen.
Foto:
Stian Ormestad.

Først var det svømming på
Langevann, sykling til Bergsåsen, før løping i skolens nye
terrengløype. Cirka 100 stilte til
start fra idrettsfag og toppidrett,
med deltakere fra alle tre klassetrinn - og en lærer fra allmennfag Gunnlaug Gulvig.

Ta en test
– se hvem du
synes er best!

- Her har vi en skole plassert
midt i naturen, med masse
muligheter. Langevann er
kjerneområdet vårt, med trening
sommer som vinter, forteller
Odd Lirhus, lærer på toppidrett.
Han står klar for å skyte
startskuddet for cirka 200

Best Oljesenter er landets
raskest voksende leverandør av
farget og blank diesel, fyringsolje, parafin og smøreolje. Alt
handler om å holde hjulene i
gang – om leveringsdyktighet,
driftssikkerhet og ikke minst
pris. For både bedriftskunder
og privatmarkedet.
Prøv oss i dag
– slik at du er sikret rask
levering til hyggelige priser!

Haslestad Olje
& Varme AS
Industriveien 11, 3174 Revetal
Tlf: +47 33 06 28 90
Mob: +47 414 44 860
www.beststasjon.no

meter svømming før sykling
og løping tilbake til Bergsåsen.
Målgang var ved Tribunebygget i Bergsåsen. Mette Liset fra
Våle vant i fjor, og vinner igjen.
I år får hun med seg lillebror
Kristoffer Liset, som har begynt
i 1. klasse denne høsten, som
vinner av gutteklassen. - Det var
tett i svømminga, og jeg hadde
ikke store luka på sykkel heller.
Da vi begynte å løpe hadde jeg
ikke peiling på hvor jeg hadde
konkurrentene, sier Mette etter
en suveren seier. Neste jente
kom inn 1.44 bak. Kristoffer
hadde ikke like stor luke, den
var på 14 sekunder. Men det ble
lagt merke til at en 1. klassing rappa seieren. - Jeg trodde
ikke at det skulle bli seier etter
svømming, og heller ikke etter sykling - men på løpinga
snudde det, forteller Kristoffer
som anslår at han lå opp mot ett
minutt bak 2. klassing Adrian
Lindgren etter svømming og
sykling. I løpinga var Kristoffer
suveren og tok igjen forspranget
og sikret inn til seier. Supersøskene satser ikke på hverken
svømming, sykling eller løping
- det er ski som gjelder for
familien Liset. - Jeg gleder meg
veldig til skisesongen. Jeg tror
jeg er i bedre form enn i fjor,
sier Mette som sikter mot en
topp-plassering i Norgescupen
i år. - Lillebror kommer til å
gjøre det knallbra, er hun sikker
på. Les mer og se bilder fra Re
VGS-triathlon på ReAvisa.no.
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– Dette blir ingen typisk treningssamling
BERGSÅSEN/KATWE: Denne høsten er det fotballungdommen i Re sin tur til å reise til Katwe.
Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no
Vennskapskomiteen for Re/
Katwe sendte ut en forespørsel
til lag og foreninger om hvem
som ønska å være med på et
nytt prosjekt. Re FK svarte ja,
og natt til torsdag 25. september
reiser tolv stykker til Katwe i
Uganda.
Fokus på fair play
Ved forrige ungdomsprosjekt
med vennskapskommunen til
Re, Katwe i Uganda, var tema
musikk. Da fikk ungdomsbandet
Mezzanine fra Ramnes og en
danser fra Våle bli med. Denne
gangen er det fotball i fokus,
nærmere bestemt fair play.
– Fotballinteressen er veldig
stor i Katwe, forteller John
Pedersen fra vennskapskomiteen, – men det er mye Arsenalsupportere der, minner Jan Arild
Gjersøe om, - så vi har en jobb
å gjøre! Gjersøe er turleder
fra Re FK sammen med Mari
Bergan og Ingrid Granmo fra
vennskapskomiteen. De reiser
til Katwe sammen med ni ungdommer fra Re FK.
Lot ikke sjansen gå fra seg
Fire junior-gutter er blant dem
som reiser.
– Vi fikk en melding av Sebastian på laget to dager før
søknadsfristen gikk ut om at vi
måtte søke. Det var bra, hvis
ikke tror jeg nesten vi ikke
hadde fått det med oss, forteller
Jonas Islann Fremstad (17),
Martin Heierstad (17) og Simen

SKAL PÅ TUR TIL AFRIKA: Fra venstre Emma Vistnes Holt (17), Mariann Høibraaten Lunde
(17) og Martine Limstrand Myhre (22) fra damelaget, Truls Lian (23) fra andrelaget til Re, Martin Heierstad (17), Jonas Islann Fremstad (17), Simen Rønningen (17) og Sebastian Schjølberg
(17) fra juniorlaget, og en av tre reiseledere Jan Arild Gjersøe.
Foto: Synne Eggum Myrvang

Rønningen (17). Truls Lian
(23) er den eldste spilleren
som reiser, og nølte ikke
med å søke. Han representerer Vestfolds nest dårligste
fotballag, andrelaget til Re i
9. divisjon.
– Det var en mulighet man
ikke kunne la gå fra seg,
synes han. Mest eksotisk
er det kanskje for Mariann
Høibraaten Lunde (17) fra
damelaget.
– Jeg har aldri flydd før,
men når jeg først skal ut å
reise gjør jeg det skikkelig.
Jeg hadde bare bestemt meg
for at jeg måtte være med på
dette, forteller hun.
Ikke bare fotball
Spillerne som reiser skal
blant annet spille en turnering med fotballaget i Katwe,
men det er ikke engang
en brøkdel av opplegget
som ellers består av safari,
skolebesøk og omvisning i
landsbyen. Der skal gjengen
bo på et telthotell.
– Nei, dette er ikke akkurat
noen typisk treningssamling,
sier Gjersøe. Om fotballungdom fra Katwe kommer
hit neste år, slik det var med
musikkprosjektet, er ikke
bestemt.
- Vi søker om prosjektmidler hvert år, så vi får se,
forteller Randi Anne Skårdal
fra vennskapskomiteen.

Tett fight om klubbmestertittelen i Re Golfklubb
REINE: Re Golfklubb arrangerte siste helga i august sitt klubbmesterskap med
43 deltagere fordelt på fire klasser.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Litt regn begge dager, men
flotte spilleforhold på en bane
som nok aldri har vært bedre,
rapporterer Re Golfklubb i en
epost. Alle klasser spilte brutto
slag med 18 hull lørdag og 18
hull søndag, og sjøl om alle
ikke kunne delta på søndag ble
det javnt i tre av klassene.
I herreklassen var Didrik
Snilsberg og Truls Isaksen helt
likt når det var to hull igjen på
søndag. Da satte Snilsberg en

birdie på hull 17 og vant med
ett slag, Isaksen på andreplass,
mens unge Simen P. Nordahl
tok bronsen. I dameklassen var
det få deltagere, men Rita BrynJensen tok sin første klubbmestertittel i kamp med Kari Christensen som endte bare fire slag
bak. I juniorklassen var Markus
Breivik Moen suveren og imponerte med en "eagle" på hull
5 lørdag, mens Jan Gunhildstad
tok klubbmestertittelen i klasse

senior herrer knapt foran Helge
Stangeland og med Stig Krystad
på 3. plass. - Alt i alt et meget
vellykket mesterskap med mye
bra spill i en sesong hvor Re
Golfklubb også har imponert ved å holde sin plass i 1.
divisjon Lag-NM for herrer og å
vinne sin avdeling i 1. divisjon
i NGF's lagserie i kamp med
langt større klubber i Vestfold
og Buskerud, oppsummeres det
i eposten.
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Ute av NM etter to runder - nå lader
Ramnes-jentene opp til seriestart

Henrik Elvestad fra Golden Goal
ble grusa i 12-årsklassen

RAMNESHALLEN: Noen legger ballen på hylla,
unge talenter kommer til, andre kommer hjem til
Ramnes igjen. Ramnes-jentene lader opp til første
seriekamp i Ramneshallen søndag 12. oktober.

BIBO: Henrik Elvestad fra Golden Goal jugde
på alderen og stilte i helt feil aldersklasse.
Likevel ble det bare en 17. plass.

Av Synne Eggum Myrvang
Synne@ReAvisa.no

Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no

De første gjestene Ramnesjentene tar i mot i årets seriestart på hjemmebane er naboene
fra byen, Tønsberg Turn. Jentene og trener Gjermund Hulbak
ser positivt på den kommende
sesongen - tross tap på hjemmebane i andre runde i NM.
Jentene vant overlegent over
Asker 42-16 i første NM-runde
på bortebane, men det ble litt
for tøft mot Gjerpen i Ramneshallen onsdag kveld
3. september 2014. Da var NMeventyret over for i år, og jentene sikter seg inn mot seriestart
i 2. divisjon.

ter i kampen mot Gjerpen var
stillinga 5 - 5 etter utligning fra
strekspiller Vilde Brenne Solli.
Ramnes sine nye spillere Malin
Nylén og Pernille Tanberg Gran
tegner seg begge på scoringslista i løpet av omgangens første
halvdel. Mot slutten av omgangen rabler det for Ramnes-jentene, som etter å ha holdt tritt
med Gjerpen går til pause sju
mål bak. Stillinga er 9-16. Etter seks spilte minutter i andre
omgang blir Gran utvist, og Andrea Holten redder påfølgende
straffe. Andrea Holten ble også
banens beste fra Ramnes.

Utskiftninger på laget
Denne sesongen er flere nye
spillere klare for 2. divisjon:
Malin Nylen fra Tønsberg Turn
(TT) har kommet til Ramnes,
og Re-jentene Pernille Tandberg
Gran og Ronja Vogt har vendt
tilbake til Ramnes fra henholdsvis Flint og TT.
På den andre sida har Siv Holtung og Ellen Hjelmtvedt lagt
ballen på hylla.
- Fem spillere fra Jenter 18 har
også sagt seg villige til å spille
med både 2. og 3. divisjonslagene i klubben, og er nå
med i treningsgruppa, forteller
Hulbak. Etter ti spilte minut-

Så å si alle på scoringslista
I 2. omgang spiller også Emilie
Jensen og Julie Stenstrøm fra
jenter 18-laget. Stenstrøm på
høyre kant scorer to på rappen,
og Jensen scorer på straffe,1426. Til slutt taper Ramnes
19-34, og er ute av NM. Så å si
samtlige på banen noterte seg
på scoringslista, og alle de nye,
yngste Ramnes-spillerne scora
mål. Det er positivt. Trener
Gjermund Hulbak mente jentene fikk vist seg fram godt på
hjemmebane:
- Vi kommer til å ta en kamp
av gangen, og så teller vi opp
til slutt.

Henrik Elvestad og TV-teamet
fra Golden Goal var i Våle for å
dekke programlederens deltakelse i Roserittet 2014. Den
profilerte komikeren stilte i start
i 11-12-årsklassen - pluss en
mann over førti.
- Har han ramla av etter ni
kilometer? Speakeren kan ikke
finne ham i oppdateringa etter
passering ved Bekk, men så
kommer kontrabeskjed, - Elvestad er med i feltet.
Inn mot mål er han to minutter bak ledelsen, og tilslutt blir
han slått av 16 gutter, nesten tre
minutter bak vinneren.
- Han tapte 50 sekunder bare
opp den siste bakken til Bibo,
opplyser speakeren.
- 17. plass av 24 stykker? Det er
ikke så verst, prøver Elvestad å

Din lokale elektriker siden 1998

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

33 06 24 34

overbevise seg sjøl, likevel
tydelig skuffa over resultatet. Han har nesten ikke
pust igjen der han ligger
helt utslått ved veikrysset
inn til Brekkeåsen. Men
en ting har han krefter til:
Skylde på alle andre enn
seg sjøl.
- Jeg sykla jo feil vei nedi
krysset her, takket være
en elendig funksjonær,
forteller Elvestad til kameraene. Speakeren foreslår
at han kan komme tilbake
og prøve igjen neste år - i
10-årsklassen?
RASKE REINGER:
Iver Johan Knotten (16)
fra Bjune vant en klar
seier i temporittet fredag
og ingen klarte å ta igjen
forspranget i løpet av
resten av helga. Dermed
ble det sammenlagtseier i
klassen M15-16 i
Roserittet 2014. I samme
klasse deltar også Vålegutta Kristian Klevjer og
Kristoffer Liset, begge i
orange og svart Re-drakt.
Foto:
Stian Ormestad
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Suveren temporitt-seier sikra
sammenlagtseieren i Roserittet

Se flere bilder på ReAvisa.no

BIBO/SAGATUN: Iver Knotten (16) fra Bjune var suveren i temporittet fredag
og ingen kunne klare å ta igjen forspranget gjennom resten av helga. Våre lokale
ryttere gjorde det skarpt i Roserittet 2014 på hjemmebane - i flere forskjellige
klubbdrakter.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
Sist helg gikk Roserittet 2014
av stabelen i regi av Horten CK
på idrettsanlegget på Bibo og
Kirkevoll skole i Våle. Flere
lokale ryttere fra Re gjorde
det godt, i flere forskjellige
klubbdrakter - både Re SK og
Tønsberg.
Åpner med en klar seier
Iver Johan Knotten i klassen
M15-16 vant en klar seier i
temporittet fredag. Iver er fra
Bjune, men sykler for Tønsberg
CK. Det samme gjør Torjus
Sleen fra Fon som kom på en
åttendeplass. Håkon Kvamme
i M13-14 kom på en sterk
sjetteplass, og Elin Knotten
kom også på en sjetteplass i
K11-12. Med 41 sekunders
margin fra fredagens seier var
Iver også favoritt før lørdagens
lange runde. I samme klasse for
M15-16 sykler også Våle-gutta
Kristian Klevjer og Kristoffer
Liset, begge i Re-drakt.
- Dette er mitt første landeveisritt i år, forteller Kristoffer
til ReAvisa før lørdagens start
på Sagatun i Vivestad.
Beholdt ledertrøya hele helga
- Jeg er mest med fordi det går
her hjemme i Re, og fordi det er
veldig god trening. Så jeg legger ikke lista veldig høyt. Jeg
er nok langt unna toppen, jeg
sikter meg inn mot midten av
resultatlista.

Kristoffer forteller at Iver er
storfavoritt til å vinne hele
greia.
- Vi trener en del sammen, både
sykkel - men mest ski.
Iver Knotten hang godt med
hele det lange landeveisrittet,
men ble hekta av i den siste
bakken opp til mål på Bibo
og endte på 15. plass lørdag.
Likevel beholdt han den gule
ledertrøya etter to av tre dager.
Torjus Sleen var 18 sekunder
etter vinneren i mål og endte
på 14. plass i junior. Håkon
Kvamme, også en reing som
sykler for Tønsberg CK, sykla
godt i 13-14-årsklassen og sørget for en flott tredjeplass, på
identisk tid som nummer to.
To ryttere i Re-drakt
Elin Knotten forteller etter
målgang lørdag at hun stivna litt
i starten.
- Så jeg måtte sykle et stykke
helt alene, før jeg kom i et felt
med godt driv. Jeg avslutta
med en god spurt, så jeg tror
det ble fjerdeplass og er ganske
fornøyd med det!
Det ble fjerdeplass på alle etapper og også fjerdeplass totalt på
lillesøster Knotten fra Bjune.
Kristian Klevjer stilte i likhet
med Kristoffer Liset i Re-drakt.
Klevjer ble nummer 26 på
temporittet fredag, nummer 13
i landeveisrittet lørdag og nummer 14 søndag. Kristoffer Liset

var ikke med fredag og får
dermed ikke et sammenlagtresultat, men han ble nummer
16 på lørdag og nummer 22 på
søndag. Begge deltok i klassen
M15-16 med over 60 ryttere
til start. Klassen ble vunnet
av nevnte Iver Johan Knotten
i Tønsberg-drakt. 15. plass
søndag holdt likevel til seier
etter at han sørget for en god
luke ned til resten av konkurrentene med den suverene
tempo-seieren fredag.
Håkon Kvamme
avslutta sterkt på søndag
Håkon Kvamme avslutta sterkt
på søndag med en andreplass.
Sammenlagtlistene var ikke
klare enda før denne avisa gikk
i trykken, men ifølge Henning
Larsen i Re SK bør Håkon
få en topp-fem-plassering
sammenlagt. Torjus Sleen i
M junior ble nummer åtte på
temporittet, nummer 14 på
Hvarnesrunden og nummer åtte
igjen søndag.
Roserittet arrangeres av Horten
CK, som i flere år har lånt
Bibo idrettsanlegg og Kirkevoll skole og alle fasciliteter
der - og er veldig fornøyd med
det. Både start og målgang
var lagt til Bibo, bortsett fra
M15-16 som lørdag hadde start
på Sagatun i Vivestad. Se flere
bilder fra Roserittet 2014 på
nettavisa ReAvisa.no.

Torjus Sleen tatt ut til VM for junior
RE/PONNFERRADA: Torjus Sleen (17) er klar for juniorVM i slutten av september 2014. - Jeg fikk beskjeden søndag,
men det ble offentliggjort i dag, forteller Torjus til ReAvisa
mandag 8. september 2014. Han er en av seks som er blitt tatt
ut til junior-VM som skal være i Ponferrada i Spania 28. september. - Jeg var på landslagssamling forrige uke. Da var vi ti
stykker, og jeg visste jo at jeg var en aktuell kandidat, men det
var en stor lettelse å få vite at jeg er med, forteller Sleen.
Blant sesongens beste prestasjoner er World cupen, der Sleen
også gjorde en god jobb for laget.
- Treneren var også å så på Roserittet i helga, forteller han.
Dette er første året det har vært mulig for Sleen å bli tatt ut til
junior-VM.
- Jeg er førsteårsjunior, og kan bli tatt ut ett år til.
Arkivfoto:
Synne Eggum Myrvang

FOTBALLSKOLE I HØSTFERIEN
Ramnes IF v/fotballgruppa arrangerer
TINE fotballskole i Bergsåsen Idrettspark,
mandag 29.09 – torsdag 02.10,
alle dager kl 08.30 – 15.30.
For aldersgruppen 6-14 år.
Eget opplegg for jenter.
For mer info: www.ramnesif.no/fotball.
Evt spm til tlf 901 92188.
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Kultur i Re:

Åpen scene har flytta over
veien til Revetal gamle stasjon

Sjekk alt som skjer på Re bibliotek i høst
BRÅR: - Det skjer mye spennende på Re bibliotek i
høst, forteller biblioteksjef Rita Cicconi.
Pressemelding
Post@ReAvisa.no
- Mandag 1. september inviterte Magne Flåten i Norsk
Zoologisk Forening til flaggermusjakt. I morgen torsdag 11. september går årets
SeniorSurf-dag av stabelen.
Da vil Våle og Undrumsdal
Pensjonistforening tilby gratis
dataveiledning. Joop Cuppen
fra Seniornett Norge skal også
holde foredrag om ”Digital
deltakelse 2017”.
Klovnen Knut tilbake til Re
Lørdag 13. september får vi
besøk av Klovnen Knut og
Tom Tuba - en så godt som
levende sjimpanse av typen
bajas. De byr på en morsom,
magisk og musikalsk familieforestilling. Noen vil kanskje
huske Klovnen Knut fra Dagen
før-arrangementet i forbindelse
med Revårocken for noen år
siden. Tirsdag 30. september vil
Tor Ola Svennevig – tatovør og
medforfatter av boken Norske sjømannstatoveringer – ta
oss med på en fascinerende
kulturhistorisk reise tilbake til
gullalderen i norsk sjøfart og
fortelle om historier som ikke
er skrevet på papir, men på hud.
Historier som ofte startet med
drømmen om å reise hjemmefra, oppleve eventyr og bli
voksen.
Aktivitetskvelder og kino
Lørdag 11. oktober er det
fortellerstund med barnebokforfatter og lærer Sissel Bergan. Vi
blir kjent med Musse, en liten
musegutt som har en hemmelig
menneskevenn – Lasse. Når
Lasse fyller seks år og skal
begynne på skolen, bestemmer

Musse seg for å være med.
- Utover dette har vi i september
og oktober aktivitetskvelder for
5. - 7. klassinger med tegning
og spill på smartboard, inkludert konkurranse med premie til
alle og servering av pizza. Den
fjerde lørdagen i måneden er det
barnekino. Lørdag 25. oktober
feirer vi også den internasjonale
teddybjørndagen - to dager på
forskudd. Vi deler ut bamsemums og gjør syke og skadde
kosedyr friske igjen ved vårt
bamsesykehus.
Kreativt miljø
Ellers skjer også dette på Re
bibliotek: Engelsk boksirkel,
arrangør: Jane Smørgrav – for
deg som liker å diskutere bøker
sammen med andre og har lyst
til å friske opp engelsken din.
TUR og litteraTUR, arrangør:
Robert Nilsen – for deg som
liker å være i bevegelse ute i
naturen sammen med andre.
Datacafé, arrangør Våle og
Undrumsdal Pensjonistforening
– for deg som ønsker å lære mer
om data. Strikkecafé, arrangør
Café Lykke – for deg som liker
å strikke og utveksle ideer i et
kreativt miljø. Leksehjelp ved
Kirkekontoret, Ole A. Hafell –
for deg som går i 4. - 7.- klasse
og vil ha hjelp til å løse oppgaver og jobbe med lekser.
Babysang, arrangør Kirkekontoret, Hilde Heitmann – for deg
som har lyst til å gjøre noe gøy
og meningsfylt sammen med
babyen din. Sittedans, arrangør
Jane Smørgrav – for deg som
liker å danse, men har problemer med beina og/eller balansen.

Eiendom Re/Andebu
Vår lokalkunnskap - din fordel!
Ta kontakt med Truls Bøhle eller Thor Fredrik Hanssen
Solberg i banken på Revetal eller på telefon 47 67 55 00

REVETAL: Etter mange år på Restauranten er Åpen Scene lagt til Revetal
gamle stasjon fra og med denne
høsten. - 140 musikkglade mennesker
tok turen, forteller Åpen Scene-sjefen
sjøl Audun Kalleberg etter den første
kvelden på stasjon. - Stor scene og
bedre plass til gjestene ble det satt
stor pris på, forteller han blant mange
gode tilbakemeldinger. Mange kjente
musikkfjes var på plass, pluss noen
helt ferske folk på scenen. De varierte
og flotte innslagene viser at vi har et
fantastisk musikkmiljø her i Re, og
det er sikkert enda flere som kunne ha
moro av å besøke den åpne scenen.
- Neste Åpen Scene er 5. desember,
forteller Audun Kalleberg, - og det
gleder vi oss allerede til!
Foto:
Stian Ormestad

Høstfest på Fjellborg!
27. september 2014
- Live musikk
- 18-års aldersgrense
- Inngang: 100,Se Facebook for mer info!

Inviterer til møte på Revetal
tirsdag 16. september kl 18.00.
Prostatakreft, hva nå?
Dette er et alvorlig spørsmål for ca 240 menn
i Vestfold som hvert år rammes av prostatakreft. Vi tar dette opp på et møte på Revetal
Gamle Stasjon. Vi forteller om foreningens
virksomhet i kampen mot sykdommen.
Viktig er informasjon og sosial støtte til de det
gjelder, også de pårørende. Vi får også orienteringer fra Ingvill Stordal, nyansatt kreftkoordinator for Andebu, Hof og Re. Hun har med
seg sine kolleger Reidun Løkkemyhr (Holmestrand) og Tove Tangen (Horten).
Det blir en enkelt bevertning.
Alle er velkommen!
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Fra ReAvisa.no:

- Vi har hatt en veldig bra sommer!
REVETAL: Lensmann Lars Reiersen oppsummerer en fin Re-sommer
- også sett fra lensmannskontorets lokaler på Revetal.
Av Stian Ormestad
Stian@ReAvisa.no
- Vi har hatt en veldig bra
sommer! Så kort oppsummerer
lensmann Lars Reiersen Resommeren i det vi går inn i årets
første høstmåned mandag 1.
september 2014.
- Det har ikke vært mange grove
tjuveri i Re i sommer, og heldigvis svært få voldshendelser.

Sykkel traff bil i Bjerkeveiskillet
BISPEVEIEN: - Nødetatene rykker ut til en trafikkulykke på
Revetal, melder politiet i Vestfold på Twitter rett før klokka
tre tirsdag 2. september 2014. Ulykken skjedde i Bjerkeveiskillet rett nord for Revetal, der Hengsrudveien kommer ut til
Bispeveien. En bil og sykkel hadde truffet hverandre i krysset.
En 59 år gammel dame fra Ramnes kjørte bilen, og en 54 år
gammel dame fra Våle var syklist, opplyste politiet.
Helsepersonell jobba med syklisten da ReAvisa kom til
ulykkesstedet minutter etter hendelsen.
- Syklisten sendes til sjukehus med lettere skader, opplyser
politiet i en oppdatert melding en halvtimes tid etter ulykka.
Like etter var ulykkesstedet ferdig rydda.
- Sak opprettet. Ikke førerkortbeslag.
Foto:
Stian Ormestad

Etter sommeren har vi desverre
hatt en del sykkeltjuveri i vårt
distrikt, forteller lensmann.
Han holder styr på hele Indre
Vestfold fra lensmannskontoret
på Revetal - det vil si Re, Andebu, Hof og Lardal.
- For Re var det imidlertid ikke
snakk om mer enn to

Smuglerdømt Remann dømt på nytt
RE/DANMARK: I januar i fjor
ramla den norske smuglerligaen inn i fella som norsk og
dansk politi i samarbeid hadde
satt opp i havna der 260 kilo
hasj skulle lastes over i båter
og fraktes til Norge. Les mer
om saken i tidligere utgaver av
ReAvisa på papir og nettavisa
ReAvisa.no. En Re-mann på 28
år ble 28. februar i år dømt til
tre og et halvt år i fengsel for
medvirkning i smuglerforsøket.
Dommen ble anket, reingen
mente straffen var for streng. I
ankesaken ble Re-mannen nok
en gang dømt til tre og et halvt
års fengsel - helt identisk straff
som den opprinnelige, melder
NTB. Aktor fastholdte at vitnene ikke var troverdige og at
vitnemålene var konstruert.

4-hjuling og verktøy stjålet i Våle

Motocross-ulykke på Ødegården
ØDEGÅRDEN: Politi, ambulanse og luftambulanse rykka ut
til motocrossbanen på Ødegården etter melding om ei ulykke
der klokka 11.12 onsdag 3. september. Ulykken skjedde i
forbindelse med trening, melder politiet i Vestfold på Twitter.
Politiet på stedet opplyser at det var en skoleklasse fra Norges
Toppidrettsgymnas (NTG) som brukte banen. Under et hopp
på banen landa en av deltakerne på treningen feil. Luftambulansen kunne returnere, den forulykkede sendes til sjukehus
i Tønsberg med lettere skader, melder politiet i en oppdatert
melding.
Foto:
Stian Ormestad

Revetal

Tlf 33 06 28 70
www.jerniarevetal.no

VÅLE: Melding om grovt tjuveri fra en garasje i Våle søndag
ettermiddag 7. september 2014.
- Det er stjålet en uregistrert
4-hjuling samt diverse verktøy,
melder politiet som har foretatt
åstedsundersøkelse.

sykkeltjuveri.
På høstparten i fjor starta tjuveriraidet i Re som lensmann
den gangen beskrev som en
innbruddsbølge i ReAvisa.
Nå er det bare å krysse fingrene
for at den positive trenden fra
Re-sommeren fortsetter utover
høst og vinter.

Leserinnlegg: For stor fart og
økende trafikk på Ramnesveien
Leserinnlegg fra
Jan Bøhle, Ramnesveien
Bildet er tatt 28. august 2014, to dager etter at min kone gikk
sørover, det vil si på motsatt side av bremsesporene. Hun møtte
en trailer der møtende bil synes på bildet. Samtidig kom en trailer med containere fra nord og bremset opp slik de 15 meter lange
bremsesporene viser. Det var bare snarrådighet fra min kone og
trailersjåføren fra syd som bidro til at det ikke ble en ulykke med
personskade tilfølge. Traileren fra nord hadde for høy fart etter
forholdene. Etter å ha bodd ved denne veien i mange år er det de
siste årene særlig tre ting som er tydelig:
1. Det kjøres generelt for fort med alle typer kjøretøy på denne
strekningen mellom krysset Brårveien og Tinghaugveien, farten
skal avpasses etter forholdene!
2. Spesielt store traktorer og enkelte storelastebiler/trailere
avpasser ikke farten etter forholdene, til tross for at de er tungt
lastet.
3. Det har vært en generell økning av tungtransport de siste
årene.
Jeg ber om at alle næringsdrivende som driver transport langs
Ramnesveien generelt senker hastigheten til maks 30 kilometer
i timen på denne strekningen. Til opplysning er det cirka 80
hustander på disse 300 meterne med vei, hvor det bor mange
barn og eldre, veien har minst et kritisk punkt ved Elverhøy som
særskilt bør hensyntas. Denne henvendelse går til næringsdrivende, bønder, naboer, kommune og politi, samt media. Jeg vil
om mulig både fotografere og anmelde hendelser i tida framover.
Mvh
Jan Bøhle, Ramnesveien

Bilist i 50-åra
framsto som rusa
UNDRUMSDAL: En bil ble
stanset for kontroll i Undrumsdal rett før klokka tre natt til
mandag 1. september 2014.
- Fører, en mann i 50-åra, framstod rusa. Framstilt for prøve.
Dimittert. Sak opprettes, melder
politiet i Vestfold på Twitter.

REVETAL 7 - 22 (8 - 21)
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Alt i glassmesterarbeid: Speil, rekkverk,
trappeglass, aluminium, gitter, vindusglass,
energi spareglass, sikkerhetsglass,
interiør, bad, dusj med mer

POSITIV TREND: Re-sommeren kan love godt for en god kriminalstatistikk videre
for dette året, håper lensmann Lars Reiersen på Revetal.
Foto: Stian Ormestad

Interiørglass
Glass på bad og dusj
Glass på kjøkken

Reparasjoner - Eu-kontroll - Klimaservice - 4-hjulskontroll - Service

Kjørt til sjukehus etter utforkjøring på Bispeveien
BISPEVEIEN: Alle nødetater rykket ut til Bispeveien torsdag morgen 4. september 2014. En bil kjørte av veien og havnet ute på jordet. - En skadd, ukjent
omfang, melder politiet på Twitter klokka 05.28. I en oppdatert melding står det at
det er passasjeren i bilen som er skadet. Vedkommende kjøres med ambulanse til
sjukehus i Tønsberg. - Fører 37 år mistenkes for å ha kjørt med rus. Utvidet prøve
besluttet tatt. Brannmannskaper fra Kopstad sikret skadestedet.
							
Foto: VIB

ReAvisa.no
Grevlingstien 21, Revetal 3
Timebestilling: Tlf 915 62 464 / nettbestilling: ledigtime.no/salongcamilla

- siste nytt
fra Re

Vi har avdeling i Våle og på Nykirke
- felles tlf 330 70 700
Roger i Våle - tlf 930 80 075
Vidar på Nykirke - tlf 920 90 098

Skaane Import Bilverksted AS
Sørbyveien 603, 3178 Våle
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Foreningsliv i Re:

Våra-koret inviterer til et
stort loppemarked på Elverhøy
Pressemelding
Post@ReAvisa.no
Våra-koret avholder sitt årlige
loppemarked i helgen 4 og 5.
oktober, forteller Leif Knudsen
på vegne av det lokale koret.
- I år er loppemarkedet lagt
til Elverhøy og vi har spesielt
mange lopper i år. Som vanlig

blir det auksjon på søndag og
årets auksjon har også en masse
interessante gjenstander. Og så
er det kafeteria selvfølgelig. Så
møt opp og gjør et godt kjøp og
sikkert også et kupp!
Foto: Privat

KOMMER TIL RE OG VONHEIM I FON: «Prøysen for to» spilles på Vonheim i Fon søndag
2. november 2014. Alf Prøysens datter og svigersønn Elin Prøysen og Egil Johansson kommer
og synger både kjente og mindre kjente sanger av Alf Prøysen.
Foto: Pressemelding.

Sanitetsforeningene inviterer til
gratis Prøysen-kveld på Vonheim i Fon
VONHEIM: Det er 100 år siden vår alles kjære Alf Prøysen ble født, og 2014 er
Prøysen-året - også her i Re. Det skal markeres søndag 2. november i Fon.
Pressemelding
Post@ReAvisa.no

Vestfold Ungdomsfylking
har blitt til Frilynt Vestfold
Pressemelding
Post@ReAvisa.no
Etter å ha eksistert i 110 år,
er Vestfold Ungdomsfylking
(VUF) formelt nedlagt. Men
organisasjonen som sådan er
ikke død og begravet. Vi snakker nok mer om en navneendring, og kanskje en ny giv, forteller det nye styret i en epost til
ReAvisa. Den formelle overgangen fra VUF til Frilynt Vestfold
ble gjort på et årsmøte i februar
måned i år. Navnendring og nye
vedtekter ble vedtatt, og et styre
ble valgt.
- Vi har 47 medlemslag med
rundt 3.700 medlemmer her i
Vestfold, sier styreleder i Frilynt
Vestfold, Håvard Henriksen.
- Vi har nok vært litt usynlige,
men nå kommer vi frem i dagen
ved aktivt å gå i dialog med
våre medlemslag i hele fylket,
forteller Henriksen. Han legger
til at laga så langt har blitt godt
ivaretatt av moderorganisasjonen Frilynt Norge.
- Men siden vi er fylkesleddet skal vi jobbe aktivt mot
laga i vårt fylke. Frilynt Norge
har tross alt hele landet å

ta seg av, sier styrelederen.
Frilynt Vestfold i samarbeide
med sentralleddet skal være
en servicepartner overfor
laga, og hjelpe til og bidra der
laga trenger hjelp og støtte.
Lagsbesøk er et viktig element her. Frilynt Vestfold skal
også komme med innspill og
høringssvar til kommuneplaner,
rammebetingelser og saker som
omhandler frivillighet, kultur
samt barn og unge. En vil bli et
slags ombud for medlemslaga i
den aktuelle kommunen. Kursvirksomhet, enten sentrale kurs
eller rene lagskurs er også noe
en skal tilby medlemslaga.
Frilynt Vestfold er også aktivt
med ved å ha styreplass i Barneog ungdomsrådet i Vestfold
(VBUR) og Vestfold Teaterråd.
- Våre 47 medlemslag her i
fylket er ungdomslag, teatergrupper, dans, kor og fritidsklubber, men vi har plass til
flere. Så kontakt meg gjerne på
vestfold@frilynt.no hvis du lurer på noe, oppfordrer styreleder
Håvard Henriksen.

Det er sanitetsforeningene i Re
som inviterer til forestillingen
«Prøysen for to». Alf Prøysens
datter og svigersønn Elin Prøysen og Egil Johansson kommer
og synger både kjente og
mindre kjente sanger av Alf
Prøysen.
- Her blir det fart og moro,
humring og gapskratt, så vel

som viser til ettertanke. Det
blir allsang på flere av de mest
kjente sangene, forteller Torunn
Bråten på vegne av sanitetsforeningene i Re. - I forbindelse
med Prøysen-året, har Elin
arbeidet med en samleutgave
av alle visene hans. En del av
dette er stoff som ikke tidligere er utgitt, og Elin og Egil

vil presentere noen av disse
visene på forestillingen, gleder
hun seg til.
Etter forestillingen blir det
servering av mat, kaffe og
kaker. Det blir også loddsalg
med trekning til slutt.
- Vi ønsker alle velkommen til
en hyggelig Prøysen-kveld på
Vonheim søndag 2. november!

Re Rotary søker etter studenter til utvekslingsprogram
RE: Halvor Lian i Re Rotary
forteller i en epost til ReAvisa
om ungdomsutvekslingen fra
Rotary, som de skal i gang med
for andre gang: - Re Rotary
ønsker å sende ut en student, og
ta inn en student. Vi tenker oss
en utveksling fra august 2015
til juli 2016, alternativt januar
2016 til desember 2016, avhen-

gig på hvilket land som velges.
I den forbindelse oppfordrer vi
elever fra Re kommune som er
i den rette alderen til å sende
inn en søknad til Re Rotary.
Du skal være mellom 16 og
18 år den dagen du reiser ut.
Søknadsfrist er 1. november
2014, forteller Lian. Interesserte
kan ta kontakt med Leif Olsen

eller Sten Hernes i Re Rotary.
Rotary utveksler med land
som Australia, New Zealand,
Brasil, Argentina, Mexico,
Ecuador, Colombia, USA,
Canada, Sør-Afrika, Japan,
Taiwan, Thailand, Filippinene, Frankrike, Tyskland,
Belgia, Sveits, Østerrike,
Tsjekkia, med flere.

- God potetavling!
REVETAL: Det er god avling med
poteter i kjøkkenhagen nå, forteller
Jan O. Førde i en epost med bilde
til ReAvisa.- Under ett ris fant vi nå
2,5 kilo poteter!
Foto: Privat

6PnRJVWRUHODJHUERGHUWLOOHLH
/DJHUIRUIRONÁHVW
Fra Kr 575,- pr. mnd.

Bispeveien 946, 3174 Revetal
Mobtlf: 93849712
Epost: maryonssystue@gmail.com

Åpent hver
dag 08 - 20
hele året
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Natur i Re:

Kjempesoleie
– utrydda i Re?
NATUR I RE: Engsoleie eller
såkalt smørblomst er en blomst
mange kjenner til og som finnes så
å si overalt. Men smørblomsten har
en «storebror» som lever i ferskvann og er svært sjelden. Den heter
kjempesoleie, og den kan bli halvannen meter høy og har store gule
blomster. I motsetningen til andre
soleier har den rette, tungeforma
blader. Kjempesoleie er en svært
sjelden art i dag, og regnes som
sterkt truet på den norske rødlista.
Den har forsvunnet fra 60 prosent
av kjente voksesteder i Norge.
Kjempesoleie er kjent fra to steder
i Vestfold; Hof og Re. På Naturhistorisk museum i Oslo finnes det
et belegg av kjempesoleie fra
1869 med lokalitetsbeskrivelsen
«Skaug, Våle», og et par belegg fra
1920-tallet med stedsangivelsen
«Svinevoll». I 2006 ble det funnet
en liten bestand av kjempesoleie
i mølledammen ved Bakke. Her
fantes arten frem til det ble mudra
opp i 2010 eller 2011. Det er uvisst
om den trua planta fortsatt finnes
andre steder i kommunen vår eller
om den er utrydda i Re for godt.
I Hof finnes fortsatt blomsten, her
fotografert ved Rønnebergdammen.
Foto: Hallvard Holtung

TRAFIKKSKOLE

NATUR I RE

Revetal

Tlf 413 87 372
Trafikkalt grunnkurs - Personbil
Personbil med henger - Lastesikringskurs
Moped - Tung og lett MC

Kommende kurs på Revetal:
* Trafikkalt grunnkurs med mørkedemo 23. september kl 15.30
* Trafikkalt grunnkurs med mørkedemo 28. oktober kl 15.30
* MC-kurs 31. oktober kr 16.30
* Lastesikringskurs for B96 og BE 14. oktober kl 17.00

Velkommen som elev ved
RE TRAFIKKSKOLE!
Kontakt Geir Myrvoll - tlf 413 87 372
www.retrafikkskole.no / post@retrafikkskole.no

Ved til salgs!
Bjørk- og blandingsved i 1000-liter sekker.
Tufte Gård, tlf 909 29 117

GODE OPPLEVELSER MED HEST
Rideopplæring - hestehåndtering - sentrert ridning

Kort om Hallvard Holtung:
Biolog bosatt i Fon, og jobber til daglig med kartlegging
av arter og naturtyper. Han skriver om arter eller naturtyper som er aktuelle for vår kommune og den årstida vi
er i akkurat nå. Innspill? E-post: hholtung@gmail.com.

Helgekurs og undervisning på timesbasis
Tett oppfølging i små grupper eller alene,
tilpasset den enkeltes ønsker og nivå.
Se www.gladhest.no for
mer informasjon, tider og priser.

og forsikrer den gjerne for deg!
Sjekk prisene hos oss. Vi er spesialistene på landbruk.
Landbruksforsikring eies av landbrukssamvirket, og vi tilbyr derfor
bonden skreddersydde produkter til gunstige priser.
Velkommen innom vårt forsikringskontor i Industriveien 4 på Revetal,
samme bygg som Viken Skog holder til i!

Tlf 33 06 00 01
Industriveien 4

Revetal

Spesialister
på landbruk,
men tilbyr
forsikring til alle

Kom innom forn en prat eller ring oss på tlf 33 06 00 01 for avtale.
Det kan være lønnsomt å kontakte oss!

– bondens eget forsikringsselskap
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Smått og stort fra Re:

Slekters gang:
Døpte:
Vivestad kirke
17.08 Vetle Stokke Ekenberg
17.08 Hermine Sophie Heen
Ramnes kirke
24.08 Leon Alexander Lyon Nicolaysen
24.08 Aksel Jakob Ellingsen Bjune
Våle kirke
31.08 Elise Nakjem

Erik likte å stifte nye bekjentskaper.
Vielser:
Våle kirke:
16.08 Ine Hansen og Stian Reggestad
Ramnes kirke:
23.08 Kine Søreng og Torgeir Mørken
Døde:
Våle kirke:
20.08 Anders Kristian Hegg
Undrumsdal kirke:
27.08 Ragnar Aashamar
Ramnes kirke:
29.08 Astrid Pauline Venås
Kilde:
Re kommune, kirkekontoret

Klemmetsby-Firing

Vonheim i Fon søndag 2/11-14 kl. 16.30 - gratis inngang!
Møbeltapetserer og møbelsnekkerverksted
Spisestuer-sengegavler-møbelstoff-lakkering
Møbeldetaljer, tlf 33 12 95 70
www.heminterior.no

Elin Prøysen og Egil Johansson underholder med
kjente og kjære sanger av Alf Prøysen.
Servering av mat, kaffe og kaker, loddsalg
og gratis inngang. Alle velkomne!
Arr.: Sanitetsforeningene i Re

����������������������������
�����z��������������z�����z�������������

����������������

������������������������������
��������������������������
����������������������������������
��������������������
������������������
Konrad:
992 47 514
Steinar: 907 25 519
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EIENDOMSMEGLING
GÅRDS- OG SMÅBRUKSMEGLEREN
ADVOKAT

THOMAS HANSEN
TLF 950 53 216

TELEFON 33 39 53 97
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Gran VVS Revetal Bispeveien 1045, 3174 Revetal
Tlf 40 00 33 20
Epost revetal@comfort.as
Man-fre 07.30-16.00
Nett www.granvvs.no
Lør 10.00-14.00
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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

Grendehuset i Kleiva

- møterom/festsal/konsertlokale, kjøkken
Kontakt Kleven Velforening på tlf 95 94 61 92

Hjerpetjønn Vel

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

'0/6-

Vonheim i Fon

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

Bygdehuset Sagatun i Vivestad

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

ReAvisa for 5 år siden:
Overraskende dystre ulykkestall for Bispeveien

Sverretun på Linnestad

FRA ARKIVET: Statistikk fra
de siste ti årene viser at det i
snitt er en skadet eller drept annenhver måned
på de ganske nøyaktig to milene
RV35 - eller Bispeveien - går
gjennom Re kommune, kunne
ReAvisa fortelle høsten 2009.
En som opplevde marerittet
på den ulykkesbelastede veien
fortalte til ReAvisa:
- Det verste var å sitte fastklemt
og ikke få ta seg av jentene
mine, sa Fredrik Lie fra Revetal.
Han opplevde det mange frykter
på Bispeveien gjennom Re.
Det var søndag 20. september
2009 at det smalt, rett nord for
Svinevoll. De første meldingene
fra politiet var alarmerende. To
biler med to voksne - en mann
på 37 år fra Re
og ei dame på 34 år fra Åsgårdstrand - og to barn på to og åtte
år - front mot front. Tre sykebiler og to luftambulanser sendt
til stedet. Begge sjåførene sendt
med luftambulanse til Ullevål

Elverhøy kulturhus i Ramnes

universitetssykehus.
- Den store lykken er at jentene
er like hele. Bare skrubbsår og
blåmerker, sa Fredrik Lie fra
sykesengen i Tønsberg.
Det å sitte klemt fast i vraket
med hylende barn i baksetet har
satt sine spor. Heldigvis ser ungene ut til å takle de voldsomme
inntrykkene fra ulykken bra.
- Jentene snakker om ulykken
og vi har alle fått god oppfølging så langt. Alt skal la seg
reparere - både psykisk og
fysisk, fortalte 37-åringen fra
sykesengen. Tallenes tale var at
63 personer er blitt alt fra
lettere skadet, alvorlig
skadet eller drept på de to
milene veistrekning i Re
kommune i løpet av ti år.
De fleste ulykkene skjer i
dagslys, med god sikt og bra
kjøreforhold - hvert fall ikke
spesielt dårlige kjøreforhold.
Det overrasker ikke politiet.
- Det viser seg at folk lett
blir mindre skjerpet på gode

veier med god sikt, sa lensmann
i Indre Vestfold, Hans
Petter Gulliksen, til ReAvisa.
I løpet av ti år har fem
personer mistet livet på
Bispeveien, alle de drepte
satt i bil i ulykken. Tre i møteulykke, en i utforkjøring
og en i kryssulykke, forteller
Anne Grete Friberg i Statens
Vegvesen, region sør. De aller
fleste ulykkene med personskade har skjedd i 70- og
80-sone. 2006 var det verste
ulykkesåret på Bispeveien.
- I 36 av ulykkene var biler
involvert, i sju var motorsykkel
involvert og i tre var syklister
involvert, sier Friberg. En gladmelding er det å
spore i ulykkesstatistikken
fra Statens Vegvesen - det er
ingen fotgjengere registrert
skadet eller drept på
strekningen i løpet av de ti
siste åra.
Faksimile:
ReAvisa, oktober 2009

Lokalopplæring - kontakt
Ulf på telefon 905 87 574
* Opplæring tilpasset hver enkelt elev
* Solid erfaring med foreldresamarbeid
* Faglig oppdaterte lærere og læringsmidler
* Lav strykprosent = billigere førerkort
Kontakt oss på sandetra@online.no
sms 90865213 / telefon 33770010

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

Møterom, festsal, konsertlokale, kjøkken.
Kontakt Ingegerd Holt Brattestå tlf 977 54 879
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09-20 (18)
Spesialist innen: Fotball - Håndball - Løp - Ski - Sykkel
Løp innom Vestfolds mest moderne sportsbutikk, med bredt utvalg
og opplev våre høst og vinternyheter med ekspertise og service!

I vår sykkel- og skiavdeling får
du ekspertise fra Jonas, Torjus,
Tor Lid Wåle og Bjørn Korslund!

kkel
Be om spesialrabatt på sy
rt!
med ditt eksklusive Gullko

GULLKO
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Åpningst
ider:
www.dittk 09-20 (18)
lubbhus.
no

HØSTENS NYHETER HAR ANKOMMET!
HUNDREVIS AV
RACINGSKI KOMMER
TIDLIG I OKTOBER!

Torjus Sleen- Sport 1 og VMdeltaker fra Re? Trå til!

NYHET: SPENNMÅLER, SLIPING, SMØRING
SKIVERKSTEDET ER FORBEREDT FOR VINTEREN!

itt kontor

- vår ekspertise og service

Sport1/Ditt Klubbhus er i familie med

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

