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Homeopat MNHL
Heidi Johannessen

Førstegangskonsultasjon
1/2 pris!

Ring Helse
klinikk for livskvalitet

Nannas vei 2, 3153 Tolvsrød
Mobil: 926 11 690

www.homeopatheidi.no

Møbelsnekkermester

Dag Jørgensen AS
Bygningsingeniør og Tømmermester

Tegning og 
produksjon av
• møbler
• innredninger i
 norske og
 oversjøiske treslag

www.dagjorgensen.no
Mobil: 948 17 150
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Eksklusiv leilighet med strandlinje
sentralt  beliggende i  Sandefjord • innflytt ing jul i  2012

• Høy standard • Båtplass
• Ikke boplikt • Heis 
• 2 garasjeplasser
• Gasspeis
• Areal BRA 153 m2
• Balansert ventilasjon
• Vannbåren gulvvarme

Kontakt oss for 
mer informasjon på
telefon 908 20 290 eller 
send sms: Hystad til 2012

Medarbeidere i Vestfold Blad:

Marianne Henriksen 
 ansvarlig redaktør 
919 16 029
marianne@vestfoldblad.no 

Caïssa Gjølberg
 journalist 
413 71 614
caissa@vestfoldblad.no

Per Poulsen 
kaM/forr.utvikler 
918 19 210 
per@vestfoldblad.no

Joyce Christine Øksenholt
 fagansvarlig båt 
918 13 340
joyce@vestfoldblad.no

Per-olav leth
 mediekonsulent 
918 16 012  
pol@vestfoldblad.no

 trine Charlotte a. olafsen 
mediekonsulent
934 03 587
trine@vestfoldblad.no

fredrik Gullbrandsen 
mediekonsulent
920 70 090
fredrik@vestfoldblad.no

tonny W. Børresen 
mediekonsulent
917 23 339 
tonny@vestfoldblad.no

Nina Kihle svensen
produksjonsansvarlig
909 30 590
nina@vestfoldblad.no

elise landa omsland
grafisk designer
902 58 140
elise@vestfoldblad.no

arild Melsom
grafisk designer
902 58 140
arild@vestfoldblad.no

sverre aamodt
ansv. utgiver/daglig leder 
932 28 042
sverre@vestfoldblad.no

Ingen avis   
fra Vestfold Blad denne uken,  
eller vil du stanse avisen i ferien?
Da kan du sende en mail til:  
vblad@norpost.no 
eller ring 33 46 20 00.

Trykk: Nordby Grafisk AS. 

Layout: Vestfold Blad.

Vestfold Blad 
arbeider etter 
Vær Varsom-
plakatens og Tekstreklame-
plakatens regler for god 
presseskikk. Ta gjerne kontakt 
med redaksjonen  
dersom du mener at du er 
rammet av urettmessig 
avisomtale. Pressens Faglige 
Utvalg (PFU) er klageorganet 
som behandler klager mot 
pressen i presseetiske spørsmål. 
Adresse: Postboks 46 Sentrum,  
0101 Oslo, tlf: 22 40 50 40,  
telefaks: 22 40 50 55 
epost: pfu@np-nr.no.

Grip muligheten - nå
Regional plan for bærekraftig arealpoli-
tikk. RPBA. Ja, det høres ut som en ny 
vaksine mot nok et influensavirus, slik 
vi skrev på reportasjeplass i våres. Og du 
kan like gjerne vende deg til bokstavene, 
for slik en vaksine demper sykdommer 
vil RPBA hindre interessekonflikter og 
sørge for at Vestfold blir en vinnerregion. 
Målet er at planen skal vedtas av fylkes-
tinget mot slutten av året.

Men for at vi skal bli en vinnerregion, 
kan ikke politikere og byråkrater jobbe 
alene. De trenger innspill fra nærings-
livet for at den forutsigbarheten vi alle 
ønsker skal bli mulig å få til.

Risikoen du som næringsaktør løper 
ved å ikke søke informasjon gjennom 
næringsorganisasjonene eller kommu-
nen din som er høringsinnstans, er at 
konsekvensene går opp for deg først 
den dagen RPBA representerer et al-
vorlig hinder for bedriftens utvikling. 
For når planen er vedtatt, kan det være 
vanskelig å få endret på ting.

Et lite tilbakeblikk: Det begynte med at 
en ordfører rev seg i håret over lang-
trukne arealkonflikter som han tydelig 
så hindret vekst i kommunen. Nærings-
livet rev seg ikke mindre i håret – var 
det ikke en jordhaug som hindret ut-
bygging, så var det et jorde eller en vei. 

Ja, var det ikke et viktig historisk funn 
som stanset utviklingen, så var det 
landbruksarealer som ble truet eller en 
vernet kystsone som ble berørt.

Gikk det ikke utover næringsutviklin-
gen, så gikk det ut over samfunnsutvik-
lingen på andre områder. Veien kunne 
ikke bygges ennå, skolegården kunne 
ikke ferdigstilles, bygningen kunne 
ikke rives.

Til slutt fikk han utløp for sin frustra-
sjon hos ordføreren i nabokommunen. 
Felles skjebne, felles trøst. De tok det 
opp med flere kolleger på forskjellige 
nivåer i hele Vestfold.

Så løftet de alle blikket – så til en region 
på Vestlandet som tydeligvis hadde 
klart å unngå liknende konflikter de 
siste årene. Nord Jæren. Hva hadde de 
gjort, og kunne Vestfoldkommunene få 
til noe liknende? Dermed begynte 
RPBA å ta form – for ingen så noe alter-
nativ dersom alle kommunene skulle 
kunne tiltrekke seg flere kunnskapsri-
ke innbyggere for å fortsette verdiskap-
ning og vekst. Fylkesordføreren hadde 
en klar melding; alle kommunene må 
være med hvis vi skal få dette til.

Flere rådgivere i fylkeskommunens  

regionalavdeling møter dette året folk 
fra næringslivet, offentlige og private 
virksomheter. Samarbeidspartnere har 
luftet sine frustrasjoner, og gitt innspill. 
Næringsforeninger over hele fylket ber 
inn til informasjonsmøter, for å få dialog 
mellom de som lever med rammebetin-
gelser som hindrer vekst, og de som tren-
ger forutsigbarheten en god plan vil gi.

Når RPBA en dag blir gjeldende for  
utviklingen i Vestfold, skal den etter-
leves både av den enkelte kommune og 
av regionale myndigheter. Da er det  
ingen vei tilbake.

Men du som næringsaktør, enten du  
er bonde eller byggmester, IT-gründer 
eller eiendomsutvikler, må dele din 
kunnskap om hvor skoen trykker i ditt 
område. Slik kan den gi en merverdi 
som går utover det den enkelte kom-
mune klarer å planlegge alene.

Derfor er det viktig at vi alle viser vår 
besøkelsestid, og kommer med de inn-
spillene som skal til i forkant av planen 
- ikke som klager i etterkant.

En god plan blir til om alle tar ansvar 
og engasjerer oss næringspolitisk –
sammen for Vestfold.

Marianne Henriksen, ansvarlig redaktør

 

Visste  
du at . . .

Per Poulsen
kaM/forr.utvikler

Vestfold  
Blad  
distribueres  
til 92.000*  
husstander
* inkl. Hvittingfoss

Over 95% 
husstands-
dekning

Over  
170.000 
lesere pr. 
utgivelse

les oss på nett:  vestfoldblad.no

 

Barn + symaskin = gøy

– Målet er at boken skal vekke inter-
esse for husflid, både hos barn og 
voksne, sier Elin Gilde Garvin, konsu-
lent for barn og unge i Norges Hus-
flidslag.

Boka er en inspirasjonsbok for alle 
som arbeider kreativt med hendene 
sammen med barn. Forfatteren er An-
nie Eikenes fra Ula i Vestfold.

Bokslipp
Til stede under lanseringen var både 
barn og voksne som har arbeidet med 
modellene i boka. 

Bokåpningen foregikk på Slotts-
fjellmuseet i Tønsberg med utstilling 
av bokas produkter. Direktør i Norges 
Husflidslag, Marit Jacobsen, sto for 
bokåpningen. Til sted var også tek-
stilkunster Ellinor Flor som snakket 
om læretid hos sin mor. Marit Sande 

Iversen, leder i Norsk Quilteforbund 
og Yvonne Pleym, kulturkontakt i 
Vestfold fylkeskommune gratulerte 
med inspirerende bok.

Samarbeid
Bokprosjektet er gjennomført i regi 
av Ung husflid, Norges Husflidslags 
barne- og ungdomssatsing. ”Barn + 

symaskin = gøy” inneholder mange 
oppskrifter i forskjellige materialer, 
fra vanlig bomullsstoff  til sykkelslan-
ger og isteposer. De fleste modellene i 
boka er sydd sammen med barn. Mo-

deller er alt fra pennal, PC-veske og 
puter til kosedyr og tepper. 

– Dette har vært et skikkelig dug-
nadsprosjekt, sier Marit Sande Iversen.

Moro for gutter og jenter
– Det morsomme er at dette er gøy for 
både gutter og jenter»,  sier Elin Gilde 
Garvin.

35 barn fra Sandeåsen skole i Tøns-
berg brukte 20 timer på å lage puter. 
Av dette ble det mange flotte boksider. 
Barna gikk med putene i samlet flokk 
en hel time til Slottsfjellmuseet, hvor 
putene ble utstilt. Tre jenter fra Sta-
vanger, som hadde sydd en duk hver. 
De tok også turen til Tønsberg for å 
være med på begivenheten.

TekST oG foTo: riTA myrSeTh

  det morsomme er 
at dette er gøy for 
både gutter og jenter.

boklansering
   «barn + symaskin = gøy» 

er forfattet av annie 
eikenes fra ula.

   bokslipp  på 
slottsfjellmuseet i 
tønsberg med utstilling av 
bokas produkter.

   boka er et 
samarbeidsprosjekt 
mellom Norges Husflidslag 
og norsk Quilteforbund

   modellene er alt fra 
pennal, PC-veske og puter 
til kosedyr og tepper.

Boka «Barn + symaskin = gøy» er et samarbeidsprosjekt mellom Norges 
Husflidslag og Norsk Quilteforbund.  
Men det var barna som med stor entusiasme fikk vise frem sine kreasjoner 
da det var boklansering og utstilling på slottsfjellmuseet i Tønsberg.

 annie eikenes deler ut bøker 
til barna som har vært med på 
bokprosjektet.

barna fra sandeåsen skole i tønsberg kan mer enn å sy på maskin, 
her underholder de med munter sang.

  De fleste modellene i boka 
er sydd sammen med barn.

tekstilkunstner ellinor flor (foran) deltok under 
lanseringen av ”barn + symaskin = gøy”. Hun 
snakket om læretid hos mor. bak forfatter annie 
eikenes fra ula (t.v.) og prosjektansvarlig  
elin gilde garvin.

katta i veske av langeskinn.

bildet er fra et møte hvor eiendomsbestittere i tønsbergregionen 
fikk en vekker for hvor viktig RPBA-arbeidet er.


