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Forsidebilde: Julestemning blant
«gutta» på Andebu skole.
Fra v:  Stefan Lilleås, Tore Kaupang,
Roar Sørensen og Kristian Lilleskaret.

Politiske møter 1. halvår 2006

Ordførerens
time
Ordfører Hans Hilding Hønsvall
blir å treffe på Andebu sentertorg
(Andebu senter) disse tirsdagene
i første halvår 2006:
17.1., 14.2., 21.3., 16.5. og 20.6.

TA EN TUR INNOM FOR EN
PRAT!

Etablererprogrammet
i Vestfold
På 90-tallet gikk samtlige kommuner og Vestfold fylkeskommune sammen med
Innovasjon Norge (tidl. SND) og Aetat inn i et samarbeid for å gi et tilbud til
personer som ønsker å starte næringsvirksomhet i Vestfold. Dette har nå fun-
gert noen år og det er Næringssenteret i Vestfold som hele tiden har stått for
arbeidet.
Flere evalueringsrapporter forteller at brukerne er svært fornøyd med tilbudet.

Arbeidet ledes av et styre der bidragsyterne er representert.
Styret består i dag av følgende: Magnar Simensen, fylkeskommunen (leder),
Kirsten Larm, Innovasjon Norge, Toril Aas, Aetat, Jonathan Hall og Hans Hil-
ding Hønsvall som representanter for KS Vestfold. Arne Brynildsen er daglig
leder for programmet.

Gjennom programmet bistår Næringssenteret i Vestfold AS etablerere med gra-
tis individuell veiledning og kontaktformidling, samt arrangerer etablerer-
kvelder for de som planlegger å starte bedrift.

Etablererprogrammet i Vestfold finansieres av Vestfold fylkeskommune, kom-
munene i Vestfold og Innovasjon Norge.

550 etablerere i Vestfold fikk i 2004 individuell veiledning i personlig møte,i
tillegg fikk et stort antall bistand på telefon.

Veiledningen er tilpasset den enkelte etablerer / etablererprosjekt. Nærings-
senteret har lang erfaring fra etablering og etablererprosjekt og kan etter be-
hov bidra med innspill til bl.a.:

• Forretningsidé, budsjett/lønnsomhet, finansieringsspørsmål, markedsføring
• Nettverkskontakter / kontaktformidling
• Offentlige registre og rapporteringsplikter
• Valg av selskapsform og spørsmål vedr. registrering av firma
• Generelle råd og tips ellers.

Mer informasjon se www.etableringivestfold.no , eller kontakt Næringssenteret
i Vestfold AS på tlf. 40 00 18 18.

God jul
og godt nytt år!

Det tas forbehold om evt. endringer under politisk behandling i ADU/KST.
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Budsjett 2006 - rådmannens forslag
Rådmannen har lagt fram et nøkternt budsjett med positiv
tjenesteutvikling særlig i helse- og sosialsektoren

Budsjettet skal endelig behandles i
kommunestyrets møte 13. desember.
Forslaget til budsjett er i sin helhet lagt
ut på kommunens  hjemmeside.  Det
tas forbehold om endringer under be-
handlingen.

Gode, forutsigbare og stabile
tjenester
Forslag til budsjett 2006 har fokus på
tjenesteproduksjon, tjenesteutvikling,
effektivisering, ressursutnyttelse og
styring mot langsiktige økonomiske
mål. Innenfor et nøkternt budsjett vil
innbyggerne fortsatt oppleve at kom-
munen leverer gode, forutsigbare og
stabile tjenester.
Det vil fortsatt være bra å bo i Andebu
kommune.

Positive og negative sider ved
budsjettet:

• Et realistisk budsjett med et positivt
netto driftsresultat.

• Innsparingsprogrammet er redusert
fra 5,7 til 3,6 mill.kr

• Reell styrking av tilbudet innenfor
rammeområdet helse- og sosial med
nær 4 nye årsverk (barnevern, hjemme-
tjenestene, psykisk helsetjeneste og
tilsynslegefunksjonen på sykehjem-
met) og midler til nye tiltak (dagsen-
ter, transport og SLT/Trygge lokal-
samfunn)

• Midler til å gi enkelte sterkt ressurs-
krevende skoleelever og enkelte res-
surskrevende brukere i helse- og
sosialetaten et tilfredsstillende tilbud

• IKT-utstyr og programmer
• Lavt investeringsnivå i 2006. Store

utbygginger innen skole, barnehager
og sykehjem er gjennomført

• Økt egenkapital til finansiering av in-
vesteringer

• Konservativ plassering av kraftfondet
gir forutsigbarhet, men også lav av-
kastning. Realverdien i fondet opp-
rettholdes

• Vesentlige driftsmessige utfordringer
særlig innen oppvekst og kultur. Det
blir vanskeligere å gjennomføre til-
passet opplæring

• Innsparingsprogram innenfor teknisk
sektor gir mindre midler til vedlike-
hold av bygg/anlegg

• Små reserver til uforutsette utgifter
• Lavt netto driftsresultat

Brukerbetalinger
Kommunale avgifter beregnes basert
på de samlede utgifter innenfor det
enkelte område. Det vil i 2006 bli fore-
tatt mindre justeringer i avgiftsnivået.
Når det gjelder barnehagesatsene vil
kommunen forholde seg til de makspri-
ser som er satt for dette. Innenfor

helse- og sosial vil det bli foretatt min-
dre økninger i brukerbetalingene. Av-
giftene for  boliger under 80m2 går ned
med kr 300 og for boliger over 80m2

med  kr  205 pr. år.

Konsekvenser
Til tross for at det er lagt inn et antall
nye tiltak i budsjettet vil det være ve-
sentlige driftsmessige utfordringer.
Den foreslåtte rammen til oppvekst- og
kultur er stram. Rammeområdet tilfø-
res økte midler til nye tiltak, men disse
midlene kommer først og fremst res-
surskrevende enkeltelever til gode.
Innsparingsprogrammet fører til at det
blir vanskeligere å gjennomføre tilpas-
set opplæring.
Innenfor rammeområdet helse- og so-
sial vil budsjettforslaget bidra til en
styrking av det totale tilbudet med bl.a.
nye stillinger i hjemmetjenesten og
etablering av dagsenter.
Rammeområdet teknisk får en vesent-
lig del av innsparingsprogrammet.
Dette medfører bl.a. mindre mulighe-
ter for å vedlikeholde bygg og anlegg.

Budsjett 2006 Brutto Brutto Brutto
driftsinntekter driftsutgifter driftsresultat

Mill. kr 212,1 211,2 0,9

Det er budsjettert med et netto driftsresultat for 2006 på ca. 0,9 mill. kr. Det er
avsatt ca. 2,1 mill. kr for å opprettholde realverdien på Kraftfondet. Det er fore-
slått en ramme på 9,1 mill. kr til investeringstiltak.

Gjeld og formue 01.01.06 31.12.06
Total gjeld (mill. kr) 155,9 151,7
Kraftfondet (mill. kr) 111,4 113,5

Budsjettforslaget er basert på føringene i Bondevik II regjeringens budsjettfor-
slag. Det er i tillegg innarbeidet en rammeøkning på 3,45 mill. kr som følge av
rødgrønn regjerings budsjettforslag.

Legekontorets åpningstider julen 2005:
27, 28, 29 og 30. desember: kl. 10:00 - 14:00.
Telefonen er åpen kl. 10:00 - 12:00.

Ved øyeblikkelig hjelp utenom åpningstidene, kontakt
legevakt:
Tønsberg: 33 31 63 50
Sandefjord: 33 45 67 00

Åpningstider i SFO i juleferien:
Vanlige åpningstider. Påmelding.
Planleggingsdag mandag 2. januar.

Åpningstider i julen Åpningstider i barnehagen i juleferien:
Vanlige åpningstider. Planleggingsdag mandag 2. januar.

Skolene:
Siste skoledag før jul: Onsdag 21. desember.
Første skoledag etter jul: Tirsdag 3. januar.

De kommunale kontorene
på herredshuset, sykehjemmet og helsesenteret
har i romjulen åpent kl. 09.00 - 14.00.

Overordnet økonomi
Budsjettet er realistisk, nøkternt, sårbart og tilpasset kommunens inntekter
og øvrige rammebetingelser.
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TV-aksjon 2005 - «Drømmefanger»
Gjennomføringen av TV-aksjo-
nen 2005 må vi si  oss godt
fornøyd med.

Paraplyorganisasjonen FOKUS (64
norske kvinneorganisasjoner) kan inn-
kassere ca. 140  millioner kroner til sitt
arbeid mot vold og mishandling av
kvinner.

I Andebu kommune samlet frivillige
bøssebærere fra Andebu, Kodal og
Høyjord  inn  ca. kr 92.000,- på
aksjonsdagen.
I tillegg  bidro Andebu kommune med
et tilskudd på kr 10.000,- , og Andebu
Sparebank med kr 3000,- . Totalt fra
kommunen ble det samlet inn ca. kr
105.000,-. Vi havnet da på en på en

Noen av årets bøssebærere. Fra v: In-
ger Svarstad, Berit Gjermundrød og
leder i kommunekomiteen Anette
Kjærår Firing.

femte plass blant kommunene i Vest-
fold med kr 31,15 pr innbygger.

Vi takker alle dere som frivillig stilte
opp og gikk med bøsse for oss denne
dagen. Uten den frivillige dugnads-
ånden fra dere som var koordinert fra
Andebu og Høyjord Bygdekvinnelag
samt Kodal Ungdomslag  ville resul-
tatet  vært uoppnåelig.

Vi håper inntektene fra aksjonen vil bli
riktig disponert slik at Andebu kom-
munes innbyggere kan være stolte av
å bidra til et bedre liv for de kvinner
dette måtte gjelde.

Takk for flott innsats!!!

Nyansatt i
Andebu
kommune

Leif
Halvorsen

Ansatt  i  100 %
stilling som le-
dende vaktmester
ved Andebu skole
og herredshuset.

Leif er  53 år, gift, og har to døtre.
Han har bodd i Høyjord siden
1981 og trives godt i Andebu.
Tidligere har han jobbet i  Tele-
nor, TBK - Bravida og UMOEIKT
i 35 år.
Hobby: Friluftsliv/ snekring/ fiske
og ski.

Klar for påmelding til
Ungdommens kulturmønstring?

Neste mønstring i  Ungdommens
kulturmønstring (UKM) i  Stokke,
Andebu og Re vil foregå 11.03.06.
Denne gangen er det Andebus tur til å
arrangere, og  arrangementet vil foregå
i Kristofferhallen på Vidaråsen.
Basisaktivitetene i UKM er scenekunst
(musikk, teater, dans), film og visuelle
uttrykk (bilde, skulptur etc.).
Alle barn og unge fra 10 - 19 år kan
melde seg på med noe de holder på
med og som de har lyst til å vise for
andre. Fra lokalmønstringa blir noen
av innslagene plukket ut til å delta på
fylkesmønstringa.
Nytt av året er at vi ønsker å arrangere
en økologisk UKM- mønstring. Siden
vi skal ha mønstringa på Vidaråsen, vil

Økologisk mønstring  på Vidaråsen

dette være helt i tråd med det som
Vidaråsen landsby står for, og de vil
sørge for å ha butikken og kaféen åpen
denne dagen.

Vi vil , i samarbeid med UKMs spon-
sor COOP, lage økologisk matlagings-
kurs før mønstringa slik at det vil være
mulig å melde seg på med matinnslag.

Påmeldingsfrist for deltagelse på
lokalmønstringa er 24.02.06. Bruk
www.ukm.no.  Ved spørsmål ring
virkslomhetsleder kultur Marianne
Bremnes på tlf 33 43 81 81.

Ingen innslag skal vare mer enn tre
minutter

I adventstiden og i jula hygger vi oss
med levende lys. Men levende lys er ikke
bare koselig,  de kan også føre t i l
BRANN. Disse tiltakene vil kunne for-
hindre brann ved bruk av levende lys:

• IKKE forlat rom med levende lys.
• Unngå brennbare lysmansjetter.

Husk brannfaren i jula
• Unngå brennbare lysestaker.
• Sett aldri telys midt i bokhyller. Telys

kan få en flammehøyde på 15-30 cm.
• Sett aldri lys i vindusposten når vin-

duet står åpent.
• Sjekk boligen før sengetid.

Vi ønsker dere en riktig trygg jul og et godt
nytt år !

Torsdag 24. november ble det arrangert
fest for disse som hadde vært ansatt i
Andebu kommune i 25 år.  På festen del-
tok foruten jubilantene selv og deres
følge, ordfører, rådmann, etatsjefer og
utvalgsledere.

Fra venstre; ordfører Hans Hilding
Hønsvall, Ragnhild Halvorsen, Mona
Hem (begge fra helse- og sosialetaten)
og Svein Knutsen (ansatt i teknisk etat).

Hedret for 25 år i
kommunens tjeneste
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Virksomhet barnehager

Kodal barnehage
- med tilbud både «i pose og sekk»
Barnehagen ligger like ved Kodal
skole og har to avdelinger.
Nøtteliten er småbarnsavdelingen
med 24 plasser for barn under 3 år
(dvs 12 barn).
Hompetitten er en utvidet avdeling
for barn i alderen 3-5 år. Avdelingen
har for tiden 27 plasser. Barna er inn-
delt etter alder. 3-åringene har ordinært
barnehagetilbud i  barnehagens
sentrumslokaler. 4- og 5-åringene er
annenhver uke i barnehagen i sentrum,
og annenhver uke på naturgruppa på
Vonheim. Dermed kan barna få vari-
erte utfordringer  – med ordinært bar-
nehagetilbud den ene uka og natur-
barnehagetilbud den andre.

Totalt er det 14 ansatte i barnehagen
fordelt på 10,5 årsverk. Styrer er Sol-
veig Karlstrøm.

Vesteråt barnehage
- kommunens første heldagsbarne-
hage
Barnehagen ligger i fine omgivelser
midt i Andebu sentrum og har  to av-
delinger med 18,5 plasser på hver av-
deling. Hovedmål i barnehagen er :
Alle barn skal føle seg trygge og tri-
ves i vår barnehage!
Trygghet og trivsel er grunnlaget for
positiv læring og utvikling. Sammen

med respekt for hverandre ønsker bar-
nehagen  å skape et godt og positivt
klima. Personalet jobber mye med
enkeltbarn og ønsker at alle skal føle
seg verdsatt og bli satt pris på.

Det er totalt 12 ansatte fordelt på 7
årsverk. Styrer dette året er Elisabeth
Trollsås Jellum (vikar for A. L.
Madsen).

Monte Verde  barnehage
- integrert på døves arena
- med naturen som lekeplass.
Barnehagen ligger på området til
Signo (Hjemmet for døve) på Sukke
og har to avdelinger med til sammen
35 plasser. Husgruppa tar imot barn fra
1-5 år og har ordinær drift. Natur-
gruppa har tilbud til barn over tre år
og er ute på området sitt i skogen det
meste av dagen. Dette året er «Ver-
densrommet» et hovedtema for begge
avdelingene. Barnehagen  legger vekt

på en anerkjennende atmosfære der
alle er like verdifulle uansett alder
kjønn, nasjonalitet osv. For personalet
er det viktig å vise barna og foreldrene
toleranse, omsorg og nærhet.

Det er totalt 9 ansatte fordelt på 7,6
årsverk. Styrer er Lise Mette Strand-
skogen Standal.

Smiehavna gårdsbarnehage
– med utecamp, gårdsliv og geita
Tusenfryd

Barnehagen ligger på gården Øvre
Bjørndal i Kodal og har to avdelinger
med kapasitet til totalt 42 plasser. Bar-
nehagen eies og drives av Per Ivar
Bjørndal og Inger Grete Rotli.
Marihøna er småbarnsavdelingen med
plass til 12 barn under tre år. Barkebilla
er avdelingen for de over tre år, med
fokus på sosialt samspill og aktiv bruk
av naturen rundt utecampen.

Det er totalt 10 ansatte fordelt på 8 års-
verk. Styrer er Per Ivar Bjørndal.

Steg-for-steg
– et program for å trene sosial kompetanse
Alle barnehagene i Andebu kommune har
satt i gang med dette programmet. Gjennom
å se på bilder av barn som uttrykker ulike
følelser (glede, sinne, redsel) blir barna kjent
med og bevisstgjort følelsene. Empati (føle
med andre på en god måte), mestring av sinne
og problemløsing er de tre hovedemnene bar-
nehagene skal jobbe  ut fra. Gjennom bil-
dene, enkel dramatisering og musikk blir
barna kjent med følelser – både positive og
negative. Dette arbeidet er også forebyg-
gende i forhold til mobbing.

Å arbeide med Steg for steg:
• gir bedre klima i barnehagen
• rom for individualitet
• øker barns bevissthet om at det fin-

nes flere løsninger
• gjør voksne mer bevisst på egen rolle
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I forrige nummer presenterte vi de to nye barnehagene i kommunen, Høyjord og Møyland, samt Åpen barnehage.
Denne gangen har vi presentasjon av Kodal, Vesteråt og Monte Verde barnehage og  Smiehavna gårdsbarnehage.

Nøtteliten og Hompetitten husgruppa.
Margot Vestly, Nina Moss, Heidi
Moholt, Gry Halvorsen, Birgitte
Mathisen, Sissel Torheim, Kristin
Åbjørsbråten, Solveig Karlstrøm.

Bjørnehiet: Marianne Prestegården,
Ole Gunnar Lia og Ivarna Haugo.

Foran fra venstre: Tone Edvardsen,
Marit Grimsrud og Per Ivar Bjørndal.
Bak fra venstre: Inger Grete Rotli,
Birgitte Kløw Hansen, Tone Landsem,
Anette Hødnebø og Lene Skilbred.

Ellen Valsø, Ingebjørg Aske, Lise
Mette Strandskogen Standal, Ulrika
Widlund, Cecilie Venås Hansen,
Monica Lindhjem. Foran: Toril
Maurtvedt og Irene Jørgensen.

Kråkereiret: Vigdis Dragnæs, Anne
Brynjulfsen, Elisabeth Jellum, Bente
Wahl Hjulstad.

Utegruppa: Berit Haraldsen, Magnus
Struve og Inger Helene Erdmann.



6

En orgelkomité har vært i arbeid siden vå-
ren 2005 i et forsøk på å skaffe tilstrekke-
lig kapital til finansiering av et nytt orgel
til Andebu kirke.
Vårt håp er et spleiselag mellom nærings-
liv, lokalbefolkning og kommunen.
Kanskje er våre 21 utsendte giroer til næ-
ringslivet forlagt og vi tillater oss å minne
om den gode saken vi arbeider for.
Denne gangen ønsker vi å favne bredere i
befolkningen og å informere om prosjek-
tets økonomiske status.
Situasjonen pr. 01.11.2005 er tilsagn om
550.000 kroner fra næringslivet i kommu-
nen. Videre har det kommet inn 140.000
kroner fra private givere.
Vi står overfor en investering på ca. 3 mil-
lioner kroner, og alle bidrag vil føre oss
nærmere målet.
Som orgelbygger har komiteen, menig-
hetsråd og kirkelig fellesråd valgt den Hol-
landske orgelbyggeren Reil. Byggetid er
ca. to år fra orgelet blir bestilt.
I og med at vi har en middelalderkirke er
riksantikvaren koplet inn for godkjenning
av det valgte prosjektet.

Blir du med på et spleiselag?

For at vi kan bestille må finansieringen
være i orden.
Det gamle orgelet er i en særs dårlig forfat-
ning. Til begravelser i det siste har det vært
med nød og neppe at organisten vår har
greidd å gjennomføre den musikalske delen.
Orgelkomiteen har håp og tro på at vi sammen
kan nå det målet som er satt.

Ditt bidrag kan settes inn på konto nr.
2500.11.65928.

Tilsagn om bidrag kan sendes til
Ernst-Rolf Andersen, Rogneveien 14,
3158 Andebu
Telefon 33441592 / 92223732

Hilsen orgelkomitéen

Gjenreist vakttårn i «russerleiren»
ved Lakskjønn
Russerleiren
Under krigen opprettet tyskerne en  leir for
russiske krigsfanger på  Lakskjønn.
Denne leiren eksisterte så lenge krigen
varte, helt til 1945.

I følge kulturbindet av bygdeboka be-
sto leiren av:

• Vaktbrakke for tyske vaktmann-
skaper

• Forvaltningsbrakke (skriverom, kam-
mer, verktøyrom og spesialrom)

• 4 brakker for krigsfangene
• Håndverksbrakke for snekker, skred-

der og skomaker (1 symaskin og
verktøy)

• Kjøkken med dampkoker og brygge-
panne

• Sykestue med fullt utstyrt medisin-
skap

• Forpleiningsrom med løpende for-
pleining og forråd til 12. juni 45.

• 2 radioapparater, derav 1 med høyt-
talere

• Kartotek for 147 krigsfanger inklu-
sive 1 krigsfange på norsk sykehus i
Tønsberg

• Vaskebrakke
• Vakttårn

I tillegg fantes det bunkerser og forsvars-
stillinger i åsen bak leiren. De tyske offi-
serene holdt til på  Dalsroa turisthytte.

Kommandoen for leiren ble overtatt av
Milorg 12. mai 45. I følge Odd Gallis i
bygdeboka skjedde dette i siviliserte for-
mer på Dalsroa turisthytte 12. mai 45. Det
var de russiske fangenes egne tillitsmenn
som overtok driften av leiren etter
frigjørelsen, noe tyskerne mente ville føre
til «plyndring, herjing og voldtekter».
Deres antagelser slo feil, og russerne var
svært takknemlige for den kontakten de
fikk med folk rundt om i bygda. Mange
lovte å skrive da de kom hjem til Russ-
land, men det var ingen som hørte noe, i
følge Odd Gallis.

Nå vet jo de fleste hvordan det gikk med
russiske borgere som kom hjem til Russ-
land etter krigsfangenskap under 2.ver-
denskrig. Det er kanskje ikke så rart at
Andebufolk ikke hørte noe fra dem i etter-
kant. Mange av dem gikk fra vondt til verre
da de kom hjem.

Nytt tårn
De som reiser riksvei 306 oppover mot
Dalsroa, vil se at det er bygd opp et tårn
oppe ved Lakskjønn. Det er det gamle
vakttårnet ved russerleiren som er bygd
opp igjen slik det vises på gamle bilder av
leiren fra krigen. Ivrige entusiaster med
Vidar Skatvedt, Asbjørn Tolsrød og  Gunn-
bjørn Tangen har på eget initiativ bygd tår-
net opp på dugnad.

Det vil bli satt opp en informasjonstavle
ved tårnet til våren.

Gjenstander fra leiren
Nå lurer entusiastene på om det er noen
som har gjenstander hjemme som er laget
av russiske krigsfanger som satt i leiren
på Lakskjønn, for eksempel gamle tre-
arbeider e.a. Da er det et ønske om å få
tatt bilde av disse gjenstandene, for slik
kan historien om leiren ved Lakskjønn bli
komplett. Ta kontakt med Gunnbjørn Tan-
gen på tlf 33 43 81 52 / 91 30 78 71 der-
som du har gjenstander som kan fotogra-
feres eller om du har andre opplysninger
om russerleiren ved Lakskjønn.
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Kildesortering

Husholdningsavfall fra husstandene hentes av renovatøren, matavfall (hver uke), restavfall og drikkekartong/papir/
papp (vekselvis hver 2. uke). Følgende tømmerutine er fastsatt:
(MA - matrester, RA - restavfall, PP - papir/papp/drikkekartong)

Måned uke nr. Fraksjon Måned uke nr. Fraksjon

Desember 50 MA + RA Februar 5 MA + PP

51 MA + PP 6 MA + RA

52 MA + RA 7 MA + PP

Januar 1 MA + PP 8 MA + RA

2 MA + RA Mars 9 MA + PP

3 MA + PP 10 MA + RA

4 MA + RA 11 MA + PP

Tømmerutiner  2005/06

VESARS hjemmeside
Vestfold Avfall og Ressurs AS har en fin
hjemmeside, som er verdt et besøk.
Hentekalenderen lagt ut på nettet sammen med
mye annen informasjon.
Har du spørsmål om renovasjon, finner du sik-
kert svaret på  www.vesar.no eller på
tlf. 33 35 43 85.

VESAR utarbeider årlig en fin informasjons-
kalender med henterutiner og mange nyttige
opplysninger og tips om renovasjonen. Denne
leveres ut rett over nyåret.

Trenger du poser til bioavfall/matrester, kan du
legge lapp ut i skapet til renovatøren eller kon-
takte Vesar. Poser kan også hentes på teknisk etat.
Disse er gratis.

Nye poser/bokser til
bioavfall/matrester
Flere Vesar-kommuner har nå byttet ut papir-

posene og benytter nye bioposer til bioavfall/
matrester. Enkelte husstander i kommunen har
prøvd ut bioposene, og erfaringene er entydig
positive. Utskifting til bioposer medfører imid-
lertid også bruk av nye bokser i kjøkkenbenken,
da dagens trådkurver ikke kan benyttes.
Tidspunkt for utskifting vil bli på våren/for-
sommeren 2006.

Overgang til plastdunker
Iht. kommunens vedtatte Avfallsplan 2002-06,
er det planlagt at abonnentene skal benytte
plastdunker i stedet for dagens kildesorterings-
skap og restavfallsstativ. Standardutstyr består
av 3 dunker, 1 x 140 liter bio, 1 x 140 liter pa-
pir/papp og 1 x 140 liter restavfall. Ved behov
kan større dunker bestilles, men økt volum for
restavfall medfører økt årsgebyr.

Det er imidlertid ikke planlagt noen masse-
utskifting, så dette vil skje over noe lengre tid.
I praksis skjer nå utskiftingen ved at nye abon-

Revidering av trafikksikkerhetsplan
2002-05
Gjeldene trafikksikkerhetsplan (TS-plan) ble
vedtatt av kommunestyret i 2001, og planens
tiltaksliste (handlingsplan) er siden rullert år-
lig i teknisk utvalg, senest 22.05.04.
Planen er ikke rullert i 2005, da en har vært noe
avventende i forhold til oppstart av prosjekt om
Trygge lokalsamfunn.
Det er imidlertid på høy tid med evaluering og
revidering av TS-planen.

For å gjøre TS-planen mer tilgjengelig vil et
sammendrag av planen og siste vedtatte hand-
lingsplan ligge ute på kommunens hjemmeside:
www.andebu.kommune.no. Planen kan også
fås ved henvendelse til teknisk etat.

Innspill bør sendes skriftlig (event. e-post), men
en kan også ringe til teknisk etat med «min-
dre» innspill.

Sammen mot null

Over på nyåret vil vi prøve å arrangere et åpent
møte med TS-planen som tema.

Ny bussvei i Andebu sentrum
Ved oppføring av «rutebilstasjon» i sentrum, var
det en forutsetning at alle bussene skulle innom
der og at andre busstopp i nærområdet skulle
fjernes.  Bussene skulle da kjøre rundt
parkeringsområdet ved sentrumsbygget og fram
til rutebilstasjonen.

Dette var ikke en god løsning på sikt og det er i
høst opparbeidet en ny bussvei fra Askjemveien
til rutebilstasjonen. Bussveien er enveiskjørt og
det er anlagt buss-sluse for å hindre andre kjø-
retøy å benytte bussveien.

Dessuten er Askjemveien hevet noe inn mot
krysset med Andebuveien (Rv 307) for å få en
sikrere utkjøring til riksveien.

nenter får utdelt plastdunker, og at andre abon-
nenter kan skifte ut etter eget ønske. Kostnader
til kjøp av dunker dekkes inn over renovasjons-
gebyrene.
Ta kontakt med Vesar ved ønske om utskifting.

Glass- og metalligloer
Det er IKKE nødvendig å sortere klart og far-
get glass lengre, da utsorteringen nå foretas på
mottaksstedet. Igloene kan altså benyttes til
både klart og farget glass.

Alle oppfordres til å sortere ut mest mulig glass/
metall og levere dette på riktig sted.

Bruk refleks!
Høsten og vinteren kan være uhyggelig mørk.
Ikke gjør skoleveien, spaserturen mv. til en
uhyggelig opplevelse. Bruk refleks slik at an-
dre trafikanter ser deg !

Mørke og glatte veier
Vinteren er i anmarsj, så vær forberedt på mørke
og glatte veier. Sjekk og event. bytt vindus-
viskere, slik at sikten ikke nedsettes. Sjekk også
dekkene og ikke bruk slitte sommerdekk på
glatte, løvdekte høstveier. Bytt dekk i tide !

La brøytestikkene stå
Tidligere i høst ble veiene i kommunen merket
med pisker/brøytestikk og dette gjøres for å
hjelpe brøytemannskapene i deres jobb gjennom
vinteren. Det er mange som dessverre ikke kan
la piskene stå. Piskene er IKKE leketøy.
La derfor brøytestikkene stå.
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Andebu mot 2020
Kommuneplan for Andebu

Tor Åge (54) er den eldste av tre
andebusokninger som skal være med
på å levendegjøre kommuneplanen. I
forrige Andebustikka var det Lene
Kjærås (16) som beskrev sitt drømme-
bilde av bygda. Nå slipper vi en høy-
jording til orde.
- De tre sogna fungerer godt. Du føler
nærhet til et litt mindre samfunn, med

- Flere turister til Andebu

Tor Åge Gabrielli er antakelig den eneste i Andebu som
lever av turisme. Men i 2020 er turistnæringen i Andebu
blitt stor. Og hvis han får det som han vil, øker turist-
satsingen uten at det går på bekostning av det nære og
tette bygdemiljøet.

kjerka, skolen og egne lag. I tillegg har
vi tilhørighet til kommunen. Et av de
viktigste særtrekka er at folk bryr seg –
på godt og vondt. Om ikke alle kjenner
alle, så vet vi om hverandre. Det er mye
trygghet i det. Mine unger kunne ikke
oppføre seg dumt uten at jeg fikk høre
det. Ikke jeg heller. I et større miljø blir
du mer borte, og du føler mindre an-
svar. Jeg tror det blir mindre hærverk
også når du har mindre miljøer.
 En annen god ting med Andebu, er at
vi er flinke til å holde på tradisjoner.
Kanskje blir vi sett på som litt trauste
og gammeldagse, men det bekymrer
meg ikke. Andebu er på en måte
Vestfolds Setesdal, og det er mye po-
sitivt i det, sier Tor Åge.

Katt og kaniner
Det er over 30 år siden han fulgte drøm-
men om «katt og kaniner», flytta fra
Sem og kjøpte seg gård ved Ilestad-
vannet i Høyjord.

- I dag skjønner jeg ikke at vi torde.
Vi lånte til langt over pipa og levde på
gjeddekaker og kaninkjøtt.
- Hvorfor Andebu?
- Jeg dro alltid til Andebu for å fiske
og gå tur i skauen når jeg bodde på
Sem. Bare jeg passerte Gravdal, ble jeg
mye mer rolig og avstressa. Her be-
gynte vi å dyrke poteter og grønnsa-
ker. Vi bygde veksthus og drev plante-
produksjon for Gartnerhallen. Det gikk
bra, men det var mye press, og vi ble
pålagt å bruke sprøyteprogrammer. Og
det å huke på sprøyta ble tyngre hvert
år. I 1991 begynte jeg derfor med
beversafari og etter hvert fant jeg ut at
det gikk an å leve av det. Og nå er jeg
blitt så gammal at jeg prøver å drive
med det jeg har mest lyst til, forteller
tur- og festarrangøren.

Turisme
I skauholtet ved Ilestadvannet tar
Gabrielli imot turister fra inn og ut-
land. Det har også gjort at han har fått
tro på turisme for kommunens del. I
2020 er han overbevist om at Andebu
har turistkontor.
- Det er ikke alle som vil fiske i Lågen
eller se fjell og fjorder på vestlandet.
Turistene kommer til Andebu også.
Det er opp til oss å styre dem og legge
til rette. Jeg tror kommunen kan legge
opp til mange aktiviteter: omvisning i
kjerkene og ved naturperler, konserter
og forestillinger, padling, fisking – og
fløting! Tenk om vi kunne ha en
opplevelsespark omkring tømmerflø-
ting? Andebu er jo full av gamle vass-

- Vi trenger et Vinmonopol i Andebu.
Da vil flere legge helgehandlinga her,
mener Tor Åge Gabrielli.

Nå kan vi se at parken i sentrum be-
gynner å ta form. Vannskulpturen, per-
golaen og brostein er på plass.

Pergola
«Nybygget» i parken er en pergola.
Det skal plantes slyngplanter i denne
til våren og da er det meningen at plan-
tene skal klatre opp i pergolaen.  Det
skal settes ut hvite benker både i per-
golaen og andre steder i parken.  Ben-
kene er store og gammeldagse og blir
laget på Grantoppen.

Klatring og pétanque
Når Andebustikka kommer ut har kan-
skje snøen kommet og dekket parken
slik at vi ikke kan se hva den skjuler.
Men før det er det lagt ned brostein

Andebuparken
Hvordan vil innbyggerne at Andebu
kommune skal være i 2020?
Innspillene til ny kommuneplan for Andebu fram mot 2020 kommer nå inn.  4 ressurs-
grupper og et folkemøte med deltakere fra foreninger, innbyggere, næringsliv, politi-
kere og administrasjon har engasjert opp mot 100 personer. Her er noen av mange
innspill som har kommet så langt:

• Andebu kommune skal vokse moderat, 1 – 2 % er nok.
• Bygdepreget må holdes på – fortsatt være en oversiktlig landkommune
• Det bør være både store og små tomter og ulike boligtyper
• Dagligvarebutikkene må opprettholdes i hvert sogn
• Bedre tilbud til ungdom i sentrum og ny kafe
• Et nytt bibliotek som utvikles som møteplass
• Etablere et kultur- og bygdetun
• Oppgradering av Rv 312 og Rv 305 er viktig for næring og utvikling
• Viktig å styrke både kommunesenteret og lokalsentra
• Høyjord må bestemme seg for hvor sentrum skal være
• Ny hyttebygging bør tillates på utvalgte områder
• Andebu kjennetegnes med det folkelige, humor, solide og litt originale.

Delta i utvikling av Andebu
På folkemøter i hvert sogn siste uke i januar gis innbyggerene mulighet til å komme
med flere innspill på hvordan de vil at kommunen de bor i skal være i 2020.
Andebu: 23.01 Herredshuset
Kodal: 24.01 Kodal Skole
Høyjord: 25.01 Klubbhuset
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drag der det har vært fløting. Og så må vi ha overnattings-
muligheter, sier Tor Åge ivrig. Selv sysler han med tanken
om å kunne tilby overnatting/camping, og mener bønder i
Andebu bør legge til rette for overnatting i for eksempel
bryggerhus.
- Hvilke andre former for næringsliv ser du for deg i An-
debu i 2020?
- Jeg håper ikke vi får mye tungindustri. Men hvis statlige
myndigheter legger til rette for små, nettbaserte bedrifter,
tror jeg vi vil få mange av dem til Andebu. I sentrum trenger
vi først og fremst et Vinmonopol. Det trekker handel og stop-
per handelslekkasje. Vi må i hvert fall få det før Revetal!

Eldrebølgen
Tor Åge tror befolknings- og næringsveksten kommer til
Andebu.
- Vi bor ikke i et vakuum, ting endrer seg uansett. Kommu-
nens og innbyggernes viktigste oppgave blir å bevare vår
identitet og styre utviklingen i den retningen vi ønsker. Jeg
synes etableringen av små, oversiktlige boligfelt bør fort-
sette. Vi har plass nok til å kunne tilby litt romslige tomter,
men jeg ser jo at det krever mer investeringer i infrastruk-
tur og det er jo ikke alle som liker å klippe plen. Derfor bør
det være variasjon. Det bør også være muligheter til å få en
lettstelt leilighet i Andebu, ikke minst for eldre. Det bør
være godt å bli gammel i bygda, sier Tor Åge. Han beskri-
ver seg selv som en del av den kommende eldrebølgen.
- Du er opptatt av identitet og at Andebu skal ha et miljø
der folk bryr seg. Hva kan kommunen og politikerne gjøre
for å styrke dette?
- Det er jo begrenset hva vi kan pålegge kommunen, men vi
har jo et fantastisk organisasjonsliv med mange ildsjeler
og veldrevne lag og foreninger. De er betydningsfulle for å
dyrke de nære relasjonene. Noe av det viktigste politikere
kan gjøre, er å gi laga rom og økonomi til å drive.

Morro
- Hva med kultur?
- Jeg var på et folkemøte om kommuneplanen i høst. Da sa

n tar form
under pergolaen og det er anlagt grusstier. Til våren
vil det bli satt opp en stor klatrepyramide for barna i
parken og da kan også petanque-banen tas i bruk både
av store og små.  Det skal plantes busker og frukttrær.
Hagelaget og bygdekvinnene vil plante stauder, og
barna fra barnehagen vil ha eget bed. Benkene blir satt
ut så vi kan sette oss ned og nyte det hele.

Spleiselag
Parkprosjektets totale kostnader er 1,3 millioner kro-
ner, hvorav kommunen dekker av 700.000 kroner. Re-
sten er gaver og tilskudd, slik at parken kan betegnes
som et stort lokalt spleiselag. Det største tilskuddet
kommer fra Andebu Sparebank, som nylig har gitt et
tilskudd på 300.000 kroner til Andebuparken.
Andre store bidragsytere er Stiftelsen Signo med
50.000 kroner, Reidar Skjeggerød/Meny med 40.000
kroner og Vidaråsen med svært gunstig pris på vanns-
kulpturen. I den totale summen inngår også Statens

Turistene kommer til Andebu også. Det er opp til oss å styre
dem og legge til rette. Vi kan legge til rette for masse akti-
viteter. Og så må vi ha overnattingsmuligheter, sier Tor Åge.
Selv sysler han med tanken om camping her ved Ilestad-
vannet.

Gunnar Gallis at «Kultur skal værra morro.» Og jeg er så
enig! Vi trenger ikke mer passiviserende kultur, men heller
aktiviteter der folk deltar og kjenner seg igjen. Igjen tror
jeg veien går gjennom det frivillige. Vi trenger ikke et flott
kulturhus som koster masse penger. Vi har idrettshallen, vi
har og flotte naturperler, vi har kjerkene og ungdoms-
lokalene. Se hva de har fått til av konserter i Kodal!
- Er det noe du frykter?
- Jeg er jo imot kommunesammenslåing, og det er fordi jeg
er redd for at vi skal få et stort uoversiktlig fellesskap i
stedet for det nære. Og jeg er opptatt av at vi skal bevare
identiteten. Men vi må være villige til å dele Andebu med
flere innflyttere og turister. Hvis vi er flinke til å vise fram
våre gode sider, tror jeg også vi tiltrekker oss folk som iden-
tifiserer seg med de samme verdiene. Da får vi et godt An-
debu i 2020 også.

vegvesens investering på 150.000 kroner i bussvei (med
buss-sluse) langs parken og fram til holdeplassen med det
ubeskjedne navnet Andebu Rutebilstasjon.
Sentrumsforeningen har bidratt i stor grad og er en pådriver
for kommunen i forhold til utviklingen av Andebu sentrum.

Flere ting på gang
Andebuparken skal stå ferdig til våren – og vil forhåpent-
ligvis bli en oase i Andebu sentrum.  Neste trinn i sentrums-
utviklingen blir gangveien gjennom sentrum til skolen.  Den
skal påbegynnes til våren, og totalentreprise er sendt ut på
arbeidet. Poenget med denne er at ungene skal slippe å gå
blant biler og busser når de går gjennom sentrum på vei til
skolen.  I Andebu får
barna sin egen skole-
sti!
Senere skal det arbei-
des med trafikk og
bilplassering i sen-
trum, og det skal an-
legges et torg mellom
Andebu senter og An-
debu sentrumsbygg.
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FAKTA om Midd
Det fins en rekke forskjellige middarter som kan gi allergi. Allergen-
ene er for det meste avførings-partikler og rester av midden som er
så små at de trenger helt ned i lungene og gir allergisk astma.Det ser
ut til at husstøvmidden øker i utbredelse i Norden, også lengst i nord.

Tips fra «www.naaf.no»:
En god tradisjon har vært å henge ut sengetøy en kald vinterdag for
å få det godt nedkjølt for deretter å riste, banke og børste det grun-
dig. Kulde bedøver midden slik at den lettere slipper taket. Nedfry-
sing til minst 18 kuldegrader i to døgn dreper midden. Ved vask av
sengetøy anbefales temperatur på minst 60°C for å drepe middene.

• Hold luftfuktigheten lavere enn 40%, minst 3-4 måneder i året
• Skift og vask sengetøy ofte, vask ved minst 60°C
• Lufte sengetøyet. Eventuelt la sengen være uoppredd slik at fuk-

tighet luftes ut fra madrass og sengetøy.
• Madrasser kan støvsuges.
• Ha god ventilasjon, for å unngå oppsamling av fukt
• Generelt godt renhold i huset, vask tepper, gardiner og ryer på

soverom.
• Heldekkende tepper skal unngås av allergikere og astmatikere.
• Varmetepper slås av om dagen og sengetøyet luftes!

Hilsen Brit og Lise, helsesøstre

Midd

Andebu kommune søker personlig assistent i 50% svangerskaps-
vikariat. Vikariatet er ledig fra d.d til 01.04.07, eller til stillingsinne-
haver er tilbake i arbeid.

Assistentordningen er knyttet til en funksjonshemmet dame født i
1972. Arbeidet vil hovedsakelig gjelde oppgaver med et barn på 3
år og vanlige daglige gjøremål i en husholdning. I tillegg er det be-
hov for assistanse utendørs – aktiviteter, utflukter og ferie.

Det er innvilget hjelp inntil 45 timer pr uke. Tjenestemottaker er
arbeidsleder, og setter selv opp turnus og oversikt over oppgavene
for sine assistenter. Det vil kreves av deg at du er fleksibel, er glad
i barn og dyr, har gode samarbeidsevner og har førerkort for bil.

Det er mulig å leie en 3-roms leilighet med egen inngang i samme
hus som tjenestemottaker. Dersom du har spørsmål vedr. stillingen
eller utleie av leiligheten kan du ta kontakt med arbeidsleder på tlf
90 58 86 80.

Søknad med CV og referanser sendes Andebu kommune v/Torild
Hansen, hjemmetjenesten, 3158 Andebu. Lønn etter avtale.

Personlig assistent
- 50 % vikariat

Mobilt rusteam
Utvidet tilbud til mennesker med
rusproblemer i Andebu

I august dette året ble Anne-Mai Hasli Johnsen ansatt i helse- og
sosialetaten med oppfølgingsansvar i forhold til mennesker med
rusproblemer. Nå styrkes tilbudet ytterligere. Kommunene An-
debu og Re har søkt og fått innvilget midler til prosjekt «mobilt
rusteam» som vil gå over tre år. Dette retter seg mot personer
som bor hjemme og som trenger støtte i forhold til utfordringer i
dagliglivet. Det kan være å opprettholde sosiale aktiviteter, å møte
til viktige avtaler og å leve et verdig liv i en egnet bolig.
Ansatte i Andebu og Re samarbeider tett med teamet som fra 1.
desember består av to personer: Thomas Rachlew og Mimmi Ca-
milla Engh. Disse vil dele sin arbeidstid mellom de to kommu-
nene. Teamet vil komme hjem til den som trenger assistanse, og
tjenesten er i regi av Kirkens Bymisjon i Tønsberg.
Trenger du støtte fordi du har et rusproblem, er du velkommen til
å ta kontakt. Det samme gjelder også deg som er pårørende til
noen med samme problem.
Anne-Mai Hasli Johnsen, tlf. 47 89 23 69
Thomas Rachlew, tlf. 46 41 24 35

Slapp av i julestria og les gode julehistorier
for barna  - eller deg selv!
Oppskrifter på julegaver, julebakst og julemat
finner du i biblioteket, og du kan låne  jule-
filmer, julemusikk og ikke minst både nye og gamle, gode jule-
fortellinger.

De mest utlånte bøkene 2005:  (Julegaveideer?)

Voksne:
Tittel: Forfatter:
Da Vinci-koden Brown, Dan
Rødhette Lindell, Unni
Gulldronning, perledronning Skjelbred, Margaret
Vindens skygge Zafon, Carlos
Den røde vargen Marklund, Lisa

Barn:
Tittel: Forfatter:
Hvor er Willy? Handford, Martin
Gubben og katten på telttur Nordqvist, Sven
Tassens klokkebok Hill, Eric
Mamma Mø aker kjelke Wieslander, Jujja
Harry Potter og ildbegeret Rowling, J.K.

Biblioteket spanderer varm solbærdrikk hele desember!!

Bibliotekets siste åpningsdag før jul er ondag 21. desember.  Vi
åpner igjen 2. januar.

Andebu bibliotek

Har du vunnet?
I forbindelse med  10 årsmarkeringen/åpen dag i Andebuhallen
8.10. var det trekning på inngangsbilletten.  Som annonsert over
mikrofon var det to uavhentede gevinster på disse numrene:

B 49  og Z 31

Ta kontakt med Solveig Rød Aadne tlf. 33 44 30 52 eller 33 29 58
60 hvis du har et av numrene, så venter det deg en premie!

Fyrverkeri
1. Forbered fyrverkeri-oppskytingen
2. Les bruksanvisningen nøye før bruk
3. Kontroller at fyrverkeriet ikke er skadet
4. Sørg for at fyrverkeriet ikke kan velte
5. Bruk tennstav, sigarettglo eller liknende
6. Sitt på huk, tenn lunten med strak arm
      og fjern deg straks lengst mulig unna
7. Bøy deg aldri over antent fyrverkeri
8. Ikke tenn fyrverkeriet på nytt dersom det
      ikke blir tent ved første forsøk
9. Hold god avstand fra oppskytingen
10.Alkohol og fyrverkeri hører ikke samme
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Nyheter fra frivillighetssentralen tlf. 33 44 35 50 – nyheter fra frivillighetssentralen  tlf. 95 87 99 98

Overtegnet datakurs for godt
voksne
Godt voksne i Andebu ønsker å  være «på
banen» når det gjelder datakunnskaper.
Som nevnt i forrige Andebustikka, har vi
vært så heldige å få låne «datalabben» på
ungdomsskolen på mandagskveldene. Kur-
set ble en realitet ved at frivillighets-
sentralen fikk knyttet til seg 9 voksne, fri-
villige veiledere. En stor takk til alle dem!
Enkelte av disse hadde gjort en kjempe-
jobb i forkant, og deltakerne fikk utlevert
kurset både på CD og i et 100 siders kom-
pendium. Dette er godt å ha til hjemme-
bruk.
Det er første gang i Andebu’s historie med
et slikt kurs. Derfor var alle veilederne og
frivillighetssentralens leder spente på ut-
fallet som deltakerne.
Vi håper at alle deltakerne har fått mye
datakunnskap med seg etter endt kurs.

Datakafe hver mandag
Andebu frivillighetssentral satser på å
drive datakafe på mandager – også denne
i datalabben på ungdomsskolen.
Før jul blir det kafe: mandagene 28.11,
05.12, og 12.12  fra kl. 18.00 – 20.00.

På nyåret starter den opp igjen 9. januar.
Vi skal prøve å ha en eller to veiledere til
stede hver gang også her. Meningen er at
folk kan komme uten å være påmeldt til
denne ”kafeen”, og at man også kan lære
litt av hverandre.

Hvis det er noen i bygda, unge eller litt
eldre, som har lyst til å hjelpe oss noe på
disse datakafeene, vær snill å kontakt
Frivillighetssentralen.

Frivillighetssentralen ønsker seg
flere frivillige medarbeidere
Er det noen som har litt ekstra tid som de

vil bruke på å glede andre?  Det er utal-
lige oppgaver å velge blant. Frivillige kan
selvsagt selv velge hva slags oppgave som
passer best for seg, og hvor ofte de har
lyst til å trå til. Mange vil bli ringt etter
ved behov, og det er fullt mulig å si det
ikke passer den aktuelle datoen. Kom
gjerne innom kontoret for en hyggelig prat
og en kaffekopp!

Nytt dagsenter på sykehjemmet
Planene går ut på å starte opp i februar,
og kommunen vil ansette folk til å drifte
senteret.
Ved siden av disse ønsker frivillighets-
sentralen å rekruttere frivillige til å hjelpe
til. Når dagsenteret har kommet i gang,
skal det opprettes et planutvalg – bestå-
ende av ansatte, beboere og frivillige.
Utvalget skal bestemme hvilke aktivite-
ter som skal fylle dagene.
Vi har tenkt oss turnusarbeid for de frivil-
lige. Det kan medføre å være til stede hver
5 – 6 uke, og at man kan bytte dag innbyr-
des i gruppa. Dette kan bli en artig og
kjempehyggelig frivillighetsoppgave!
Har du lyst til å delta, ta kontakt med Britt
Mai i frivillighetssentralen.

Telefonvenn
Frivillighetssentralen har flere medarbei-
dere som ønsker å bli en telefonvenn.
Samfunnet vårt er i dag slik at mange sit-
ter alene altfor mange timer i døgnet – med
alt det negative dette medfører.
Vi tror at ved å få en telefonvenn som
jevnlig tar kontakt, vil trygghet og trivsel
bedres!
Alle vet at det koster å telefonere. Styret
har vedtatt at telefonvennene får godtgjort
fra sentralen - en årlig sum pr. bruker.
Kan du tenke deg å være en slik venn, el-
ler vil du benytte deg av dette tilbudet, vær
snill å kontakte oss.

Kryssordgruppe
Er du en av de mange som elsker kryss-
ord? I flere kommuner er det blitt særde-
les populært med små grupper der folk lø-
ser kryssord i fellesskap.  Andebu frivillig-
hetssentral vil gjerne hjelpe til med å opp-
rette en slik, samt finne en plass å være.
Hvorfor ikke ha samvær med andre som
deler din interesse? Er dette noe for deg,
ta kontakt. Kanskje vi får det til på nyåret.

Seniordans-gruppa
«Feiltråkken»
tok på seg maleroppdrag på Helsesenteret
etter oppfordring fra Frivillighetssentralen.
Rådmannen utlyste en kompensasjon for
frivillige som ville ta dette på dugnad, og
«Feiltråkken» slo til med en gang. Godt
med noen kroner i en slunken dansekasse!

I høst har det blitt holdt menighetsråds-
valg i Andebu, Høyjord og Kodal.  I An-
debu var det 54 som benyttet seg av sin
stemmerett, i Høyjord 38 og i Kodal 33
opptalte stemmer.

Hva gjør et menighetsråd?
Menighetsrådets oppgaver er mange i den
fireårige valgperioden. Hvordan oppga-
vene løses, varierer fra menighet til me-
nighet. Menighetsrådet har ansvar for un-
dervisning, omsorgsarbeid (diakoni) og
kirkemusikk. Det er menighetsrådet som
f.eks. bestemmer hvem det skal samles inn
penger til under gudstjenesten, hvordan
kirkehuset skal brukes og hvordan en sam-
arbeider med andre fra det lokale kultur-
miljøet. Menighetsrådet har også ansvar
for at konfirmantene får en innholdsrik
konfirmanttid.Menighetsrådet skal være
med å skape et møtested for tro, kultur og
hverdagsspørsmål. Rådet skal være med å

Menighetsrådsvalg 2005
bygge en kirke som tilbyr fellesskap og et
sted å høre til for alle som ønsker det. De
som velges til menighetsrådet skal først og
fremst arbeide i sin lokale kirke. I Den
norske kirke er det imidlertid indirekte
valg til kirkelig fellesråd og bispedømme-
råd. Det betyr at det er menighetsrådene
som velger disse. Bispedømmerådene fra
alle de 11 bispedømmene utgjør igjen
Kirkemøtet som er det øverste organ i kir-
ken. Av delegatene på Kirkemøtet velges
Kirkerådet og Mellomkirkelig råd. De som
sitter i menighetsrådet har derfor en mu-
lighet t i l  å påvirke hele kirke-
organisasjonen.

Valgresultater

Andebu menighet
Hans Olaf Aas
John Inge Stålerød
Thore Magnar Sletvold

Ragnhild Møyland
Nina Bakke Berg
Per Vinje-Christensen

Høyjord menighet
Hanna Elisabeth Andersen
Nils Edvin Karlsen
Sigurd Bjarne Valmestadrød
Gro Trevland
Gerd Aulesjord
Jorunn Reistad Viker

Kodal menighet
Arne Olav Stavnum
Per Ivar Bjørndal
Grethe Johnsen
Lise Marie Øverland
Wenche Trevland
Bjørnar Kristoffersen

Mer informasjon om valget kan finnes på
www.kirken.no.

Hovedårsaken til pipebranner er at folk fy-
rer feil.
Mange av pipebrannene kunne vært unngått
dersom det hadde blitt benyttet tørr ved og fyrt
med god trekk sier Anders Sandberg i Direkto-
ratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(DSB).
Fire råd for riktig fyring:

1. Fyr med tørr ved. Ikke bruk tennvæske og
lignende ved opptenning.

2. Fyr med god trekk. Legg i litt av gangen
da unngår du at flammen slår opp i pipa og
skaper sprekker eller pipebrann. God for-
brenning krever mye luft.

3. Unngå rundfyring. Full ovn og gjenskrudd
trekk danner fort beksot. Resultatet kan bli
pipebrann.

4. Tøm ikke aske i pappeske eller plastpose.
Asken kan være varm i lang tid etter at ov-
nen har sluknet.

Fornuftig fyring
- unngå brannfare
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Etter at ordføreren hadde foretatt den offisielle åpningen
var det 5 åringene som fikk være med ham inn på bibliote-
ket, der han leste for dem. Styrer Anne Lene Madsen leste
for de andre barna. Etter dette vanket det kanapeer og saft,
noe både barn og voksne satte pris på.

Les og lær prosjektet
Personalet ved Vesteråt har jobbet mye med les og lær pro-
sjektet siden tidlig i våres. Vi har jobbet med å få samlet
alle barnehagens bøker, noe som har resultert i et trivelig
bibliotek.
Her får barna være i små grupper sammen med en voksen
og lese bøker, spille spill og høre på cd.
Alle barna har fått hvert sitt lånekort, der de på omgang får
låne med seg en bok hjem, noe som er svært populært. Bar-
nehagen har meldt seg inn i barnas egen bokklubb, og prio-
riterer å kjøpe bøker fremover. Vi prøver å være bevisst på
å ha et «riktig» utvalg bøker, slik at det skal være interes-
sant både for de minste barna og de større guttene og jen-
tene. Vi vil følge med på hva slags nye barnebøker som
kommer ut, samtidig som vi vil videreføre gode gamle bar-
nebøker, eventyr og rim og regler. I tillegg til vårt eget bi-
bliotek vil vi utover høsten og vinteren besøke biblioteket i
Andebu som vi har brukt jevnlig i flere år.

Vi ser frem til en vinter, der vi vil bruke mye tid på å lese
spennende bøker og kose oss på biblioteket vårt!

Bibliotekåpning
med kanapeer
Torsdag 29. september var det offisiell åp-
ning av biblioteket på Vesteråt. Ordfører Hans
Hilding Hønsvall var invitert til å klippe av det
røde bannet, og små og store var svært forvent-
ningsfulle.

I forbindelse med litteraturuka ble det
avholdt to arrangementer på Andebu
bibliotek.

En forfatterkveld med kriminal-
forfatteren Jan Mehlum og en forestil-
ling med brødrene Nyhus som leste,
tegnet og fortalte for barn.

Den siste forestillingen samlet fullt hus
av nysgjerrige barn, foreldre og beste-
foreldre.

Fullt hus
på
biblioteket

Høytidelig åpning. Ordføreren klipper den røde snora.

Fra v: Kari Elise Verngård, Emilie R. Hem, Bendik
Gjermundrød, Jonas S. Skjeggerød Jacobsen. Ole Gunnar
Lia serverer barna kanapeer.
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For å gi ungdommene i
Andebu Kommune en
mulighet til å bli sett, ar-
rangerte vi en  uttrykks-
konkurranse.
Konkurransen hadde
som tema «Bak Maska»,
og formålet var at ung-
dommene skulle få en
mulighet til å uttrykke
seg slik de ønsket selv
for å kunne formidle

hvordan det egentlig er å være ungdom i
Andebu i dag.
Det kom inn mange svært gode produkter,
og juryen vurderte mange kvalitative og
kreative gode produkter før de klarte å kåre
en vinner på hvert klassetrinn.

Markering i gymsalen
Mandag den 10.10.05 var det markering i
gymsalen på ungdomsskolen. Alle elever
og lærere var samlet for deltagelse på mar-
keringen, og det som var mest spennende
var nok kåringen av vinnerne fra uttrykks-
konkurransen. Varaordfører Jan Skaug var
tilstede for å dele ut premier til vinnerne.
Tegninger, bilder og tekst var hengt opp
på tavler i gymsalen, og June Svendsen og
Trine Lise Fevang fra trinn 8 fremførte
egenskrevet sang som de hadde sendt inn
til konkurransen. Det var en fengende sang
med glade rytmer, noe som også publikum
ga god tilbakemelding på.

Dyktige dansere
Lise Marie Sommerstad, Camilla Sørbom
og Thea Hermansen fremførte sitt produkt
til konkurransen som de også hadde hatt
Linn H. Tolsrød med på å regissere. De
hadde regissert en dans som skildret
skyggesidene av ungdomskulturen og for-
holdet mellom ungdommer – det å være
alene og det å være en del av en gruppe.
De brukte sterke og entydige virkemidler
(make-up, kostymer, musikk). Gjennom
dansen klarte de å berøre følelser hos ju-
ryen gjennom sine fysiske uttrykk, og de
var dyktige dansere. Dansegruppen ble
også vinnerne av uttrykkskonkurransen fra
trinn 9.

Gode tekster
Fra trinn 8 var det Sigrid Vinje Christen-
sen som gikk av som vinner. Hun hadde
skrevet en svært aktuell tekst som skildret
forholdet mellom to venninner og som for-

Markering av verdensdagen på
Andebu ungdomsskole
Verdensdagen for psykisk
helse den 10.10 hvert år,
hadde i år som tema: «Barn,
familie og nettverk. Med
rett til å bli sett.»

teller hvor sårbart et venninneforhold kan
være. Teksten var godt skrevet og oppbyg-
gingen i historien var kvalitativ god.

Flotte tegninger
Fra trinn 10 var det Benjamin Riksfjord
sin tegning som ble kåret til vinner. Det
var tegneteknisk meget dyktig gjort. Teg-
ningen hadde et sterkt og rått uttrykk som
en ikke kunne unngå å bli berørt av. Den
viste de vanskelige valgene man må ta  i
ungdomstiden og forventninger fra seg
selv og andre.

Gripende film
Vanskelige valg stod også juryen i når vin-
nerne skulle kåre en vinner fra hvert klas-
setrinn. Det ble for vanskelig, og ekstra-
premie ble tildelt Kjersti Skatvedt og
Viktoria Trevland for filmen de hadde pro-
dusert. Filmen tok opp et alvorlig tema i
forhold til å se hverandre og hverandres
behov før det er for sent. Dette er en film
som det er  ønske fra psykisk helsetjeneste
å kunne bruke i undervisning om psykisk
helse på et senere tidspunkt.

Som jurymedlem ble jeg imponert over alle

de gode produktene som ble levert inn.
Deltagerne i uttrykkskonkurransen på ung-
domsskolen klarte å berøre følelser hos oss.

Vi ønsker derfor å trykke noen av produk-
tene i Andebustikka fortløpende utover i 2006.

Mette Tonheim
Faggruppeleder, psykisk helsetjenste

Det har ikke vært barnekor i Andebu på
mange år, men nå har det skjedd noe på den
fronten.

Kaja Haugeland som opprinnelig kommer fra
Lørenskog, flyttet til Andebu for 5 år siden
sammen med sin familie. Hun har erfaring
fra familiekor tidligere og ønsker å fortsette
med kor bare for barn. Koret har fått navnet
«Friskus» og skal drives i samarbeid med
barnegruppas ledere. Samarbeidet består
blant annet i at koret og barnegruppa skifter på å ha sine tilbud annenhver onsdag.

Nå er det tilbud til barna på menighetshuset i Andebu hver onsdag. I tillegg gir noen
av lederne foreldrene tilbud om kaffe og kake. Det er ikke nødvendig å stresse fram og
tilbake når barna skal på øvelse, ta heller en hyggelig prat med de andre foreldre mens
du venter.

På de første øvelsene har det vært over 40 barn i aldersgruppa 4 – 11 år, så koret har
fått en «pangstart». Og de tar gjerne imot enda flere.

Kaja Haugland forteller at korets repertoar er friske barnesanger med mye bevegelse.
På sikt er tanken å legge inn dans sammen med sangene.

Øvelsene starter kl 18.00 og varer til 19.00. Og merk – det er bollefest på alle øvelser.

Første opptreden for «Friskus» var på kulturkvelden på Vidaråsen 24. november. De
var også med under lysgudstjenesten i Andebu kirke 27. november.

FRISKUS
Nytt barnekor i Andebu

Beate Apall Olsen (kulturkonsulent), Mette
Tonheim (faggruppeleder) Linn H. Tolsrød,
Thea Hermansen, Lise Marie Sommersland,
Camilla Sørbo (trinn 9), Inger Nilsen (sosial-
lærer), Benjamin Riksfjord (trinn 10) Viktoria
Trevland (Kjersti Skatvedt var ikke tilstede)
trinn 10, Grethe Cederkvist (psyk. helsearb.),
Sigrid Vinje Christensen (trinn 8) og varaord-
fører Jan Skaug.

Vinner tegnin-
gen til Benjamin
Riksfjord.



Dette er lag og foreninger sin side der de kan bekjentgjøre arrangementer, kurs og små og store begiven-
heter, eller bare fortelle litt om laget sitt.  Vi minner også om at vi har en arrangementskalender på våre
hjemmesider.  Der kan lag og foreninger legge inn sitt arrangement selv – eller de kan kontakte oss så
legger vi inn arrangementet herfra.

Hva skjer i Andebu i høst/vinter?
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Torsdag 15.12. kl. 20.00
Andebu Bygdekor har julekonsert i
Andebu kirke.

Lørdag 17.12. kl. 19.00
Sandefjord jentekor i Andebu kirke.

Lørdag 17.12.
Juleverksted for barn på Solhaug
ungdomslokale i Andebu.

Søndag 18.12.
Tradisjonelt nissetog i Andebu sen-
trum. Butikkene har åpent.

Søndag 18.12. kl. 18.00
Andebu Bygdekor har julekonsert i
Høyjord stavkirke.

Torsdag 28.12  kl. 17.00
Julefest på Kodal skole.

Onsdag 4.01. Kl. 17.00
Juletrefest på Andebu Sykehjem i regi
av Andebu bygdekvinnelag. Barneko-
ret Friskus synger. Alle er hjertelig vel-
kommen.

Fredag 6.01. kl. 11.30
Vi synger jula ut på Andebu menig-
hetshus.  Elever fra Andebu skole del-
tar.

Fredag 6.01. kl. 18.00
Julefest på Andebu menighetshus i regi
av misjonsforeningen.

Søndag 8.01. kl. 16.00
Juletrefest på Haugar ungdomslokale
Gang rundt juletreet, nissen kommer,
underholdning, loddsalg.
Ta med kaker, gratis kaffe og brus til
barna.

Søndag 8.01.
Juletrefest for hele familien på Andebu
menighetshus.

Folkeakademiet Andebu
Har gode tilbud på arrangementer både
for barn og voksne.   Disse kan kjøpes
inn av lag og foreninger og andre som
ønsker å arrangere noe med underhold-
ning.  Spesialpris for medlemmer av
Folkeakademiet.  Ta kontakt med As-
trid Vindvad tlf. 33 44 33 91.

….Et skritt fram, to tilbake…………
Astrid Tanberg og Britt May Aasen leder
oss fint gjennom dansen.   Vi var 50 glade
dansere fra Sandefjord, Tønsberg og An-
debu som møttes på Solhaug 6. oktober.  Da
Andebu seniordans var så heldige å få mid-
ler fra Camilla Revås legat for å dekke leien
på Solhaug, kunne vi gjøre gjengjeld ved å
be våre venner til en hyggelig samling.

Ellers møtes vi  en gang i  uken på
pensjonistsenteret.  Der er vi en glad gjeng
rundt 14 – 16 personer som danser og har
det moro.  En god latter forlenger livet,
sies det.  Vi får også fin trim for kropp og
sjel.  Vi styrker balansen og får fin hjerne-
trim.

Navnet «Feiltråkken» fant Arne Mathisen

på for 9 år siden da Seniordansen ble star-
tet.  Det er ikke til å legge skjul på at vi
nok tar noen feilskjær.  Så navnet bærer vi
med rette.  Men det er det som bringer lat-
teren fram. Lærer Astrid Tanberg er tål-
modig:  «Vi tar det om igjen.»

Seniordans er en lands – internasjonal or-
ganisasjon.  Alle kan være med.  Alderen
setter ingen grenser.  Er det noen som har
lyst til å begynne, blir vi veldig glade!
Hver onsdag kl. 15 møtes vi på pensjonist-
senteret, unntatt første onsdag i mnd. Da
er lokalet opptatt.  Vi bruker røde og blå
band, så det gjør ingen ting om en ikke
har dansepartner.  Vi danser i ring og læ-
rer mange danser; sving, vals, tango.  Også
linedans lærer vi – så vi følger med tiden.
Kom og bli med!

Hilsen «Feiltråkken».

Lørdag 19. november åpnet det en ny gårdsbutikk på Tolsrød i Andebu.
Her finner du flotte juledekorasjoner, lys, julekort hjemmestrikkede ullsokker
m.m.
Planen er etter hvert å starte et lite utsalg av bakevarer, med mulighet for å be-
stille kakebakst og det populære grislabrødet.
Ta gjerne en tur til Trollbua gårdsbutikk og ta en titt selv. Eller du kan bare nyte
en kopp kaffe og en pepperkake i koia.

Fram til jul vil det være åpent mandag til torsdag kl. 15 – 21, og fredag til
søndag kl. 12 – 18.

Seniordans

Trollbua gårsdbutikk

På Gravdal har det nå kommet en ny butikk. I «fjøset» hos Anita Skjeggerød er det
mulighet for å få kjøpt stearinlys i mange varianter. Dette er lys laget av parafin og
stearin, de er annerledes og med litt nytt preg. En fin gave til den som har alt.
Butikken er åpen mandag-fredag (stengt tirsdag) kl. 17-20.30. Lørdag kl. 10-15.
Stengt søndag.
Anita ønsker alle velkommen innom i førjuls-stria.

Fjøslyset

Mental Helse lokallag Andebu arrangerte julemøte for sine medlemmer og andre interes-
serte tirsdag 29. november. Totalt 24 personer møttes på Andebu pensjonistsenter. Funge-
rende leder, Arnstein Sanne, ønsket velkommen før vi spiste julemiddag som var tilberedt
på kjøkkenet på Andebu Sykehjem. Helse- og sosialsjef Margit Nordby Landfald var invi-
tert til å være sammen med oss, og hun snakket varmt om Mental Helse som supplement og
bidragsyter i forhold til psykisk helsetjeneste i kommunen.Psykiatrisk sykepleier Mette
Tonheim fortalte om samarbeidsprosjektet hun leder, et samarbeid mellom psykisk helsetje-
neste i kommunen, Mental Helse, Frivillighetssentralen, Røde Kors og Torsdagsklubben.
Prosjektet går over 3 år og er tildelt midler fra Fylkesmannen. Kristian Lakskjønn var med
oss og underholdt med koselig sang og gitarspill. En hyggelig kveld ble avsluttet med kaker,
kaffe og loddslag med mange fine gevinster.

Mental Helse



Telefonnummer Andebu kommune

Sentralbordet betjener etatene som er stasjonert på Herreds-
huset, Andebu skole, ungdomsskolen  og kirkekontoret:

Barnehager:
Vesteråt barnehage tlf. 33 44 37 80
Kodal barnehage tlf. 33 44 14 30
Høyjord barnehage tlf. 33 44 20 15
Monte Verde barnehage tlf. 33 44 12 04
Møyland barnehage tlf. 33 43 82 75
Smiehavna gårdsbarnehage tlf. 33 44 11 35

Biblioteket:
Andebu bibliotek tlf. 33 43 89 87
Drosjene tlf. 33 44 12 49
Frivillighetssentralen tlf. 33 44 35 50
Helse- og sosialetaten tlf. 33 43 96 00
Helsestasjonen tlf. 33 44 32 93
Sosialkontor/barnevern tlf. 33 43 81 76
Vakttelefon natt (hjemmesykepl.) tlf. 905 65 580
Legesenteret tlf. 33 43 90 50
Lensmannen
Vestfold politidistrikt tlf. 33 34 44 00
Nødnummer tlf. 112

Ligningskontor og
folkeregister tlf. 815 81 750
Ped.psyk.tjeneste (PPT)
Revetal tlf. 33 06 10 00

Skoler:
Andebu skole (rektor) tlf. 33 43 82 10
Andebu ungd.skole (rektor) tlf. 33 43 82 60
Høyjord skole tlf. 33 43 03 80
Kodal skole tlf. 33 43 90 00
SFO Andebu tlf. 33 43 82 16

tlf. 33 43 89 35
tlf. 33 43 89 36

SFO Høyjord tlf. 33 43 03 87
SFO Kodal tlf. 33 43 90 04
Skoletannlegen tlf. 33 44 38 75
Skagerak Energi AS tlf. 35 93 50 00
Feilmelding tlf. 815 20 050
Sykehjemmet tlf. 33 43 96 00
Kommunefysioterapeut tlf. 33 43 96 04
Teknisk etat vakttelefon tlf. 911 91 906
Trygdekontoret tlf. 33 43 04 40
Vesar (Vestfold renovasjon) tlf. 33 35 43 80

Sentralbordet på Herredshuset 33 43 81 00

15

Bibliotekets venner i Andebu

——————–————klipp———————————

Jeg ønsker å være med i bibliotekets venner i Andebu      _____ sett kryss

Navn:

Adresse:

Tlf:

Evt. e-mailadresse:

Spesielle litterære interesser:

…………………………………………….
underskrift

Kulturvirksomheten i Andebu og Andebu bibliotek ønsker
sammen å etablere en frivillig «støtteforening» for å fremme
kultur, litteraturinteresse og litterære opplevelser i kommunen.
For å kunne starte opp en slik forening, bør vi ha minst 20-
25 interesserte. Dersom nok melder seg, vil vi invitere til
oppstartsmøte i januar 2006.
Dersom du er interessert i å være med, kan du fylle ut ned-
enstående slipp og levere på biblioteket eller til kultur-
virksomheten, herredshuset. Velkommen som medlem!

Med hilsen
Bjørn Aamodt /s/

Oppvekst- og kultursjef

Andebu
barnefestival
Her skal det bli liv og røre!

Andebu kommune vil, i samarbeid med Vestfoldfestspillene
arrangere Andebu barnefestival i juni. Da skal vi ha full
festivalstemning i Andebu sentrum med masse aktiviteter,
farger, lyder og latter!

Datoene vil bli 15. - 18.juni, og det vil bli lagt vekt på barn
i førskolealder.

Kommunen har sin «kulturelle bæremeis», Andebu kom-
munes «kulturelles skolesekk for førskolebarn», og denne
festivalen vil være en ekstra fin anledning til å  vise hva
denne planen innebærer av kunst og kultur for de aller min-
ste borgerne våre.

Vestfoldfestspillene vil gå tungt inn i arrangementet med
gode konserter for barna, og vi skal ikke bare ha konserter,
men i høyeste grad egne aktiviteter.

Nærmere program vil følge senere. Følg med på info i
Andebustikka, aviser og presse.



www.andebu.kommune.no

Andebu kommunes kulturpris 2005
til Andebu skytterlag
Det var ordfører Hans Hilding Hønsvall
som overrakte årets kulturpris under den
årlige kulturkvelden på Andebu menig-
hetshus onsdag 26.10.

Tidligere skytterprins, Harald Skjelland og avtroppende
leder for skytterlaget Berit Sommerstad mottok prisen på
vegne av Andebu skytterlag. Prisen kom overraskende
på vinnerne, som var veldig fornøyd med å vinne den
gjeve kulturprisen.

Om prisvinneren sa ordføreren følgende:
- Andebu skytterlag har vært sentrale i bygda siden 1893

og har i dag ca. 110 medlemmer. Medlemmer fra laget
har vært profilert nasjonalt og har satt Andebu godt på
kartet i flere sammenhenger på sitt område. De har stor
virksomhet hele året, innendørs som utendørs, og driver
sitt eget hus og anlegg. Andebu skytterlag er opptatt av
fornyelse på sitt område og har vært aktive i å skaffe seg
best mulig utstyr for det de driver med. Dette gjør også at
ungdommen nå i større og større grad er representert blant
de aktive medlemmene.
Laget er en viktig del av historien om frivillighet i An-
debu kommune, men er i høyeste grad en spill levende
hundreåring.
Andebu skytterlag ble tildelt et Andebu-teppe, et Døvle-
teppe. Og siden laget har sitt klubbhus og bane på Døvle,
passer det vel godt at teppet blir hengende nettopp der.

Lykkelige vinnere
 - Vi er kjempeglade og veldig overrasket, sier Berit
Sommerstad, som selv gikk av som leder i skytterlaget
på årsmøtet dagen etter.  Det ble både jubel og glede blant
årsmøtedeltakerne. Andebu skytterlag har nylig åpnet ny
skytterbane med elektroniske skiver, og medlemmene har
brukt mye tid og krefter i utallige dugnadstimer på ba-
nen.   -  Å bli tildelt kulturprisen gir oss masse ny energi
og inspirerer oss til å fortsette arbeidet i laget, sa en lyk-
kelig avtroppende leder.

Anne Marie Sti og Arne Sti fikk
næringsprisen for 2005
På næringsforeningens frokostmøte 28.
oktober ble Anne Marie Sti og Arne Sti
tildelt Andebu kommunes næringspris
for 2005.

Det var rundt 40 deltakere på næringsfrokosten i Gavitas
lokaler denne fredagen i oktober.  Anne Marie Sti mottok
prisen på vegne av sin avdøde mann, John Sti. Brødrene
Arne og John Sti fikk næringsprisen for 2005 for sitt ar-
beid med utviklingen av Kodal sentrum.

Om vinnerne av næringsprisen sa ordfø-
reren:
De har blitt betegnet som ildsjeler, og deres arbeid har
hatt mye å si for et helt lokalsamfunn.
De startet allerede på 70-tallet arbeidet med utviklingen
av et næringsareale i sitt lokalsamfunn.
De så dette området som et potensiale for et styrket sen-
trum i Kodal.
På 80-tallet startet de utvikling av et nærings- og bolig-

område på Sagmyra i Kodal. Dette var spesielt med tanke
på at det skulle være mulig med bolig i tilknytning til
næringsaktivitet.
Det ble bygd ca. 300 meter ny fylkesvei for at prosjektet
kunne godkjennes av myndighetene.
I dag er det etablert fem næringsbygg her som alle er i
aktiv bruk, og ca. 35 personer har sitt daglige virke i dette
området.
Uten deres engasjement og pågangsmot ville Kodal sett helt
annerledes ut.
Andebu kom-
munes nær-
ingspris for
2005 tildeles
Anne Marie
Sti (på vegne
av avdøde
John Sti) og
Arne Sti.

Fra v: Arne Sti, ordfører og Anne Marie Sti.

Harald Skjelland og Berit Sommerstad.
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