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Mer og mer populært med el

"

«For eksempel har det blitt kaffebarer overalt, og det har blitt
mer folk i gatene. Før kunne jeg
rusle gjennom gatene mutters
alene uten å møte folk
Avtroppende fylkesmann, Erling Lae

Framkomstmidler med
elektrisitet blir bare mer
og mer populært. Nå har
salget av elsykler doblet
seg.
jAnniCKe DUe

redaksjonen@jarlsbergavis.no
33099000

POPulært: Det finnes to type motorer: hjulmonterte, foran eller bak,
FOtO: gJengangeren
og krankmonterte, montert ved pedalen.

hOrten: Sykkelsesongen er
heitere enn noen gang, nå vel-

ger nemlig mange å slenge seg
på den nye moten.
– Elsykkelen har ikke nådd
toppen av trenden enda, det
kommer garantert til å gå oppover en god stund til, mener
Pål Espen Sten Gran, daglig leder ved G-Sport i Horten.

Velger kvalitet
Både hos G-Sport og Gutta på
Sport1 har de fått inn en rekke

kvalitetssykler i en gunstig
prisklasse.
– I starten tok vi inn en del
billigere modeller, men de er
det ingen som vil ha. Snittprisen på elsyklene som blir solgt
har gått opp, forteller Daniel
Rud fra Gutta på Sport1.
Elsykler har vært på markedet i flere år, men det er først i
år at salget har gått i en stigende kurve.

NAVN I NYHETENE

– Vi trår på
sjeldenheter

ukens navn: Stig Larsen

stig larsen
lønnsbyks: Lønnshoppet til norske mellomledere må sees i sammenheng med året før, da det var

negativ lønnsvekst, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.

stOlte UtgIVere: Trond Flannum (til v.) og Bjørn Langfjæran kunne i forrige uke presentere boka «Kåre Holt i hundre over Vestfold».

fOtO: lars IVar hOrdnes

leder

De kulturløfter oss alle
lars IVar hOrdnes

Journalist

det hender at man i rollen som journalist blir imponert over mennesker
man møter. Dugnadsgjengen på Reidvin-tunet har imponert meg, og mange
med meg, i ei årrekke. Nå sist kom boka
med artikler og noveller av Kåre Holt.
Fra før har vi altså (må trekke pusten
her) Ramberg-skolen, Nøtnes-låven,
Ende-loftet, Reidvin staude- og urtehage, jernbane-anlegget i den nedlagte tra-

seen, Kåre Holts dikterstue, Møllerdammen og ny gapahuk. Holt var kanskje på
vei inn i glemselen for mange, men det
har de frivillige i Hillestads bygdetun
satt iallfall en midlertidig stopper for.
Det er på sin plass å minne om at boka
kun er utgitt med dugnadsinnsats og en
viss økonomisk støtte til hjelp. Hvis det
ikke er noe i veien for å gi de frivillige på
Reidvin-tunet kulturprisen to ganger,
foreslår vi det gjerne her og nå. Vi er forundret over at ikke noen har gått ut med
en velfortjent hyllest til Reidvin-gjengen på leserbrev-plass etter bokutgivelsen. Det er fryktelig fort gjort å ta mennesker og miljøer som en selvfølge.
Boka om Kåre Holt tjener ikke bare formålet å holde Våle- og Holmestranddikterens minne levende. Artiklene og
novellene hans bærer i tillegg vitnesbyrd om slitet og forsakelsen som var en
del av hverdagen for folk flest bare for et
par generasjoner tilbake. I dag blir vi fort

gretne hvis ikke datamaskinen øyeblikkelig åpner programmet vi har klikket
på, eller hvis det er mer enn 30 sekunders ventetid ved lyskrysset. Det er
nyttig for de som vokser opp i dag, å lese
om den tøffe hverdagen som ligger til
grunn for den velstanden vi idag tar for
gitt.

«Det er fort
gjort å ta mennesker og miljøer som en
selvfølge»
bOka Om Holt må dermed regnes som
en kulturell innsats av minst like stor

verdi som rockekonserter og utstillinger
av mer eller mindre forståelige kunstverk.
det Var i perioden 1995 til 1998 at
Ramberg-skolen ble flyttet til Hillestad.
Det var det, takk for innsatsen, håper
huset blir vedlikeholdt, tenkte nok
noen. Men det forbløffende skjedde at
dugnaden bare har fortsatt og fortsatt på
omtrent det samme styrkenivået. Når
det nåværende styret på Reidvin nå kan
se seg stolte omkring på et tun som vekker berettiget oppsikt langt utenfor Holmestrands nåværende grenser, er det
også grunn til å peke på den innsatsen
som også foregående styrer og enkeltpersoner har lagt ned. At også disse fortjener takk og oppmerksomhet når historien om tunet skal nedtegnes er sikkert det nåværende styret fullstendig
klar over. Kanskje vi kan håpe på boka
om Reidvin-tunet om noen år?

FOtO: leDerne

Vestfold-

Tjener mer enn i Telemark og Buskerud:

ledernes lønn
Vestfold ligger på 10.
plass i Norge i lederlønninger. Fylkets
ledere tjener i snitt
632 100 kroner i året,
noe som er mer enn
naboene i nord og
vest.
Anne josefine reitAn

redaksjonen@jarlsbergavis.no
330 99 000

VestFOlD: Mens en mellomleder i Vestfold i snitt tjener 632
100 kroner før skatt, må kolleger i Telemark nøye seg med en
snittlønn på 603 600 kroner.

I Buskerud ligger lederlønnen på 590 700 kroner. Det viser Norsk Ledelsesbarometer
2016, som er gjennomført av
Arbeidsforskningsinstituttet
(AFI) for arbeidstakerorganisasjonen Lederne. Over 3100
mellomledere deltok i undersøkelsen.
– Det handler i stor grad om
hvilken bransje du arbeider i.
Lønningsposen er størst i fylker
med mange arbeidsplasser i
olje-, gass- og rederinæringen.
Tar vi vekk olje, gass og rederi
fra regnestykket, halveres forskjellen mellom topp og bunn,
forklarer AFI-forsker Eivind
Falkum.

Etter to år med lav oljepris
gjør nå norske lederlønninger
et kraftig byks for å ta igjen det
tapte. Det kommer fram i Norsk
Ledelsesbarometer 2016.
I snitt tjener en norsk mellomleder 689 200 kroner, en
lønnsvekst på 10,4 prosent fra
året før.
– Bruttolønnen til mellomledere sank 1,5 prosent mellom
2013 og 2014 på grunn av omstillingene i oljesektor og ringvirkningene dette fikk i andre
næringer. Dermed er det ikke så
overraskende at lønningene nå
har steget en del, sier Jan Olav
Brekke, forbundsleder i Lederne.

■ Alder: 49
■ Bosted: Fra Holmestrand,

bor i Sandefjord
■ Stilling: Geoutvikler i
Larsen Geoutvikling, og
vaktmester hos Din Hjelp
■ Aktuell fordi: Frontfigur
og presseansvarlig for
steintreffet i Eidsfoss denne
helga.

Hvor kom stein-interessen
fra?
Steininteressen har vært en
familiehobby som jeg har hatt
siden jeg nådde opp til
bordkanten. Mine foreldre er
også med å arrangere steintreffet denne helga.
Hva er best med steintreff ?
Vi fokuserer ikke lenger bare
på stein, men også på friluftsliv. Det skal blant annet
arrangeres flaggermus-vandring som en natt-aktivitet.
Hva er din favoritt-stein?
Min favoritt er Rombeporfyr
som vi har masse av i Holmestrand. Den finnes bare tre
steder i verden: På Kilimanjaro, på Mount Everest, og i
Oslo-området. Vi trår på
sjeldenheter.
Hvilke andre saker
engasjerer deg?
Å øke det kulturelle bidraget i
form av naturinteresse i
Eidsfoss, og å spre det glade

Foto: Lars Ivar Hordnes

budskapet om naturen.
Hva er det beste med
hjemstedet ditt?
Den geologiske rikdommen i
nærmiljøet, en av de mest
spennende stedene i Norge
med de beste naturområdene.
Hva ville du endret ved
hjemstedet?
At den fantastiske naturen vi
har blir bedre vist fram i form
av informasjonstavler og
tilgjengelighet. Tilrettelagte
turstier med informasjon er
noe vi virkelig savner i
Holmestrand.
Hva gjør du når du skal
slappe av?
Da drar jeg på stein-tur. Ut for
å lete etter mineraler og
fossiler. Det er den beste
rekreasjonen som finnes.
Hva er ditt skjulte talent?
I hvert fall ikke sangstemme!
Jeg liker å lage mat. Det bor en
skjult gourmet-kokk i meg.
Hvor ser du deg selv om
fem år?
Da er vi vel etablerte i Holmestrand igjen, og har klart å
være med å påvirke lokalsamfunnet til et større engasjement i naturopplevelser.
Hva gleder du deg mest til
den kommende uka?
Steintreffet.

