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På to år har vi fått ut fire utgaver av Ringen – høst og vår. Vi 
håper du har satt pris på bladet, med nytt fra velforenin-
gen, aktuelle saker i nærområdet vårt, bilder og mimring 
fra gamle dager. 

Det kreves en del arbeid før bladet går i trykken. Plan-
legging, intervjuer, skriving, redigering, finne bilder, ta bil-
der, skaffe annonser, trykking… 

Vi ser at det kan bli vel krevende å holde like høyt trykk 
på arbeidet med Ringen framover. Derfor kan det bli et år 
til neste gang. Med mindre vi får med deg på laget?

Vi er en liten, men aktiv gjeng som lager bladet, men 
skulle gjerne vært flere. Derfor: Hvis du setter pris på 
bladet, og kunne tenke deg å bidra, så hører vi gjerne fra 
deg. Kanskje sitter du på bilder som vi kan bruke, eller du 
kunne tenke deg å ta med kamera eller mobil rundt i om-
rådet vårt og bidra med noen blinkskudd. Kanskje sitter 
du på historier som du kan dele, eller du er med i en lokal 
forening som kunne bidratt med litt stoff til bladet. Eller 
kanskje du ganske enkelt er glad i å treffe mennesker og 
skrive, om egen hverdag eller om ting som skjer i nabola-
get. Ta kontakt! 

En annen måte du kan bidra til nærmiljøet på, er ved å 
bli med i arbeidet i velforeningen. Er det saker du er opp-
tatt av i ditt nærområde, enten det gjelder trivsel, trafikk, 
barn og unge, aktiviteter eller arrangementer – du er hjer-
telig velkommen til å bli med! I dette bladet finner du inn-
kalling til generalforsamlingen – her har du mulighet til å 
ta opp saker, eller til å bli med i styret og gjøre en innsats. 
Velkommen skal du være! 

Dag Olav Høgvold
Redaktør

Styremedlem for Ringshaug og 
Gårdbo vel

dohogvold@gmail.com 
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Bladet gis ut av Ringshaug og Gårdbo vel og er 
et gratismagasin til alle som bor i området vårt. 
Har du lyst til å bidra, eller har du tips? Kontakt 
oss, og vær med på å lage et enda bedre blad! 

RINGEN ÉN  
GANG I ÅRET?

VÅRTEGN: Blåveisfunn i Karlsvika. Foto: Helene Moe Slinning
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«Er det saker du er opp- 
tatt av i ditt nærområde, 
enten det gjelder trivsel, 

trafikk, barn og unge,  
aktiviteter eller arrange-

menter – du er hjertelig 
velkommen til å bli med! »

RINGEN ÉN  
GANG I ÅRET?

VÅRTEGN: Blåveisfunn i Karlsvika. Foto: Helene Moe Slinning
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FARTEN 

SKAL NED 
I RINGSHAUGVEIEN
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tfordringen styret og FAU fikk fra vegvesenet, var å 
velge ut hvilke tiltak vi ville prioritere ut fra en samlet 
pott på 2 millioner kroner. Forutsetningen var at det 

ikke kunne være tiltak som krevde oppkjøp av naboeiendom
mer. En skikkelig gavepakke for oss som i mange år har jobbet 
for å bedre trafikk sikkerheten langs denne veien! Så ble det 
da også en liste med mange gode tiltak – opphøyde gangfelt, 
fartshumper og innsnevringer i noen av kryssene var blant til
takene som gikk igjen på listen. 

Men så viste det seg dessverre at gavepakken var for god til 
å være sann. Det var en misforståelse mellom fylkeskommu
nen og vegvesenet at det skulle brukes så mye penger nå i år på 
denne veien. Fylkespolitikerne plasserte veien under streken 
for hvilke strekninger de vil prioritere i år. 

– Dette er veldig beklagelig, og veldig kjedelig, sier avde
lingsingeniør Alf Martin Olsen hos Statens vegvesen. Etter 
møtet vårt hadde han brukt mye tid på å tegne opp alle tilta
kene, før misforståelsen med fylkeskommunen ble oppklart. 
– Dette er en vei som vi virkelig ønsker å gjøre noe med, sier 
han. Og forsikrer oss om at vegvesenet kommer til å jobbe for 
å få Ringshaugveien/Skallevoldveien høyere opp på lista over 
prioriterte vegstrekninger i 2018. 

FARTSHUMPER
Så helt håpløst er det ikke. Om vi må vente et år på tiltakene, 
så er det uansett positivt at vegvesenet nå er godt i gang med 
planleggingen. Alf Martin Olsen kan også fortelle at noe trolig 
vil skje allerede til sommeren: – Vi ser på alternative løsnin
ger, og i år skal det legges ny asfalt i Ringshaugveien. Da vil 
vi benytte anledningen til å se om vi får på plass noen farts

Statens vegvesen ønsker å gjøre 
Ringshaugveien/Skallevoldveien 
tryggere. Etter mange år med flere 
ulykker og enda flere nestenulykker, 
fikk styret for Ringshaug og Gårdbo 
vel i vinter vegvesenet og kommunen 
i tale. Etter et møte, der også FAU ved 
skolen deltok, ble vi bedt om å velge 
hvilke tiltak vi ønsket å prioritere. Til 
sommeren begynner forhåpentligvis 
arbeidet som skal gjøre veien trygge-
re for de mykeste trafikantene.  

T E K S T O G F O T O :  DAG OL AV HØ G VOL D,  

S T Y R E M E DL E M ,  R I NG S H AU G O G G Å R DB O V E L

U
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Lengde: 100 m Trafikkmengde (ÅDT): 2 000 Fartsgrense: 40 km/t

Problemstilling

GS-veg langs Ringshaugveien stopper brått i Neptuns vei. Her er det behov for et 
krysningspunkt, da mange av de som kommer denne veien skal ned mot friområdene og 
stranda.

Tiltaksforslag:
Tiltaket som foreslås er å anlegge et gangfelt og en fartshump. Gangfeltet intensivbelyses. 
Det anlegges også noe fortau på sydsiden. Dette føres inn i sidevegen.

Planbehov Tidsbehov Kostnadsoverslag
Kommunedelplan

350.000 krReguleringsplan 2 år
Byggeplan 1 år
Anlegg 1 år

Fv. 537 Ringshaugveien, Tønsberg 08.02.2017

ØNSKELISTEN
Dette er tiltakene styret og FAU prioriterte i 
sitt innspill til Statens vegvesen:

1. Opphøyet gangfelt og skilting ved 
Neptuns vei

2. Stramme opp krysset ved Rosenlund-
veien  (Nordre Ringshaug)

3. Opphøyet gangfelt ved Orrestien
4. Minst tre fartshumper (ved Matrosvei-

en,  Losveien og nord for Rosenlund-
veien, evt.  videre nordover hvis det er 
penger til det)

5. Bedre belysning av gangfeltet ved 
Gårdbo-veien (krysset ved bakeren)

6. Opphøyet gangfelt ved lekeplassen på  
Skallevold

7. Stramme opp krysset ved lekeplassen 
på Skallevold 

NEPTUNS VEI:Gang- og sykkelveien stopper 
brått i Neptuns vei. Her er det behov for et krys-
ningspunkt, da mange av de som kommer denne 
veien skal ned mot friområdene og stranda. 

RINGSHAUGVEIEN:Trafik k som kommer langs Ringshaugveien fra nord og 
skal inn Rosenlundveien, holder høy hastighet på grunn av slak kurve. Det er 
også to avkjørsler i svingen. Rosenlundveien er en viktig skolevei for de som bor 
langs og øst for Ringshaugveien. Det oppstår konflikter mellom biler og skole-
barn i dette området. Forslaget går ut på å stramme opp krysset, slik at farten må 
ned når en skal svinge inn Rosenlundveien. 

humper. Særlig i svingen mellom innkjøringen til parkerings plassen 
ved Ringshaugstranda og Losveien er det behov for å få satt ned far
ten på trafikken. Der håper vi å få på plass noen fartshumper, og for
håpentligvis videre nordover også, sier han. Han kan fortelle at det 
er strekningen fram til Rosenlundveien som skal asfalteres, men at 
det også kan bli aktuelt å legge ny asfalt – og dermed fartshumper – 
på resten av strekningen mot Skallevold og Ilebrekke. 

OPPHØYDE GANGFELT OG BEDRE KRYSS
Resten av tiltakene må altså vente til 2018. – Dette er tiltak som vi 
virkelig ønsker å få til, sier Olsen, og nevner blant annet opphøyd 
gangfelt der hvor gang og sykkelveien slutter ved Neptuns vei. Det
te var prioritert øverst på den listen velforeningen og FAU sendte 
vegvesenet. Videre er det flere vegkryss som vegvesenet ønsker å 
«stramme opp», det vil si snevre inn veiene der de møtes. – Vi øn
sker å gjøre dette i krysset der Rosenlundveien kommer ned på 
Ringshaugveien, slik at det blir vanskeligere å holde full fart når 
man svinger av i krysset. Det samme ønsker vi der hvor Skallevold
veien kommer opp ved Ilebrekke. Der er krysset veldig bredt og det 
kan lett skje ulykker der. 

Dermed gjelder det for Ringshaug og Gårdbo vel, Skallevold vel 
og FAU å fortsette å stå på for Ringshaugveien og Skallevoldveien. 
Trafikkmålingene som ble presentert i forrige nummer av Ringen, 
viser med all tydelighet at det er behov for å gjøre noe. Men fremfor 
alt så har du som bor i området et ansvar for å holde fartsgrensen. 
Og hvis du har tomt mot veien, så har du også et ansvar for at hekker 
og trær ikke hindrer sikten langs veien og setter gående og syklende 
i fare!   ✤ 

Lengde: 50 m Trafikkmengde (ÅDT): 1 800 Fartsgrense: 40 km/t

Problemstilling
Trafikk som kommer langs Ringshaugveien fra nord og skal inn Rosenlundveien holder høy 
hastighet pga slak kurve. Det er også to avkjørsler i svingen. 
Rosenlundveien er en viktig skolevei for de som bor langs og øst for Ringshaugveien. Det 
oppstår konflikter mellom biler og skolebarn i dette området.

Tiltaksforslag:
Forslaget går ut på å stramme opp krysset, slik at farten må ned når en skal svinge inn 
Rosenlundveien. Naboen som har hjørnetomta har sagt seg villig til å flytte sin avkjørsel et 
stykke inn i Rosenlundveien.

Planbehov Tidsbehov Kostnadsoverslag
Kommunedelplan

200.000 krReguleringsplan 2 år
Byggeplan 1 år
Anlegg 1 år

Fv. 537 Ringshaugveien, Tønsberg 27.05.2016
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996287432

Vil du gi din støtte til RINGSHAUG OG GÅRDBO VEL?
Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme hvem som skal motta noe av overskuddet til
Norsk Tipping. Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller foreningen du mener fortjener det
mest. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i RINGSHAUG OG GÅRDBO VEL.

For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping.

Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 5 prosent* av spillinnsatsen gå direkte til din grasrotmottaker, og best av
alt, hverken innsats, premie eller vinnersjanse reduseres.

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett fra Flax, Extra og Belago.

Gjennom å være grasrotgiver er du med på å oppfylle små og store drømmer for din grasrotmottaker.

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:
• Hos kommisjonæren
• Mobilspill
• Norsk Tipping sine nettsider
• SMS, send Grasrotandelen 996287432 til 2020

For mer informasjon se www.norsk-tipping.no
*For Multix og Instaspill gjelder annen beregning.

Vil du gi din støtte til 
RINGSHAUG OG GÅRDBO VEL?

Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å bestemme 
hvem som skal motta noe av overskuddet til Norsk Tipping. 
Hver gang du spiller kan du velge å støtte det laget eller 
foreningen du mener fortjener det mest. Vi oppfordrer deg til å 
støtte oss i RINGSHAUG OG GÅRDBO VEL.

For å være grasrotgiver må du være kunde hos Norsk Tipping.
Ved spill hos Norsk Tipping vil inntil 5 prosent* av spillinnsat-
sen gå direkte til din grasrotmottaker, og best av  alt, hverken 
innsats, premie eller vinnersjanse reduseres.

Grasrotandelen gjelder for alle Norsk Tippings spill, bortsett 
fra Flax, Extra og Belago. Gjennom å være grasrotgiver er du 
med på å oppfylle små og store drømmer for din grasrotmot-
taker.

Du kan bli grasrotgiver på en av følgende måter:
• Hos kommisjonæren
• Mobilspill
• Norsk Tipping sine nettsider
• SMS, send Grasrotandelen 996287432 til 2020
 
For mer informasjon se www.norsk-tipping.no

*For Multix og Instaspill gjelder annen beregning.

Vil du støtte oss med din grasrotandel?
RINGSHAUG OG GÅRDBO VEL

Org.nr: 996287432
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Vil du støtte oss med din grasrotandel?
RINGSHAUG OG GÅRDBO VEL

Org.nr: 996287432

Vil du støtte oss med din grasrotandel?
RINGSHAUG OG GÅRDBO VEL

Org.nr: 996287432

ENGASJERTE:Trafikkomiteen og FAU fikk i oppdrag å velge hvilke 
sikringstiltak vi vil prioritere for Ringshaugveien/Skallevoldveien. 
F.v.: , Øyvind Fjeld , Dag Olav Høgvold,  Christian Prytz.

«Fremfor alt har du som 
bor i området et ansvar 
for å holde fartsgrensen.»

DAG OLAV HØGVOLD, RGV
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EN HERLIG 

BENKE- 
TILVÆRELSE

ette er et utrolig flott område, sier Else Marie Syvertsen som 
er ute og prøvesitter en av de nye benkene i Tareveien. – Vi går 
ofte tur langs vannet fra Vallø og bort mot Skallevold. På de 

lange turene er det ekstra godt å ha muligheten til å sette seg ned for en 
hvil, eller for å se på utsikten. 

– Det er massive benker, sier Ken Sindre, og forteller videre at de 
flyttet fra Holmestrand til Vallø for 4 år siden. – Det er utrolig godt å 
kunne ta seg en tur langs havet. Det er kanskje derfor vi trives så godt 
her i området. 

ØNSKER SEG STUPETÅRN OG RULLESTOLRAMPE
På spørsmålet om det er noe velforeningen bør sette fokus på fremover, 
svarer Ken Sindre:
– Det er flott slik det er, men skal jeg nevne noe så er det rullestolrampe 
på Ringshaugstranden. Dette er noe som er viktig både for rullestolbru
kere og eldre som har lyst til å komme seg trygt ut på dypt vann. 
– Så er det stupetårn, skyter Ken Sindre inn. Det hadde vært veldig gøy 
med et stupetårn ytterst på moloen!   ✤

D

Et sted å sitte stille. Nyte luften. Betrakte havet.  
Ringshaug og Gårdbo Vel har kjøpt inn åtte granitt- 
benker, som kommunen har satt ut langs vannet fra  
Vallø Kapell til litt nord for Lille Afrika. Vi traff familien  
Syvertsen på tur, og de er veldig fornøyd med tiltaket.    

T E K S T O G F O T O  H A R A L D V E DV I K ,  S T Y R E M E DL E M RG V 

«Har prøvesittet i dag!  
De er ikke spesielt lette  
å flytte på!»

ARNE AARFLOT PÅ FACEBOOK
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Familien Syvertsen var blant de første 
til å prøvesitte en av de nye benkene. Fra 
venstre: Else Marie Syvertsen, Ken Sindre 
og Mats Robin. Foto: Harald Vedvik «Så flott, dette har jeg ønsket  

lenge. Det er godt for gamle  
damer å sitte ned litt når en går tur. 
Helsebringende å se på sjøen enten 
det stormer eller er bleike.»

SOLBJØRG ILEBREKKE PÅ FACEBOOK
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ARBEIDER: Det er et 
stort arbeid som legges ned 
hver dag på Vallø. Foto: 
ExxonMobil.

TILBAKEBLIKK: Bildet 
skal være fra 1937 da  
raffineriet var i full gang. 
Foto: Historisk.



ARBEIDET PÅ VALLØ 
BESTÅR I :

• Nøytralisere, stabilisere og fjerne forurensede 
masser som syrebek og blekjord

• Søk etter bomber og miner fra andre verdenskrig
• Fjerning av rør og konstruksjoner i grunnen
• Transport og eksport av miljøfarlige avfalls-

produkter
• Rensing av sigevann
• Overvåkning av luft (gass – lukt – støy – støv)
• Overvåkning av utslipp til sjø
• Rydde opp til standard i tråd med Miljø-

direktoratets pålegg
• Prosjektet kan følges via blogg: http://veidec.info/ 
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RYDDER FOR

FREMTIDEN 

et er et stort maskineri som er satt i gang på Vallø etter at 
planen for opprydding ble godkjent av Miljø direktoratet 
i 2013. Hver dag transporteres det ut blekjord og syrebek 

både med båt og lastebil. Rene masser blir transportert tilbake. Det 
er forventet at prosjektet avsluttes innen utgangen av 2019.

BOMBER OG MINER
– Esso Norge AS har ennå ikke besluttet hva eiendommen skal bru
kes til. Fremtidig utvikling av eiendommen vil skje i nært samarbeid 
med Tønsberg kommune og andre involverte, forteller Tore Revå, 
kommunikasjonsdirektør i Esso Norge AS. 

– Arbeidet gjennomføres i tråd med krav fra Miljødirektoratet, 
og tilfredsstiller direktoratets helsemessige tilstandsklassifisering av 
forurenset grunn for en blanding av nærings og boligstandard. Det
te er de tekniske kriteriene som indikerer hva området kan brukes 
til, men ikke nødvendigvis hva området faktisk vil bli utviklet til. 

– Akkurat nå holder vi fokus på det miljøarbeidet vi er satt til å 
gjøre, fortsetter Revå.

Det er mange utfordringer knyttet til prosjektet. Det at områ
det ble bombet så kraftig under andre verdenskrig, gjør at man kan 
risikere å komme over udetonerte bomber og miner. Arbeiderne må 
derfor være ekstra forsiktige. Riktig metodikk er helt avgjørende for 
at dette skal gå trygt for seg.

Fredag 17. mars ble arbeidere og beboere på området evakuert da 
det ble funnet en udetonert bombe fra krigen. Dette var noe arbei
derne hadde både øvd seg på og forberedt seg til. Funnet av bomben 
ble rapportert og overført til eksperter fra forsvaret og politiet. Lør
dag kveld 18. mars gjennomførte forsvaret en vellykket, kontrollert 
detonering til sjøs utenfor Østfold.

D

På en av Norges eldste industrieien-
dommer er det hektisk aktivitet om 
dagen. Det ryddes for fremtiden.

T E K S T  H A R A L D V E DV I K

HØY SIKKERHET
Etter at arbeidet på Vallø ble påbegynt har også sikkerheten rundt 
området blitt forsterket. Nå er det gjerne dobbelt sett med gjerder 
rundt hele området. Der hvor hundeeiere tidligere sneik seg igjen
nom for å få seg en noe risikabel tur i unikt terreng, er det nå blitt 
sveiset igjen. 

Vallø har en fantastisk beliggenhet, og spenningen rundt hva 
som skal skje med denne perlen er stor!   ✤
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FJORDEN: Det er flott utsikt fra 
tomten på Vallø. Foto: ExxonMobil.

FJORDEN: Utsikt mot Batteriodden 
slik det er i dag. Foto: ExxonMobil.

BOMBE: Store deler av området rundt Vallø 
ble stengt fredag 17. mars da det ble oppdaget 
en udetonert bombe fra 2. verdenskrig.

«Fremtidig utvikling av eiendommen 
vil skje i nært samarbeid med Tønsberg 
kommune og andre involverte.» 

TORE REVÅ, KOMMUNIKASJONSDIREKTØR – ESSO NORGE AS
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TRENING 
OG OPPLEVELSER PÅ

LEVEL I august åpnet landets mest 
moderne treningssenter dørene 
på Olsrød Park. Området vårt er 
i kontinuerlig utvikling, og det 
kommer stadig nye berikende ting 
som er med på å heve kvaliteten 
og tilbudet i vårt eget flotte nær-
område. Som velforening er vi tett 
på enhver utvikling som kommer, 
og som hever standarden lokalt 
for oss som bor her. 

T E K S T  ØY V I N D F J E L D F O T O  L E V E L A S
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evel er ikke bare et treningssenter, men et senter med bas
seng, bad, spa og nye former for trening som ikke før har 
sett dagens lys i Skandinavia. Og kanskje det viktigste av alt, 

dette er ikke et treningssenter, men et familiesenter for opplevel
ser, helse og velvære fra du er null til over 100 år. Et senter for barn, 
unge, voksne, damer, menn og i alle aldre. I tillegg kan man benytte 
badeanlegget uten medlemskap. 

Som skriver av denne artikkelen har jeg fulgt de ansatte i Level 
over lang tid, og jeg har fulgt senterets utvikling fra det var på tegne
stadiet. Jeg blir mer og mer imponert etter som jeg følger byggingen 
og senteret tar form. Det er også enormt inspirerende å se hvilken 
innsats alle de ansatte legger ned i dette prosjektet. Det har blitt job
bet døgnet rundt i mange måneder. 

Den 24. august står det endelig ferdig, og åpnes høytidelig av 
ordfører Petter Berg. Ordføreren selv er mest opptatt av at Tønsberg 
har fått et nytt fullverdig basseng som kommer kommunens målset
ninger for svømmeundervisning godt til nytte. Men du verden for 
en blid og imponert ordfører som klipper snora. 

Level har allerede fått mer enn 2400 medlemmer, noe som for 
mange virket som et urealistisk mål. De har 101 instruktørtimer i sal 
hver uke. Dette er helt i Norgestoppen, og er alt fra timer tilpasset 
barn, familie, egne ungdomstimer og opp til seniortimer. 

STOR INVESTERING
Hva er det som får gründer Øyvind Johnsen til å satse så mye i et 
opplevelsessenter på Olsrød Park? Det kan ikke være drømmen om 
kortsiktig profitt? 

Øyvind forteller at senteret har kostet ca. 100 millioner å byg
ge. Det er mange penger, og sannsynligvis helt umulig å få ned betalt 
over driften av senteret. Men han påpeker at bygget er tilført en 
verdi, og som eier av bygget selv, så gir dette varige verdier. Men det 
viktigste for Øyvind var at dette var noe han drømte om, og virkelig 
brenner for. Dette hadde han skikkelig lyst til. Han tror at dagens 
generasjon kommer til å investere mer i egen helse. I dag finnes det 
mange spreke eldre, og det er kultur for fysisk aktivitet som er årsa
ken. Han tror at i de neste 10 årene vil det være like naturlig for godt 
voksne å trene som det for noen år siden var viktig å slutte å røyke.

Det er med glødende engasjement han forteller om gleden av å 
kunne tilby nærområdet noe unikt. På Level kan en familie bruke 
tid sammen. Familien kan delta på ulike ting, som for eksempel at 
barna bader, mens mor og far tar seg en treningsøkt eller en spa 
time. Etterpå kan de til og med sette seg ned og nyte medbrakt mat
pakke uten at noen har noen som helst innvendinger mot det.    ✤

L
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FAKTA OM LEVEL
• Beliggenhet: Olsrød Park,  

3154 Tolvsrød
• Etablert: 24.08.2017
• Eier: Olsrød Park AS
• Daglig leder: Irene Aarø
• Antall ansatte: 60
• Antall terapeuter: 3
• Antall saltimer pr uke: 101

Hils på noen av instruktørene

De ansatte har lagt ned en stor arbeids-
innsats i å tilpasse programmer, utvikle  
nye, tilpasse logistikken og jobbe hardt for  
å få en så sømløs drift som overhode mulig.  
Her forteller tre av instruktørene om noen  
av treningstilbudene på Level.

ROY LARSEN
Roy Larsen har 28 års erfaring som instruktør. Han forteller om 
det som var helt nytt i Skandinavisk sammenheng, Pramasalen.  
– Dette er sirkeltrening i moderne format: Lys og farger kombinert 
med musikk. Det er timer for barn, familie og voksne, forklarer 
han. Roy er også instruktør innen MRL, Stepmix og Dans Aerobic. 
I april starter Roy opp med utetrening. – Dette er et gratis tilbud 
som alle kan være med på, og i fjor deltok i snitt 60 mennesker på 
disse treningene – unge og voksne. Utetreninger skjer med opp
møte utenfor Level og selve treningen er på Sandeåsen skole. 

LARS GRAN
Lars Gran er instruktør for sykkel. – Level har wattsykler, som må
ler tråkket ditt i watt. Er du glad i spinning, så er dette noe som må 
prøves, sier han. Også her starter de opp med utetimer i april, som 
er gratis for alle. Det vil si at du ikke trenger å være medlem i Le
vel for å bli med. Utesykling skjer mandager og onsdager 18.00 til 
20.00. – Det blir 3–4 instruktører, og som hovedregel er en av in
struktørene ei jente slik at jentene får lyst til å henge seg på. Etter 
turen er det servering av kaffe, og sosial sammenkomst, kan han 
fortelle. 

MORTEN DAMMEN
Morten Dammen er personlig trener, PT. – En PT skal kunne kva
litetssikre at du trener på riktig måte, sier han. Morten kan også 
tilrettelegge eget opplegg for de som trenger dette, for eksempel 
etter skader, eller om du har fysiske begrensninger. – Helseper
spektivet er den viktigste oppgaven for en personlig trener. En PT 
bør fortrinnsvis ha utdannelse innen ernæring, og treningsfaglig 
teoretisk utdannelse. Morten er godt skolert fra Norges Idretts
høyskole. 
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SURT&SØTT
Har du tips om ting vi burde skrive om? Ideer til reportasjer? Fine bilder? Tips tas imot med takk på facebook.com/RGVel

RINGSHAUG  
OG GÅRDBO 
VEL (RGV)

• Stiftet 1934
• Ca. 300 husstandsmedlemmer
• Strekker seg fra Valløveien i sør og 

Tolvsrødveien i vest til Orrestien i nord
• Arrangerer hvert år: 

• Sankthans på Ringshaugstranden
• Markedsdag på Leikvin
• Dugnader

• Jobber for en positiv utvikling av vårt nærområde
• Saker det siste året: 

• Åpnet treningspark på Ringshaugstranden
• Åpnet ballbinge på Leikvin
• Ringen – magasin for Ringshaug og Gårdbo
• Trafikksikkerhet
• Bevare og videreutvikle Ringshaugstranden
• Nye benker langs kyststien
• Velforeningen avholder generalforsamling i april 

hvert år. Se innkalling på side 35.

Følg oss på facebook.com/rgvel
Vil du støtte oss med din grasrotandel? 
SMS Grasrotandelen 996287432 til 2020

VI GRATULERER FLINT!
Flint Tønsberg AIL fyller 100 år i år, og vi gratulerer 
selvsagt med jubileet! Flint ble stiftet som Vallø Idretts-
forening 28. april 1917, og er i dag det største idrettslaget 
i Vestfold med ca. 2000 medlemmer. Hovedaktivitetene 
er fotball, håndball, volleyball og allidrett/friidrett. På 
anlegget på Løveid er det også sandvolleyballbaner og 
tennisbaner. 

I anledning jubileet etterspør Flint bilder fra idrettslagets 
historie. Mye gikk tapt da klubbhuset brant ned i 2012, 
og foreningen trenger nå din hjelp til å gjenskape 100 års 
historie. Se mer info på Flints nettsider. 

RINGSHAUG OG GÅRDBO

KALENDER 

• Torsdag 27. april kl. 19:00: Generalforsamling 
på Furustrand. Les mer på side 35!

• Fredag 28. april: Flints hundreårsdag! 
• Mandag 29. mai kl. 18-20: Dugnad på Leikvin
• Fredag 23. juni kl. 18:00: Sankthansfeiring på 

Ringshaugstranden. Bålet tennes kl. 22:00
• Historielaget: Museet er åpent søndager kl. 

12-15. 
• Lørdag 19. august: Swimrun Norway – fra 

Ringshaugstranden til Verdens Ende
• Lørdag 2. september kl. 12-16: Markedsdag  

på Leikvin
• Dato for Ringshaugdysten er ikke fastsatt
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#RINGENMAG
Tusen takk til @annemariis som har delt  
dette fine bildet på Instagram og tagget med emne-
knaggen #ringenmag! Del gjerne bildene dine, du 
også, om du vil komme på trykk i Ringen. (Husk at du 
må ha åpen profil for at vi skal kunne se bildene dine.) 

NY RINGSHAUG SKOLE?
Det blir stadig flere barnefamilier i området vårt. Til 
høsten ser det ut til at det blir hele 94 førsteklassinger på 
Ringshaug barneskole, og det ventes enda mer økning i 
årene som kommer. Dermed begynner skolen å få trangt 
med plass. I løpet av en tiårs-periode ønsker kommunen 
derfor å bygge ny barneskole, mens barneskolen skal 
gjøres om til barnehage, melder Tønsbergs blad. 

VIL DU BIDRA? 

Har du tips om saker til Ringen, eller  
ønsker du å bidra til å lage bladet?  

Kontakt oss på post@ringshaug.com

Vil bevare  
Ringshaugstranden 
Kommunen planlegger nå å gjøre noe for å løse overvanns-
problemer i Tareveien, hvor det ofte samler seg store mengder 
vann etter kraftig regnvær. I den forbindelse ønsker de å sette 
opp et pumpehus på Ringshaug stranden, like ved Furustrand 
camping. Styret i velforeningen har klaget inn dette for fylkes-
mannen. Vi mener at pumpehuset fint kan plasseres et annet 
sted, og ønsker at kommunen skal etterleve sitt eget bygge-
forbud i strandsonen – og særlig på Ringshaugstranden, som 
Vestfolds eneste «Blått flagg»-strand! 

Vinteren på besøk 
Sommeren nærmer seg, og vi kan se tilbake på en vinter 
hvor snøskuffa stort sett har fått stå i fred. Men i mars 
stakk vinteren innom – om bare for et par dager! 
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LAGÅND : Etter en ballveksling har Iselin 
(t.v.) og Synne et fast heiarop. 
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årdbojentene Synne Flakstad Brantsæter og Iselin Enrika 
Olsen er begge 12 år og bor i Hummerveien. Til daglig går 
de i 6A på Ringshaug skole, men hver tirsdag og torsdag trer 

de knebeskyttere på beina og spretter ivrige rundt i Slagen hallen 
sammen med en gjeng andre minivolleyballspillere i Tønsberg 
volley ballklubb. 

Synne har snart spilt i fire år allerede. Sommeren etter andre
klasse deltok hun på sandvolleyballskole, og det syntes hun var så 
gøy at da høsten kom, hadde hun lyst til å prøve seg innendørs . – Jeg 
lærte mye på sandvolleyballskolen, men hadde lyst til å bli enda bed
re og lære mer, forteller Synne. 

– I begynnelsen syntes jeg det var litt vanskelig, men så snart jeg 
skjønte hvor jeg skulle ha beina, ble det veldig gøy, sier hun, og ven
ninnen Iselin fortsetter: – Det fine med volleyball er at du ikke tren
ger å kunne alle slagene for å spille. Det er gøy likevel! 

ENKELT FOR DE FERSKE
Trener Terje Horgen forteller at minivolleyball, som det kalles for 
alle under 13 år, spilles med to til tre spillere på små baner. I stedet 
for aldersklasser er det fire nivåer, tilpasset spillernes ferdighetsnivå. 
Gutter og jenter spiller sammen. På det enkleste nivået får alle fange 
ballen og holde den, mens det vanskeligste nivået ligner mer på van
lig volleyball slik mange har spilt det i gymtimene. 

– Vi er opptatt av at alle skal få oppleve mestring på sitt nivå, for
teller Horgen, som ønsker nye spillere fra nærområdet velkommen 
på trening. – Minivolleyball er for alle fra første til syvende klasse, og 
vi har plass til flere!

SAMSPILL ER NØKKELEN
Synne og Iselin har stålkontroll på både serve, fingerslag, bag

gerslag og smash. Mens den ene tar den første ballen som kommer 
over nettet, løper den andre frem og står klar til å legge opp. Sam

G

På volleyballbanen er det samarbeid 
som gjelder. – Du trenger ikke kunne 
alle slagene for å spille. Det er gøy 
likevel! sier Gårdbo-jenta Iselin (12). 

T E K S T O G F O T O  H E L E N E MOE S L I N N I NG

arbeidet er viktig. Lagånd vektlegges, og uten samspill blir det heller 
ingen poeng. 

– Det aller morsomste er smash og overarmserve. Da kan du slå 
hardt og langt, og det blir vanskelig for det andre laget å ta ballen, 
sier Ida Sofie Solvang (11 1/2), som bor i Båtsmannsveien. 

Selv om de tre jentene synes volleyball innendørs er helt topp, 
gleder de seg også til sommeren. Da pleier treningene å flytte ut i 
sanda på anlegget på Flint. Noen ganger har de også spilt på volley
ballbanen på Ringshaugstranda med venner og søsken. I skoleferien 
satser de nok en gang på sandvolleyballskole. I fjor var sandvolley
ballskolen fulltegnet, og derfor arrangerer Tønsberg volleyballklubb 
i år hele tre skoler – både første og siste hele uka i sommerferien, 
i tillegg til en kortversjon den første halve sommerferieuka. Det er 
klubbens elitedamer som er ansvarlige for skolen, og med flinke in
struktører ligger det godt til rette for at både nybegynnere og mer 
erfarne kan få en morsom og lærerik uke i sanda.   ✤

VOLLEYBALLJENTER:  Synne, Ida og Iselin er volleyballspillere fra Ringshaug.

ANGREP:  Iselin smasher ballen over nettet  etter et flott legg fra 
lagvenninnen Synne. 

BLI MED PÅ  

VOLLEY-
BALL! 
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TØNSBERG  
VOLLEYBALLKLUBB
• Vestfolds klart største volleyballklubb, med 

aldersbestemte lag fra 1. klasse til U19. 
• Damelaget spiller i Mizunoligaen (eliteserien).  

I tillegg har klubben herrelag i 2. divisjon og 
damelag i 4. divisjon. 

• Volleyball er en av verdens største idretter!
• De fleste lagene tar opp nye spillere, så  

synes du volleyball ser gøy ut, ta kontakt!
• Sandvolleyballskolen arrangeres i halve  

uke 25, og i uke 26 og 32. Påmelding via  
www.tonsbergvbk.no

• Følg gjerne klubben på Facebook! 
• www.facebook.com/tonsbergvbk/

POENGTAVLE:  Iselin og Synne holder styr på poengene 
på en kamp under turnering i Slagenhallen i mars.

KAMP:  Ida i en flott 
blokk. Bak står lag- 

v enninne Sanna klar .

PRESIST:  Synne har fingerslaget inne, og sender ballen 
over mot Iselin som står klar til å smashe. 
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VANNTRIM 45
Mandag kl 11:00
Onsdag kl 11:00
Fredag   kl 09:00

Adr : Gauterødveien 6b 3154 Tolvsrød Email: spa@level.as Telefon 33 50 39 01 

VANNTRIM 45
Mandag kl 11:00
Onsdag kl 11:00
Fredag   kl 09:00

Adr : Gauterødveien 6b 3154 Tolvsrød Email: spa@level.as Telefon 33 50 39 01 VANNTRIM 45
Mandag kl 11:00
Onsdag kl 11:00
Fredag   kl 09:00

Adr : Gauterødveien 6b 3154 Tolvsrød Email: spa@level.as Telefon 33 50 39 01 

VANNTRIM 45
Mandag kl 11:00
Onsdag kl 11:00
Fredag   kl 09:00

Adr : Gauterødveien 6b 3154 Tolvsrød Email: spa@level.as Telefon 33 50 39 01 
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STRANDLIV:  Gamle postkort viser strand-
livet på Ringshaugstranden før i tiden, trolig 
en gang på 1920-tallet. Merk at moloen ikke 
er der, den ble bygget på 1930-tallet. 

GRESSBAKKE: Sommergjestene har inntatt  
uteserveringen på Ringshaug Bad. Dette var stedet  
«alle» dro til om sommeren! 

SJØLØVEN: Sjøløven 
var et populært utested 
på Ringshaugstranden på 
1930-tallet. Foran Fritjof 
A. Tange. 
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I flere utgaver har vi skrevet om tidligere tiders 
Ringshaug og Gårdbo. Til dette nummeret har 
vi samlet bilder som viser litt av dagliglivet i 
området vårt, med utestedene på Ringshaug-
stranden som det naturlige midtpunktet. 

Bildene er utlånt av Vallø og omegn historielag. Vil du se flere bilder fra nærom
rådet vårt? Søk opp facebookgruppen «Ringshaug Bad» – der finner du både 
gamle og nye bilder, og folk deler gjerne en historie eller to!   ✤

HOTELLET: Ringshaug Bad i sine 
glansdager. Hotellet lå på gressbak-
ken mellom Ringshaugstranden og 
moloen. 

FUGLEPERSPEKTIV:  Ringshaug Bad sett fra luften. 

MUSIKK:  Mait Øst og 
hennes trio var i flere år 
fast underholdning på 

Ringshaug Bad. 

SLIK VAR  
RINGSHAUG 
OG GÅRDBO
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T E K S T TON E M A R I TA NOR DM A R K S U DE N IU S

VINTER OG IS 
PÅ 50-TALLET

Nordøsten hyler rundt hushjørnene og snøen 
pisker som isbiter i ansiktet. Folk lener seg mot 
vinden for å komme fremover på ubrøytet vei. 
Det blir godt å komme hjem til god fyr i kaminen!

Snømåking på taket 
til Funkis

«I flere dager kunne en se 
mange sorte prikker ute 
ved råken og de kom til-
bake med mye fisk. »
TONE MARITA NORDMARK SUDENIUS



RINGEN 2/2016 25

å 1950tallet var det ikke så mange hus som tok av for vinden 
på Ringshaug. Det var bare bebyggelse langs Moloveien og 
spredt bebyggelse i det som i dag er Neptunsvei. Det var også 

bare spredt bebyggelse fra Leikvin og opp til hjørnet ved Gårdbovei
en. Tomtene var forholdsvis store og det var mye åpent lende som 
vinden kunne boltre seg på. 

Vinden kom inn fra Bliksekilen i nord og feide over jordene helt 
fram til Vallø. På nordsiden av jordene ved Skallevoldveien, Rosen
lundveien, Ringshaugveien og Valløveien sto det store snøgjerder 
som skulle forhindre at veiene føyket igjen. Likevel pakket snøen seg 
på enkelte steder. Det ble kjørt brøytebiler ned Bøgata (Ringshaug
veien ble først anlagt ca. 1955) og inn i Moloveien, bort til hotellet og 
videre til endestasjonen som var Skallevold. Det var også den veien 
bussen kjørte hvis brøytebilen hadde gått der først. Ofte ble Bøgata 
måket for hånd hvis bussen kun gikk til krysset ved Jahrebutikken/
bakeriet.

Skyffel eller snøfres var ukjente begreper, og snøskuffa var den 
redskapen som alle hadde til rådighet. Veiene var for det meste må
ket for hånd. På gården til Lars og Olaf Bøe vis á vis Leikvin hadde 
de hest og kuer. Jeg kan huske at de spente hesten foran en snøplog 
i treverk for å rydde vei inn til gården. På gården til Breian hadde de 
traktor. Veien fra gården og til Moloveien ble ryddet med plass til 
én bil. Tareveien fra Furustrand og til Vallø kapell var helt ufrem
kommelig vinterstid. De som arbeidet på tapetfabrikken, Esso eller 
Lainette (undertøysfabrikken) på Vallø måtte gå eller sparke bort 
Gårdboveien til Løveid og ned Valløveien for å komme på jobb.

Enkelte år la det seg mye snø på taket på Funkis, der jeg bodde. 
Min pappa var redd for takkonstruksjonen og måtte opp og skuffe 
av snøen. For min søster og meg var det stas å klatre opp stigen, set
te seg på en stor snøkvadrat og bli skjøvet ut fra taket, for å base oss 
frem til stigen og opp igjen.

Den gang var det ikke turgåere vinterstid. Var noen ute og gikk, 
var det fordi de hadde et ærend. Det var gjerne til butikken, eller 
innom til en av naboene for å ta en røyk, få en kopp kaffe og få høre 
siste nytt.  

I 1954 (muligens 1955) var det sprengkulde over en lengre tid og 
hele fjorden frøys igjen. Da gikk det isbrytere midtfjords og sørget 
for fremkommelighet for de få fraktskip som skulle inn fjorden. Folk 
tok sparkene sine ned til stranden og sparket ut til råken for å fiske. 
I flere dager kunne en se mange sorte prikker ute ved råken og de 
kom tilbake med mye fisk. Noe gikk til egen husholdning og noe ble 
solgt. 

Min pappa var skeptisk til det å bevege seg ute på isen, men en 
søndag foreslo han at vi skulle sparke ut og se på de som fisket. Jeg 
måtte sparke selv, og min lillesøster satt på med pappa. Et godt styk
ke på utsiden av moloen hører vi folk roper og kommer mot oss. Det 
de roper er «Isen går – isen går!» Det ble en slitsom og rask sparke
tur tilbake til stranden for alle. Ingen forulykket, men mye av fiske
redskapen ligger igjen på dypet midtfjords. 

På 50tallet het det seg at fjorden frøs til hvert 7 år. Det kan nok 
stemme i noen av mine oppvekstår, for det ble noen ulovlige skøy
teturer. Men i senere tid stemmer ikke dette. Sist vi hadde gangbar is 
i fjorden var på slutten av 2000tallet. Da gikk folk fra Vallø til molo
en, og isbaderne måtte hogge hull i isen for å få tatt sine forfrisken
de dupp. Var det lite snø, så hendte det at regnvann i fordypninger i 
strandterrenget frøs til og vi kunne ta fram skruskøytene. 

Det fantes nok kalde og snøfattige vintere også, men det er snø
kaos, høye brøytekanter og det slitsomme med å komme seg frem, 
som huskes best. Men – når det var mulig og kjøpe tulipaner på gart
neriet til Fuglevik, da visste alle at våren var rett rundt hjørnet.    ✤ 

P

Full vinter på Ringshaug Bad i 
1954 – snøfonnene lå meterhøye i 
området vårt. Bilde utlånt av Vallø 
og omegn historielag. 



26 RINGEN 1 /2017

ISFISKE PÅ 
OSLOFJORDEN

STORFANGST: Frode Jørgensen som 13-åring, vel tilbake med fangsten etter et strabasiøst isfiske midtfjords. 

Med årets snøfattige vinter er det vanskelig å forestille seg 
at brøytekantene har ligget høye og Oslofjorden har vært 
dekket av tykk is. Men her deler Frode Jørgensen noen 

minner fra en vinter på 1960-tallet da isen lå tykk tvers over 
fjorden – til glede for isfiskerne fra Ringshaug! 

T E K S T  F RODE J ØRG E N S E N
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eg har en viss svakhet for datidens Ringshaug – og minnes barn
domstiden der med stor glede. Den gang var ikke de offentlige 
tilbudene tilstede, og advarslene mot ditt og datt var ikke så 
merkbare – heldigvis. Vi som var barn og unge den gang måtte 

være kreative selv for å gjøre fritiden så meningsfylt og morsom som 
mulig. Det var intet regelverk som forbød oss å klatre i trær eller å 
utføre andre mer eller mindre halsbrekkende utfordringer. Det var 
ofte at man kom hjem med skrubbsår og blåmerker – uten at man 
har tatt nevneverdig skade av det. Men, selvsagt, det kommer kan
skje an på øyet som ser og hvem man spør!?

Denne episoden er fra det året det var så bratt og kaldt, samt at 
vi opplevde en meget krevende vinter på Ringshaug. For å sette det
te i perspektiv – så snakker vi faktisk så langt tilbake som tiden før 
noen en gang hadde hørt om piggdekk – og da snakker vi om riktig 
gamle dager! En vinter av det heftige slaget, hvor snøen lavet ned i 
store og uante mengder. Og kulden – ja den kan ikke beskrives godt 
nok med ord – den må bare oppleves! Det hadde vært grisekaldt i 
veldig lang tid, noe som hadde resultert i at omtrent hele Oslofjor
den hadde frosset igjen. Til glede for noen, men svært utfordrende 
blant annet for skipstrafikken. Men som liten gutt var ikke det noe 
jeg hadde størst fokus på. 

Dette naturfenomenet lå godt til rette for isfiske, mente man
ge. Noen garvede personer hadde til og med benket seg til omtrent 
midtfjords, ute ved råka. Deres fremkomstmidler var alt fra ski og 
sparkstøtting til de som valgte å gå på bena. Jeg var en av dem som 
gikk. Etter hvert som dagene gikk, ryktes det om at det var meget 
godt fiske der ute. Det var konstatert en kjempestor stim med lyr. 
Min far hadde også fått med seg nyheten, og han foreslo at vi skulle 
ta med noen pilkesnører, for så å gå ut til råka dagen etter. Vi skulle 
også ta med mat og varm kakao på termos. Så kunne vi kose oss der 
ute, som han sa. Nyte naturen, og rett og slett ta det som en opple
velsestur. Etter min oppfatning så hadde han sikkert tatt en overdo
se av det reseptbelagte middelet optimisme! 

Neste dag kom, og jeg våknet opp til snøfokk! Det blåste godt og 
vel stiv kuling fra nord, samt sidevind fra østbredden. Hva faen er 
dette, liksom?  Med en slik værkombinasjon forsto jeg fort at dette 
ikke ville bli noen hyggetur – som far hadde forespeilet meg. Gra
destokken viste ikke mindre enn 18 minus! Eller så godt som 25 blå 
med vind, kan vi si. Var dette forsvarlig da? Jeg følte meg faktisk litt 
lurt, med tanke på de omstendighetene jeg hadde sett frem til. I og 
med at mor var på jobben, så kunne jeg ikke regne med å få noen 
sympati fra henne heller – i et forsøk på å være hjemme. Far frem
holdt at han hadde vært med på verre ting. Ja vel, og så liksom? Jeg 
måtte gå en runde med meg selv, innen jeg dristet meg til å tale min 
far midt imot. – Det skal vel ikke jeg lide for? forsøkte jeg meg med. 
Som han sa; hør her Frode, det kler deg bare ikke å sippe. Kom igjen 
gutt, her skal det fiskes! Du skulle bare visst hvordan vi hadde de i 
gamle dager! Den siste setningen tilhørte en av hans standardfraser. 
– Hør nå her far, hva forventer du deg egentlig? Jeg er tross alt bare 
13 år, så jeg vet jo ikke alt heller, da. 

Nede ved Moloen gikk vi rett østover, og ganske langt om len
ge og vel så det, så kom vi endelig frem til et sted hvor det krydde 
av folk. Det var tydelig at personene hadde stått der en god stund. 
Det så nesten ut som om mange av dem omtrent hadde frosset fast. 
Denne gjengen kunne faktisk minne om en stor gruppe med ping
viner som sto sammenkrøket. De sto tett som hagl – og kunne mest 
se ut som saltstøtter. Hvite av snø, frostroser i ansiktet og noe apa
tiske i blikket – nesten som et kinderegg, 3ien liksom. Dette virket 
ganske nifst på meg. Med ett ble jeg ganske urolig. Som jeg sa til far; 
se på dem! Kommer vi også til å se slik ut? – Sikkert, men ikke tenk 

på det. Det er bare detaljer, var hans beroligende kommentar. – Å 
gud, hvor godt det er å ha noen som har evnen til å pynte på sann
heten, tenkte jeg stille. 

– Vi forsøker oss her på dette stedet, sa han. Det skulle fort vise 
seg at omtalen om isfisket her, absolutt ikke var oppskrytt. Vi, og 
mange med oss, gjorde ikke noe annet enn å dra opp fisk etter fisk i 
ett kjør. Dette var jo stor stas! 

Plutselig så var det som om pilken hadde satt seg fast i bunnen. 
Jeg halte og dro alt det jeg var kar for. En viss bevegelse var det dog, 
men det ble etter hvert for tungt for lille Frode. Far overtok, og etter 
en stund så kom det opp et stort beist av en fisk. Det viste seg imid
lertid at jeg hadde klart å hekte pilken under ryggfinnen, noe som 
gjorde at fisken svømte i ring, mens jeg strevde med å dra den opp. 
Meget tungt, må vite! Når vi omsider fikk denne opp til vannskor
pa, så var jo hullet i isen selvsagt for lite. Hullet var jo beregnet på at 
fiskene skulle komme opp på langs – ikke på tvers! Vi måtte hugge 
hullet større, og far stakk hånden ned i isvannet, tok tak i gjellene 
for så å få dratt den opp. Åh – dæven – denne var stor! Den gjorde en 
krampetrekning, og da løsnet sluken. Det skulle virkelig ikke mere 
til enn det. Denne fisken kalte de for torsk. Skjønt, det kunne jeg jo 
se selv – for den hadde både skjegg og bart. Man er jo ikke helt blåst, 
da – selv om man er en liten gutt! Dette var en typisk dypvannsfisk, 
for øynene hang på utsiden når vi fikk lagt den i stabilt sideleie på 
isen. Noen av de andre fiskerne hadde med seg ei fiskevekt – og en av 
dem konstaterte at dette beistet veide hele 13,5 kg! 

Far hadde tatt med seg en striesekk, som skulle benyttes til å 
bære fangsten hjem. Den ble fylt med det vi hadde av lyr og annet 
rask, hvorpå far slang den på ryggen før vi begynte å gå inn mot land. 
Jeg var jo stolt som en hane, og ville på død og liv bære denne tor
skefisken hjem selv. Fisken var omtrent like lang som jeg var høy, og 
med fiskehodet hengende over skulderen, så mente jeg at jeg hadde 
situasjonen under kontroll. 

Bitende kulde, kraftig vind og etter hvert dårlig sikt på grunn av 
tett snødrev, gjorde sitt til at jeg begynte å bli livredd. Kom jeg til å 
klare tilbaketuren? Holdt jeg ut i den bitende kulda? Det var utrolig 
tungt og krevende å gå over de store isskavlene med godt og vel 13 
kilo i overvekt – fordelt på nakke og skulder. Jeg fikk et betent pro
blem – for bena begynte å bli stive. Veldig stive! Dette våte og slime
te fiskekadaveret hadde frosset seg til – og fått en krokete fasong. 
Jeg var iskald fra topp til tå. Og det var omtrent 2 kilometer igjen å 
gå innen jeg kom meg hjem. Ville jeg klare dette? Stakkars lille meg! 
Hvor er støtteapparatet når man trenger det? Jeg så for meg traumer 
i bøtter og spann. Dette var sterkt demoraliserende. 

For ikke å oppleve dette igjen, så forholder jeg meg heretter til 
Findus! Selv om de fleste av disse produktene er stivfrosne, så har 
tross alt noen andre gjort grovjobben. Skjønt, det lar seg fint gjøre å 
fiske på andre årstider også – under mer tiltalende og siviliserte for
hold. Og takk for det.    ✤

KONTRAST: Årets 
snøfattige vinter får 
Frode Jørgensen til å 

minnes tidligere vintre 
på Ringshaug. 

J
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LIKER DU 
«RINGEN»?

Da kan det  hende v i  har 
noe å  snakke om. 

Smi leu l l  graf i sk  des ign  utformer  
magas iner,  bros jyrer,  bøker,  logoer  
og  v i sue l le  prof i ler.  Du f inner  meg  

på  smi leu l l .no  e l ler  #92013345.

Ta  kontakt!
Helene Moe Sl inn ing

https://www.facebook.com/CoopExtranorge/
https://coop.no/app
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KIWI på Gauterød bryr seg om,  
og støtter sitt nærområde.
Vi sponser treningsparken  

på Ringshaugstranden.

HVERDAGER 06:00–24:00 LØRDAG 06:00–24:00 SØNDAG 09:00–23:00
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8-22 man-lør

Tolvsrød
Kunden er Kongen

Tolvsrød

16 tirsdag 12. januar 2015 | Nr. 1

På Meny Tolvsrød var det nesten 
ingen ting å trekke for. Alt var strø-
kent, og poengskalaen endte der-
med på hele 19,5 poeng. Det er det 
høyeste som er gitt siden skalaen 
ble innført – og blir noe å leve opp 
til for de andre butikkene resten 
av året.

Fasade/inngang
Meny Tolvsrød ligger like utenfor 
Tønsberg sentrum. Butikken ligger 
i et bygg som virker relativt nytt, 
med egen stor parkeringsplass så 
tilgangen er god. Fasaden er ryddig 
og fin, og butikken er godt synlig 
fra veien. Det er gode parkerings-
muligheter på egen parkerings-
plass rett utenfor – et stort pluss.

Inngangen er blant de beste 
inngangspartiene vi har sett: Ryd-
dig plakatering med bukker, og 
pent pyntet til jul (da butikken ble 
testet i desember).

Panteområdet befinner seg 
ved den ene inngangen, og er helt 
strøkent uten søl og rot. Det er satt 
opp noen stoler og bord som blir 
benyttet av flere kunder, langs vin-
duene ved inngang/kasseområdet. 
Førsteinntrykket av butikken er 
meget godt og danner grunnlag 
for en god og hyggelig handel.

Sortiment /varepresentasjon
Førsteinntrykket blir bare forster-

ket når vi kommer inn i butikken. 
Den har en fin størrelse, og et godt 
vareutvalg. Det som slår oss hele 
veien er en meget god struktur 
igjennom alle avdelinger.

Her er det skikkelig varetrykk 
over det meste, og ingen varer på 
gulvet eller andre steder hvor de 
ikke hører hjemme. Alle faste hyl-
leplasseringer bugner med varer, 
og ekstraeksponeringer på gulv og 
endereoler er velstablede, fulle, og 
godt merket. De eneste vareekspo-
neringene som trakk litt ned, var 
kjølt øl og rekedisken der det man-
glet en del varer.

Butikken har ferskvareavdelin-
ger for både kjøtt og fisk. Begge 
er meget velfylte med delikate 
utstillingsvarer. I fiskedisken er det 
også selvdemo med smaksprøver 
på Frøya Loin med sesamfrø og 

soyasaus. I mange butikker ville vi 
vært skeptiske til å smake på fisk 
som bare ligger fremme, men har 
er alt så delikat og rent at vi ikke 
har noen problemer med å ta en 
prøvebit. Flere av fiskeslagene og 
kjøttstykkene var lekkert dandert, 
og fristet dermed til kjøp.

Butikken som medium
Alle steder det var tilbud, var 
det benyttet materiell med tyde-
lig prisavslag. Alle ekstra torg og 
endereoler var godt merket med 
priser og eventuelt avslag. I oste-
disken var det satt frem egne kam-
panjekjølere med kampanjevarer, 
og det var selvdemo med flere av 
varene ved siden av.

Selvdemo’en var delikat lagt 
frem, og holdt seg godt selv etter at 
mange kunder hadde forsynt seg.

Butikken har god plass, også 
mellom de fleste reolene. Det gjør 
at man får oversikt, og at varene 
kommer godt frem. Det samme 
gjelder belysningen som var meget 
god over det hele.

I tillegg var hele butikken lek-
kert pyntet til jul slik at man hele 
veien fikk en god julefølelse.

Hygiene
Vi har lite å sette fingeren på når 
det gjelder hygienen. Her var det 
ryddig, rent og striglet over det 

aller meste. Ingen varer på gulvet 
foran hyller, ikke noe søl eller søp-
pel, og god belysning over det hele.

Ferskvarediskene holdt meget 
god standard. Det var rent og ryd-
dig både foran og bak diskene. 
Alle glassflater var godt rengjort. 
Man fikk generelt en følelse av 
god struktur og god hygiene i hele 
butikken.

Personell
Det var mange ansatte på plass. 
Noen arbeidet ute i butikklokalet, 
mens flere tok hånd om kassene 
for å ta unna kundetrafikken. Alle 
bar korrekt uniform.

Vi snakket med et par av de 
ansatte som var svært høflige, og 
viste oss veien til produktene vi 
etterspurte. Personene i ferskva-
rediskene hadde god kunnskap om 
produktene i disken.

Kasse/utgangsparti
Det var godt med kunder i butik-
ken da vi var på besøk. Mange åpne 
kasser medførte at kundetrafikken 
ble raskt ekspedert. En hyggelig og 
blid person tok i mot betalingen 
vår.

I denne delen av butikken var 
det også ryddig og fint. Med kort 
vei ut til parkeringsplassen var det 
enkelt å få med seg mange varer 
ut. n

«De eneste  
vareeksponer-
ingene som trakk 
litt ned, var kjølt 
øl og rekedisken 
der det manglet  
en del varer.»

HYGGELIG HANDEL: Butikktesterne 
fikk en særdeles god handleopple-
velse hos Meny Tolvsrød.

Norges råeste daglig varebutikk

Årets første butikktest starter med et smell.  
Her har butikktesterne besøkt det de tror kan  
være landets råeste dagligvarebutikk.

BUTIKKTESTEN
Meny Tolvsrød
Besøkt: fredag 11. desember kl 11.30
Score: 19,5 av 20
Fasade/inngang/kasse: 5 av 5
Sortiment/varepresentasjon og butik-
ken som medium: 4,5 av 5
Hygiene: 5 av 5
Personell: 5 av 5
19,5 poeng

19,5 
poeng

BUTIKK  
TESTEN

Testet Dagligvare
Meny Tolvsrød                   19,5 p
Meny Lambertseter  19 p
Meny Colosseum  19 p
Coop Prix Fredrikstad  18p
Eurospar Fagernes  18p
Meny Alna, Oslo  18 p
Rimi Skullerud                                    17,5 p
Jacobs    17p
Rimi Birkenlund  17 p
Eurospar Brumundal  16 p
Rema 1000 Vinstra  16 p
Rema 100 Hoffsveien  16 p
Rema 1000 Torshov  16 p
Ica Ullevål Stadion  16 p
Rimi Holmen  16 p
Joker Bygdøy Allé  16 p
Kiwi Båthavna Fredrikstad 16 p
Ica Huseby   15 p
Helgø Meny Straen  15 p
Kiwi Parkveien  15 p
Rema 1000 Gjøvik Stadion 15 p
Rimi Stabekk  15 p
Kiwi Skøyen   15 p
Coop Extra Eydehavn  15 p
Coop Extra Slependen  14 p
Kiwi Geilo   14 p 
Rimi Bekkestua  14 p
Coop Marked Langerud  13 p
Rema 1000 Vinderen  13p
Rema 1000 Brattlikollen  13p
Rema 1000 Revetal  12 p
Kiwi 721 Beisland, Arendal                11,5 p
Joker Skillebekk  11 p
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Norges råeste daglig varebutikk

LITE TREKK: Testerne fant kun to bittesmå ting å sette fingeren 
på; hull i reke- og ølhylla.

VELKOMMEN: Strøken inngang med sitteplasser langs vinduene.

IMPONERT: Denne panteveggen imponerte butikktesterne.

SELVDEMO: Butikken hadde mange selvdemo’er, og klarte å holde dem delikate og 
fristende.

MARIT HAUGDAHL
marit@dagligvarehandelen.no

Pål Jacobsen har vært kjøpmann 
i 27 år og har ansvar for to Meny-
butikker. Den ene, Meny Tolvsrød, 
flyttet inn i moderniserte lokaler 
i april 2012.

– Driver du Norges råeste dag-
ligvarebutikk, slik tittelen anty-
der?

– Wow, og det spør du meg 
om! Jeg er jo helt inhabil. Jeg 
synes jo det selv, men det er hyg-
gelig å høre det fra andre.

Kjøpmannen har forberedt 
seg på å bli vurdert i en butikktest 
i årevis. Endelig kom dagen – og 
da med den høyeste poengsum-
men noen sinne!

– Jeg pleier å si til de ansatte at 
det er fotballkamp hver dag, året 
rundt. Og i kampen er det bare 
ett mulig utfall: seier. Vi driver 
lagidrett, men vi driver også top-
pidrett. Da må man jobbe knall-
hardt, det skal mye trening til for 
å bli best, sier kjøpmannen.

– Jeg har sagt til mine ansatte 
i 15 år at vi har trent for at dere 
skulle komme. Da er det eksa-
men, og da får vi betalt for all 
treninga. Så at vi har fått høyeste 
poengsum noen sinne, er bare 
fantastisk å høre.

– Testerne fikk et godt første-
inntrykk?

– Ja, og det de skriver er akku-
rat det vi har prøvd å få til. Jeg 
kjenner meg igjen. Det gjør meg 
kjempestolt, jeg har tegnet butik-
ken selv. Vi har lagt opp til brede 
parkeringsplasser og gjør alt for 

å gi en hyggelig velkomst. Vi har 
fire pantemaskiner, de er helt 
strøkne og nye, med vasker og 
såpe, sier Pål Jacobsen.

Aaah, det var hyggelige ord, 
sier kjøpmannen når han får lest 
opp konklusjonen.

– Jeg kommer rett fra butikk-
sjefmøte. Vi har sittet og pratet 
om akkurat dette de siste timene 
timene, faktisk.

– Hvordan skal dere holde 
motivasjonen oppe nå?

– Da skal vi være en 19,5-butikk 
enda oftere enn før. Det er det 
jeg vil selge inn til ledergruppa. 
Men det er en utfordring mandag 
morgen, for eksempel.

– Hva betyr det å bli testet?
– Det er kjempeviktig at dere 

har vært her. Jeg kommer til å 
bruke det for alt det er verdt. Jeg 
har fulgt med på testene hver 
gang, og dette er veldig, veldig 
moro.

– Du høres veldig rolig ut?
– Gjør jeg? Jeg er Ikke rolig 

inni meg. Jeg er kjempeglad, sier 
Jacobsen.

Meny Tolvsrød har hatt hand-
leopplevelsen som et stort sat-
singsområde.

– Vi vil skape den gode hand-
leopplevelsen og har et internt 
slagord om at «Kunden er kon-
gen». De skal behandles som 
gjester. Vi skal levere en butikk 
etter deres ønsker. Jeg føler testen 
viser at vi har fått til dette. Den 
viser godt hva vi strekker oss 
mot, og hva vi prøver å formidle 
til de ansatte. 

Endelig eksamen
– Endelig kom dere! Vi har trent som 
toppidrettsutøvere i mange år for å 
kunne levere når dere kom.

Nøkkelpersoner: Fra venstre: Anne-Karine Løvik Nordstad, bakeriansvar-
lig, Gry Jægersborg Storhaug, ass.butikksjef, Heidi Schøyen kasseleder, Jørgen 
Undem, ferskvaresjef, Magne Gjersøe, butikksjef. Foran ser vi Kari Anne Bratteli, 
frukt- og grøntansvarlig.

Testet: Pål Jacobsen har forberedt seg på å bli testet i mange år. Og da det først 
skjedde, leverte han knallresultater!

GODT MERKET: Alle tilbudsvarer var godt merket, og det kom 
tydelig frem hvor mye prisavslaget var på.

VELFYLT: Godt varetrykk og god orden i juicekjøleren.

KONKLUSJON
En meget flott og strøken butikk. 
En av de råeste vi har besøkt. Her var 
det orden, struktur, og godt varetrykk 
og utvalg. Opplevelsen var god helt 
fra vi parkerte til vi dro. Kombinert 
med åpne ryddige lokaler og meget 
hyggelige ansatte gir det en butikk 
helt i toppsjiktet.

Takk for handelen, vi kommer 
gjerne igjen.

Best  
i test!

NORGES RÅESTE 
DAGLIGVAREBUTIKK

Iflg. butikktest i Dagligvarehandelen nr. 1/2016. 19,5 poeng av 20 mulige. 

Tidenes høyeste score i Norge!

Fra venstre: Anne-Karine Løvik Nordstad, bakeriansvarlig,
Gry Jægersborg Storhaug, ass.butikksjef, Heidi Schøyen kasse-
leder, Jørgen Undem, ferskvaresjef, Magne Gjersøe, butikksjef.  
Foran ser vi Kari Anne Bratteli, frukt- og grøntansvarlig.

Pål Jacobsen, 
kjøpmann

Anne-Karine Løvik Nordstad, 
Bakeriansvarlig

Jørgen Undem,  
Ferskvaresjef

Kari-Anne Bratteli,  
Frukt/Grønt ansvarlig

Vi er kjempestolte! 
I dag feirer vi med kake til alle våre fantastiske kunder. 
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Best i test!
Aldri har Dagligvarehandelens butikktestere gitt høyere 

poengsum enn i ukens test: Meny Tolvsrød i Tønsberg 

får 19,5 av 20 mulige poeng! 

Side 16

HYLLEPLASS

Vil ha mer plass
Tine har avdekket et uforløst  

salgspotensial på 7,6 milliarder  

kroner.  Side 4

SERVICE

Varmet  
ribbekøen
7-Eleven Torshov solgte boller  

og kaffe til kunder i kø hos  

Strøm-Larsen.  Side 19

ØKOLOGISK

Helt grei øko-jul

Salget av økologisk julemat holdt 

stand, til tross for lavpriskrigen. Side 18

MEIERI

Q i dansk  
meierisamarbeid

Q-meieriene bruker det danske  

meieriet Thise som sparringpartner. 

Side 8

KAMPANJE

Pangstart for 

Kiwi Pluss
Kiwi kapret 105.000 plusskunder 

på tre dager.  Side 6

BUTIKK  

TESTEN

8-22 man-lør

Tolvsrød
Kunden er Kongen

Tolvsrød
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På Meny Tolvsrød var det nesten 
ingen ting å trekke for. Alt var strø-
kent, og poengskalaen endte der-
med på hele 19,5 poeng. Det er det 
høyeste som er gitt siden skalaen 
ble innført – og blir noe å leve opp 
til for de andre butikkene resten 
av året.

Fasade/inngang
Meny Tolvsrød ligger like utenfor 
Tønsberg sentrum. Butikken ligger 
i et bygg som virker relativt nytt, 
med egen stor parkeringsplass så 
tilgangen er god. Fasaden er ryddig 
og fin, og butikken er godt synlig 
fra veien. Det er gode parkerings-
muligheter på egen parkerings-
plass rett utenfor – et stort pluss.

Inngangen er blant de beste 
inngangspartiene vi har sett: Ryd-
dig plakatering med bukker, og 
pent pyntet til jul (da butikken ble 
testet i desember).

Panteområdet befinner seg 
ved den ene inngangen, og er helt 
strøkent uten søl og rot. Det er satt 
opp noen stoler og bord som blir 
benyttet av flere kunder, langs vin-
duene ved inngang/kasseområdet. 
Førsteinntrykket av butikken er 
meget godt og danner grunnlag 
for en god og hyggelig handel.

Sortiment /varepresentasjon
Førsteinntrykket blir bare forster-

ket når vi kommer inn i butikken. 
Den har en fin størrelse, og et godt 
vareutvalg. Det som slår oss hele 
veien er en meget god struktur 
igjennom alle avdelinger.

Her er det skikkelig varetrykk 
over det meste, og ingen varer på 
gulvet eller andre steder hvor de 
ikke hører hjemme. Alle faste hyl-
leplasseringer bugner med varer, 
og ekstraeksponeringer på gulv og 
endereoler er velstablede, fulle, og 
godt merket. De eneste vareekspo-
neringene som trakk litt ned, var 
kjølt øl og rekedisken der det man-
glet en del varer.

Butikken har ferskvareavdelin-
ger for både kjøtt og fisk. Begge 
er meget velfylte med delikate 
utstillingsvarer. I fiskedisken er det 
også selvdemo med smaksprøver 
på Frøya Loin med sesamfrø og 

soyasaus. I mange butikker ville vi 
vært skeptiske til å smake på fisk 
som bare ligger fremme, men har 
er alt så delikat og rent at vi ikke 
har noen problemer med å ta en 
prøvebit. Flere av fiskeslagene og 
kjøttstykkene var lekkert dandert, 
og fristet dermed til kjøp.

Butikken som medium
Alle steder det var tilbud, var 
det benyttet materiell med tyde-
lig prisavslag. Alle ekstra torg og 
endereoler var godt merket med 
priser og eventuelt avslag. I oste-
disken var det satt frem egne kam-
panjekjølere med kampanjevarer, 
og det var selvdemo med flere av 
varene ved siden av.

Selvdemo’en var delikat lagt 
frem, og holdt seg godt selv etter at 
mange kunder hadde forsynt seg.

Butikken har god plass, også 
mellom de fleste reolene. Det gjør 
at man får oversikt, og at varene 
kommer godt frem. Det samme 
gjelder belysningen som var meget 
god over det hele.

I tillegg var hele butikken lek-
kert pyntet til jul slik at man hele 
veien fikk en god julefølelse.

Hygiene
Vi har lite å sette fingeren på når 
det gjelder hygienen. Her var det 
ryddig, rent og striglet over det 

aller meste. Ingen varer på gulvet 
foran hyller, ikke noe søl eller søp-
pel, og god belysning over det hele.

Ferskvarediskene holdt meget 
god standard. Det var rent og ryd-
dig både foran og bak diskene. 
Alle glassflater var godt rengjort. 
Man fikk generelt en følelse av 
god struktur og god hygiene i hele 
butikken.

Personell
Det var mange ansatte på plass. 
Noen arbeidet ute i butikklokalet, 
mens flere tok hånd om kassene 
for å ta unna kundetrafikken. Alle 
bar korrekt uniform.

Vi snakket med et par av de 
ansatte som var svært høflige, og 
viste oss veien til produktene vi 
etterspurte. Personene i ferskva-
rediskene hadde god kunnskap om 
produktene i disken.

Kasse/utgangsparti
Det var godt med kunder i butik-
ken da vi var på besøk. Mange åpne 
kasser medførte at kundetrafikken 
ble raskt ekspedert. En hyggelig og 
blid person tok i mot betalingen 
vår.

I denne delen av butikken var 
det også ryddig og fint. Med kort 
vei ut til parkeringsplassen var det 
enkelt å få med seg mange varer 
ut. n

«De eneste  
vareeksponer-
ingene som trakk 
litt ned, var kjølt 
øl og rekedisken 
der det manglet  
en del varer.»

HYGGELIG HANDEL: Butikktesterne 
fikk en særdeles god handleopple-
velse hos Meny Tolvsrød.

Norges råeste daglig varebutikk

Årets første butikktest starter med et smell.  
Her har butikktesterne besøkt det de tror kan  
være landets råeste dagligvarebutikk.

BUTIKKTESTEN
Meny Tolvsrød
Besøkt: fredag 11. desember kl 11.30
Score: 19,5 av 20
Fasade/inngang/kasse: 5 av 5
Sortiment/varepresentasjon og butik-
ken som medium: 4,5 av 5
Hygiene: 5 av 5
Personell: 5 av 5
19,5 poeng

19,5 
poeng

BUTIKK  
TESTEN

Testet Dagligvare
Meny Tolvsrød                   19,5 p
Meny Lambertseter  19 p
Meny Colosseum  19 p
Coop Prix Fredrikstad  18p
Eurospar Fagernes  18p
Meny Alna, Oslo  18 p
Rimi Skullerud                                    17,5 p
Jacobs    17p
Rimi Birkenlund  17 p
Eurospar Brumundal  16 p
Rema 1000 Vinstra  16 p
Rema 100 Hoffsveien  16 p
Rema 1000 Torshov  16 p
Ica Ullevål Stadion  16 p
Rimi Holmen  16 p
Joker Bygdøy Allé  16 p
Kiwi Båthavna Fredrikstad 16 p
Ica Huseby   15 p
Helgø Meny Straen  15 p
Kiwi Parkveien  15 p
Rema 1000 Gjøvik Stadion 15 p
Rimi Stabekk  15 p
Kiwi Skøyen   15 p
Coop Extra Eydehavn  15 p
Coop Extra Slependen  14 p
Kiwi Geilo   14 p 
Rimi Bekkestua  14 p
Coop Marked Langerud  13 p
Rema 1000 Vinderen  13p
Rema 1000 Brattlikollen  13p
Rema 1000 Revetal  12 p
Kiwi 721 Beisland, Arendal                11,5 p
Joker Skillebekk  11 p
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Norges råeste daglig varebutikk

LITE TREKK: Testerne fant kun to bittesmå ting å sette fingeren 
på; hull i reke- og ølhylla.

VELKOMMEN: Strøken inngang med sitteplasser langs vinduene.

IMPONERT: Denne panteveggen imponerte butikktesterne.

SELVDEMO: Butikken hadde mange selvdemo’er, og klarte å holde dem delikate og 
fristende.

MARIT HAUGDAHL
marit@dagligvarehandelen.no

Pål Jacobsen har vært kjøpmann 
i 27 år og har ansvar for to Meny-
butikker. Den ene, Meny Tolvsrød, 
flyttet inn i moderniserte lokaler 
i april 2012.

– Driver du Norges råeste dag-
ligvarebutikk, slik tittelen anty-
der?

– Wow, og det spør du meg 
om! Jeg er jo helt inhabil. Jeg 
synes jo det selv, men det er hyg-
gelig å høre det fra andre.

Kjøpmannen har forberedt 
seg på å bli vurdert i en butikktest 
i årevis. Endelig kom dagen – og 
da med den høyeste poengsum-
men noen sinne!

– Jeg pleier å si til de ansatte at 
det er fotballkamp hver dag, året 
rundt. Og i kampen er det bare 
ett mulig utfall: seier. Vi driver 
lagidrett, men vi driver også top-
pidrett. Da må man jobbe knall-
hardt, det skal mye trening til for 
å bli best, sier kjøpmannen.

– Jeg har sagt til mine ansatte 
i 15 år at vi har trent for at dere 
skulle komme. Da er det eksa-
men, og da får vi betalt for all 
treninga. Så at vi har fått høyeste 
poengsum noen sinne, er bare 
fantastisk å høre.

– Testerne fikk et godt første-
inntrykk?

– Ja, og det de skriver er akku-
rat det vi har prøvd å få til. Jeg 
kjenner meg igjen. Det gjør meg 
kjempestolt, jeg har tegnet butik-
ken selv. Vi har lagt opp til brede 
parkeringsplasser og gjør alt for 

å gi en hyggelig velkomst. Vi har 
fire pantemaskiner, de er helt 
strøkne og nye, med vasker og 
såpe, sier Pål Jacobsen.

Aaah, det var hyggelige ord, 
sier kjøpmannen når han får lest 
opp konklusjonen.

– Jeg kommer rett fra butikk-
sjefmøte. Vi har sittet og pratet 
om akkurat dette de siste timene 
timene, faktisk.

– Hvordan skal dere holde 
motivasjonen oppe nå?

– Da skal vi være en 19,5-butikk 
enda oftere enn før. Det er det 
jeg vil selge inn til ledergruppa. 
Men det er en utfordring mandag 
morgen, for eksempel.

– Hva betyr det å bli testet?
– Det er kjempeviktig at dere 

har vært her. Jeg kommer til å 
bruke det for alt det er verdt. Jeg 
har fulgt med på testene hver 
gang, og dette er veldig, veldig 
moro.

– Du høres veldig rolig ut?
– Gjør jeg? Jeg er Ikke rolig 

inni meg. Jeg er kjempeglad, sier 
Jacobsen.

Meny Tolvsrød har hatt hand-
leopplevelsen som et stort sat-
singsområde.

– Vi vil skape den gode hand-
leopplevelsen og har et internt 
slagord om at «Kunden er kon-
gen». De skal behandles som 
gjester. Vi skal levere en butikk 
etter deres ønsker. Jeg føler testen 
viser at vi har fått til dette. Den 
viser godt hva vi strekker oss 
mot, og hva vi prøver å formidle 
til de ansatte. 

Endelig eksamen
– Endelig kom dere! Vi har trent som 
toppidrettsutøvere i mange år for å 
kunne levere når dere kom.

Nøkkelpersoner: Fra venstre: Anne-Karine Løvik Nordstad, bakeriansvar-
lig, Gry Jægersborg Storhaug, ass.butikksjef, Heidi Schøyen kasseleder, Jørgen 
Undem, ferskvaresjef, Magne Gjersøe, butikksjef. Foran ser vi Kari Anne Bratteli, 
frukt- og grøntansvarlig.

Testet: Pål Jacobsen har forberedt seg på å bli testet i mange år. Og da det først 
skjedde, leverte han knallresultater!

GODT MERKET: Alle tilbudsvarer var godt merket, og det kom 
tydelig frem hvor mye prisavslaget var på.

VELFYLT: Godt varetrykk og god orden i juicekjøleren.

KONKLUSJON
En meget flott og strøken butikk. 
En av de råeste vi har besøkt. Her var 
det orden, struktur, og godt varetrykk 
og utvalg. Opplevelsen var god helt 
fra vi parkerte til vi dro. Kombinert 
med åpne ryddige lokaler og meget 
hyggelige ansatte gir det en butikk 
helt i toppsjiktet.

Takk for handelen, vi kommer 
gjerne igjen.

Best  
i test!

NORGES RÅESTE 
DAGLIGVAREBUTIKK

Iflg. butikktest i Dagligvarehandelen nr. 1/2016. 19,5 poeng av 20 mulige. 

Tidenes høyeste score i Norge!

Fra venstre: Anne-Karine Løvik Nordstad, bakeriansvarlig,
Gry Jægersborg Storhaug, ass.butikksjef, Heidi Schøyen kasse-
leder, Jørgen Undem, ferskvaresjef, Magne Gjersøe, butikksjef.  
Foran ser vi Kari Anne Bratteli, frukt- og grøntansvarlig.

Pål Jacobsen, 
kjøpmann

Anne-Karine Løvik Nordstad, 
Bakeriansvarlig

Jørgen Undem,  
Ferskvaresjef

Kari-Anne Bratteli,  
Frukt/Grønt ansvarlig

Vi er kjempestolte! 
I dag feirer vi med kake til alle våre fantastiske kunder. 
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Best i test!
Aldri har Dagligvarehandelens butikktestere gitt høyere 

poengsum enn i ukens test: Meny Tolvsrød i Tønsberg 

får 19,5 av 20 mulige poeng! 

Side 16

HYLLEPLASS

Vil ha mer plass
Tine har avdekket et uforløst  

salgspotensial på 7,6 milliarder  

kroner.  Side 4

SERVICE

Varmet  
ribbekøen
7-Eleven Torshov solgte boller  

og kaffe til kunder i kø hos  

Strøm-Larsen.  Side 19

ØKOLOGISK

Helt grei øko-jul

Salget av økologisk julemat holdt 

stand, til tross for lavpriskrigen. Side 18

MEIERI

Q i dansk  
meierisamarbeid

Q-meieriene bruker det danske  

meieriet Thise som sparringpartner. 

Side 8

KAMPANJE

Pangstart for 

Kiwi Pluss
Kiwi kapret 105.000 plusskunder 

på tre dager.  Side 6

BUTIKK  

TESTEN

8-22 m
an-lø

rTol
vsrø

d

Kunden er K
ongen

Tol
vsrø

d

16 
tirsd

ag 12. 
januar 20
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På M
eny Tolvsrød var det nesten 

ingen ting å trekke for. Alt var strø-

kent, og poengskalaen endte der-

med på hele 19,5 poeng. Det er det 

høyeste som er gitt siden skalaen 

ble innført – og blir noe å leve opp 

til f
or de andre butikkene resten 

av året.

Fasade/inngang

Meny Tolvsrød lig
ger lik

e utenfor 

Tønsberg sentrum. Butikken lig
ger 

i et bygg som virker relativt nytt, 

med egen stor parkeringsplass så 

tilgangen er god. Fasaden er ryddig 

og fin, og butikken er godt synlig 

fra veien. D
et er gode parkerings-

muligheter på egen parkerings-

plass rett utenfor – et stort pluss.

Inngangen er blant de beste 

inngangspartiene vi har sett: Ryd-

dig plakatering med bukker, og 

pent pyntet til ju
l (d

a butikken ble 

testet i d
esember).

Panteområdet befinner seg 

ved den ene inngangen, og er helt 

strøkent uten søl og rot. Det er satt 

opp noen stoler og bord som blir 

benyttet av flere kunder, langs vin-

duene ved inngang/kasseområdet. 

Førsteinntrykket av butikken er 

meget godt og danner grunnlag 

for en god og hyggelig handel.

Sortim
ent /v

arepresentasjon

Førsteinntrykket blir bare forster-

ket når vi kommer inn i b
utikken. 

Den har en fin størrelse, og et godt 

vareutvalg. D
et som slår oss hele 

veien er en meget god struktur 

igjennom alle avdelin
ger.

Her er det skikkelig varetrykk 

over det m
este, og in

gen varer på 

gulvet eller andre steder hvor de 

ikke hører hjemme. Alle faste hyl-

leplasseringer bugner m
ed varer, 

og ekstraeksponeringer på gulv og 

endereoler er velstablede, fu
lle, og 

godt merket. De eneste vareekspo-

neringene som trakk lit
t ned, var 

kjølt øl og rekedisken der det man-

glet en del varer.

Butikken har ferskvareavdelin
-

ger fo
r både kjøtt og fisk. B

egge 

er meget velfy
lte med delikate 

utstilli
ngsvarer. I fi

skedisken er det 

også selvdemo m
ed smaksprøver 

på Frøya Loin m
ed sesamfrø og 

soyasaus. I m
ange butikker ville

 vi 

vært skeptiske til å
 smake på fisk 

som bare lig
ger fremme, m

en har 

er alt så delikat og rent at vi ik
ke 

har noen problemer m
ed å ta en 

prøvebit. Flere av fiskeslagene og 

kjøttstykkene var lekkert dandert, 

og fristet dermed til k
jøp.

Butikken som medium

Alle steder det var tilb
ud, var 

det benyttet m
ateriell m

ed tyde-

lig prisavslag. A
lle ekstra torg og 

endereoler var godt m
erket m

ed 

priser og eventuelt avslag. I o
ste-

disken var det satt frem egne kam-

panjekjølere med kampanjevarer, 

og det var selvdemo m
ed flere av 

varene ved siden av.

Selvdemo’en var delikat lagt 

frem, og holdt seg godt selv etter at 

mange kunder hadde forsynt seg.

Butikken har god plass, også 

mellom de fleste reolene. Det gjør 

at m
an får oversikt, og at varene 

kommer godt frem. D
et samme 

gjelder belysningen som var meget 

god over det hele.

I tille
gg var hele butikken lek-

kert pyntet til ju
l slik at man hele 

veien fikk en god julefølelse.

Hygiene

Vi h
ar lit

e å sette fingeren på når 

det gjelder hygienen. H
er var det 

ryddig, rent og striglet over det 

aller m
este. In

gen varer på gulvet 

foran hyller, ik
ke noe søl eller søp-

pel, o
g god belysning over det hele.

Ferskvarediskene holdt m
eget 

god standard. Det var rent og ryd-

dig både foran og bak diskene. 

Alle glassflater var godt rengjort. 

Man fikk generelt en følelse av 

god struktur og god hygiene i h
ele 

butikken.

Perso
nell

Det var m
ange ansatte på plass. 

Noen arbeidet ute i b
utikklokalet, 

mens flere tok hånd om kassene 

for å ta unna kundetrafikken. Alle 

bar korrekt unifo
rm.

Vi snakket med et par av de 

ansatte som var svært høflige, og 

viste oss veien til p
roduktene vi 

etterspurte. Personene i f
erskva-

rediskene hadde god kunnskap om 

produktene i d
isken.

Kasse/utgangsparti

Det var godt m
ed kunder i b

utik-

ken da vi var på besøk. M
ange åpne 

kasser medførte at kundetrafikken 

ble raskt ekspedert. En hyggelig og 

blid
 person tok i m

ot betalin
gen 

vår.
I d

enne delen av butikken var 

det også ryddig og fint. M
ed kort 

vei ut til p
arkeringsplassen var det 

enkelt å få m
ed seg m

ange varer 

ut. n

«De eneste  

vareeksponer-

ingene som tra
kk 

litt 
ned, va

r kjølt 

øl og rekedisken 

der det m
anglet  

en del va
rer.»

HYGGELIG
 HANDEL: 

Butikktesterne 

fikk en særdeles god handleopple-

velse hos Meny Tolvsrød.

Norges rå
este daglig varebutikk

Årets fø
rste

 butikktest
 sta

rter
 med et sm

ell. 
 

Her h
ar b

utikktest
ern

e besø
kt det de tr

or kan  

være l
andets r

åes
te d

agligvare
butikk.

BUTIKKTES
TEN

Meny Tolvsrød

Besøkt: fr
edag 11. d

esember kl 11.3
0

Score: 19,5 av 20

Fasade/inngang/kasse: 5 av 5

Sortim
ent/varepresentasjon og butik-

ken som medium: 4,5 av 5

Hygiene: 5 av 5

Personell: 5
 av 5

19,5 poeng

19,5 

poeng

BUTIK
K  

TES
TEN

Test
et D

agligvare

Meny Tolvsrød 

      
      

      
19,5 p

Meny Lambertse
ter 

 

19 p

Meny Colosseum 
 

19 p

Coop Prix Fre
drikstad  

18p

Eurospar Fa
gernes 

 

18p

Meny Alna, Oslo 
 

18 p

Rimi Skullerud      
      

      
      

      
      

17,5 p

Jacobs 
 

 

 17p

Rimi Birkenlund 
 

17 p

Eurospar Brumundal 
 

16 p

Rema 1000 Vinstra
 

 

16 p

Rema 100 Hoffsv
eien 

 

16 p

Rema 1000 Torshov 
 

16 p

Ica Ullevål Sta
dion 

 

16 p

Rimi Holmen 

 

16 p

Joker Bygdøy Allé 
 

16 p

Kiwi Båthavna Fre
drikstad 

16 p

Ica Huseby  

 

15 p

Helgø Meny Stra
en 

 

15 p

Kiwi Parkveien 

 

15 p

Rema 1000 Gjøvik Sta
dion 

15 p

Rimi Sta
bekk 

 

15 p

Kiwi Skøyen  

 

15 p

Coop Extra Eydehavn  

15 p

Coop Extra Slependen  

14 p

Kiwi Geilo  

 

14 p 

Rimi Bekkestua 

 

14 p

Coop Marked Langerud  

13 p

Rema 1000 Vinderen 
 

13p

Rema 1000 Brattlik
ollen  

13p

Rema 1000 Revetal 
 

12 p

Kiwi 721
 Beisland, Arendal     

      
     1

1,5 p

Joker Sk
illebekk 

 

11 p
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Norges rå
este daglig varebutikk

LITE
 TREKK: Testerne fant kun to bittesmå ting å sette fingeren 

på; hull i r
eke- og ølhylla.

VELK
OMMEN: Str

øken inngang med sitt
eplasser langs vinduene.

IMPONERT: D
enne panteveggen imponerte butikktesterne.

SELV
DEMO: Butikken hadde mange selvdemo’er, og klarte å holde dem delikate og 

frist
ende.

MARIT H
AUGDAHL

marit@
dagligvarehandelen.no

Pål Ja
cobsen har vært kjøpmann 

i 27 år og har ansvar for to Meny-

butikker. D
en ene, M

eny Tolvsrød, 

flyttet in
n i m

oderniserte lokaler 

i april 2012.

– Driver du Norges råeste dag-

ligvarebutikk, slik tit
telen anty-

der?
– W

ow, og det spør du m
eg 

om! Jeg er jo helt inhabil. 
Jeg 

synes jo det selv, m
en det er hyg-

gelig å høre det fr
a andre.

Kjøpmannen har forberedt 

seg på å bli v
urdert i e

n butikktest 

i årevis. Endelig kom dagen – og 

da med den høyeste poengsum-

men noen sinne!

– Jeg pleier å si til
 de ansatte

 at 

det er fotballkamp hver dag, året 

rundt. O
g i k

ampen er det b
are 

ett m
ulig utfa

ll: s
eier. Vi driver 

lagidrett, m
en vi driver også top-

pidrett. D
a må man jobbe knall-

hardt, d
et skal m

ye trening til 
for 

å bli b
est, s

ier kjøpmannen.

– Jeg har sagt ti
l m

ine ansatte
 

i 15
 år at vi har trent fo

r at d
ere 

skulle komme. D
a er det e

ksa-

men, og da få
r vi b

etalt f
or all 

treninga. Så at vi har fått h
øyeste 

poengsum noen sinne, er bare 

fantastisk å høre.

– Testerne fikk et g
odt fø

rste-

inntrykk?

– Ja, og det de skriver er akku-

rat d
et v

i h
ar prøvd å få til

. Je
g 

kjenner meg igjen. Det gjør meg 

kjempestolt, j
eg har tegnet butik-

ken selv. Vi har lagt opp til 
brede 

parkeringsplasser og gjør alt f
or 

å gi en hyggelig velkomst. V
i har 

fire pantemaskiner, de er helt 

strøkne og nye, m
ed vasker og 

såpe, sier Pål Ja
cobsen.

Aaah, det v
ar hyggelige ord, 

sier kjøpmannen når han får lest 

opp konklusjonen.

– Jeg kommer rett f
ra butikk-

sjefm
øte. Vi h

ar sitte
t o

g pratet 

om akkurat dette
 de siste tim

ene 

tim
ene, fa

ktisk.

– Hvordan skal dere holde 

motivasjonen oppe nå?

– Da skal vi være en 19,5-butikk 

enda ofte
re enn fø

r. D
et e

r det 

jeg vil s
elge inn til

 ledergruppa. 

Men det er en utfo
rdring mandag 

morgen, fo
r eksempel.

– Hva betyr det å bli te
stet?

– Det er kjempeviktig at dere 

har vært h
er. Je

g kommer til
 å 

bruke det fo
r alt d

et er verdt. Je
g 

har fulgt med på testene hver 

gang, og dette
 er veldig, veldig 

moro.

– Du høres veldig rolig ut?

– Gjør jeg? Jeg er Ikke rolig 

inni m
eg. Jeg er kjempeglad, sier 

Jacobsen.

Meny Tolvsrød har hatt h
and-

leopplevelsen som et stort sat-

singsområde.

– Vi vil s
kape den gode hand-

leopplevelsen og har et in
ternt 

slagord om at «Kunden er kon-

gen». De skal behandles som 

gjester. Vi skal le
vere en butik

k 

etter deres ønsker. Jeg føler testen 

viser at vi har fått t
il d

ette
. D

en 

viser godt hva vi strekker oss 

mot, o
g hva vi prøver å formidle 

til d
e ansatte

. 

Endelig eksamen

– Endelig
 kom dere!

 Vi har t
ren

t so
m 

toppidrettsu
tøvere

 i m
ange år

 for å 

kunne le
vere

 når d
ere 

kom.

Nøkkelperso
ner: Fr

a venstre
: Anne-Karine Løvik Nordstad, bakeriansvar-

lig, Gry Jægersborg Sto
rhaug, ass.b

utikksjef, Heidi Sch
øyen kasseleder, Jø

rgen 

Undem, ferskvaresjef, M
agne Gjersøe, b

utikksjef. Fo
ran ser vi Kari Anne Bratteli, 

frukt- og grøntansvarlig.

Teste
t: P

ål Jacobsen har forberedt seg på å bli te
stet i m

ange år. Og da det først 

skjedde, le
verte han knallresultater!

GODT M
ERKET: A

lle tilb
udsvarer var godt merket, og det kom 

tydelig frem hvor mye prisa
vslaget var på.

VELF
YLT: G

odt varetrykk og god orden i ju
icekjøleren.

KONKLUSJO
N

En meget flo
tt og strø

ken butikk. 

En av de råeste vi har besøkt. H
er var 

det orden, str
uktur, og godt varetrykk 

og utvalg. Opplevelsen var god helt 

fra vi parkerte til v
i dro. Kombinert 

med åpne ryddige lokaler og meget 

hyggelige ansatte gir det en butikk 

helt i t
oppsjiktet.

Takk for handelen, vi kommer 

gjerne igjen.
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Tolvsrød
Kunden er Kongen

Tolvsrød
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På Meny Tolvsrød var det nesten 
ingen ting å trekke for. Alt var strø-
kent, og poengskalaen endte der-
med på hele 19,5 poeng. Det er det 
høyeste som er gitt siden skalaen 
ble innført – og blir noe å leve opp 
til for de andre butikkene resten 
av året.

Fasade/inngang
Meny Tolvsrød ligger like utenfor 
Tønsberg sentrum. Butikken ligger 
i et bygg som virker relativt nytt, 
med egen stor parkeringsplass så 
tilgangen er god. Fasaden er ryddig 
og fin, og butikken er godt synlig 
fra veien. Det er gode parkerings-
muligheter på egen parkerings-
plass rett utenfor – et stort pluss.

Inngangen er blant de beste 
inngangspartiene vi har sett: Ryd-
dig plakatering med bukker, og 
pent pyntet til jul (da butikken ble 
testet i desember).

Panteområdet befinner seg 
ved den ene inngangen, og er helt 
strøkent uten søl og rot. Det er satt 
opp noen stoler og bord som blir 
benyttet av flere kunder, langs vin-
duene ved inngang/kasseområdet. 
Førsteinntrykket av butikken er 
meget godt og danner grunnlag 
for en god og hyggelig handel.

Sortiment /varepresentasjon
Førsteinntrykket blir bare forster-

ket når vi kommer inn i butikken. 
Den har en fin størrelse, og et godt 
vareutvalg. Det som slår oss hele 
veien er en meget god struktur 
igjennom alle avdelinger.

Her er det skikkelig varetrykk 
over det meste, og ingen varer på 
gulvet eller andre steder hvor de 
ikke hører hjemme. Alle faste hyl-
leplasseringer bugner med varer, 
og ekstraeksponeringer på gulv og 
endereoler er velstablede, fulle, og 
godt merket. De eneste vareekspo-
neringene som trakk litt ned, var 
kjølt øl og rekedisken der det man-
glet en del varer.

Butikken har ferskvareavdelin-
ger for både kjøtt og fisk. Begge 
er meget velfylte med delikate 
utstillingsvarer. I fiskedisken er det 
også selvdemo med smaksprøver 
på Frøya Loin med sesamfrø og 

soyasaus. I mange butikker ville vi 
vært skeptiske til å smake på fisk 
som bare ligger fremme, men har 
er alt så delikat og rent at vi ikke 
har noen problemer med å ta en 
prøvebit. Flere av fiskeslagene og 
kjøttstykkene var lekkert dandert, 
og fristet dermed til kjøp.

Butikken som medium
Alle steder det var tilbud, var 
det benyttet materiell med tyde-
lig prisavslag. Alle ekstra torg og 
endereoler var godt merket med 
priser og eventuelt avslag. I oste-
disken var det satt frem egne kam-
panjekjølere med kampanjevarer, 
og det var selvdemo med flere av 
varene ved siden av.

Selvdemo’en var delikat lagt 
frem, og holdt seg godt selv etter at 
mange kunder hadde forsynt seg.

Butikken har god plass, også 
mellom de fleste reolene. Det gjør 
at man får oversikt, og at varene 
kommer godt frem. Det samme 
gjelder belysningen som var meget 
god over det hele.

I tillegg var hele butikken lek-
kert pyntet til jul slik at man hele 
veien fikk en god julefølelse.

Hygiene
Vi har lite å sette fingeren på når 
det gjelder hygienen. Her var det 
ryddig, rent og striglet over det 

aller meste. Ingen varer på gulvet 
foran hyller, ikke noe søl eller søp-
pel, og god belysning over det hele.

Ferskvarediskene holdt meget 
god standard. Det var rent og ryd-
dig både foran og bak diskene. 
Alle glassflater var godt rengjort. 
Man fikk generelt en følelse av 
god struktur og god hygiene i hele 
butikken.

Personell
Det var mange ansatte på plass. 
Noen arbeidet ute i butikklokalet, 
mens flere tok hånd om kassene 
for å ta unna kundetrafikken. Alle 
bar korrekt uniform.

Vi snakket med et par av de 
ansatte som var svært høflige, og 
viste oss veien til produktene vi 
etterspurte. Personene i ferskva-
rediskene hadde god kunnskap om 
produktene i disken.

Kasse/utgangsparti
Det var godt med kunder i butik-
ken da vi var på besøk. Mange åpne 
kasser medførte at kundetrafikken 
ble raskt ekspedert. En hyggelig og 
blid person tok i mot betalingen 
vår.

I denne delen av butikken var 
det også ryddig og fint. Med kort 
vei ut til parkeringsplassen var det 
enkelt å få med seg mange varer 
ut. n

«De eneste  
vareeksponer-
ingene som trakk 
litt ned, var kjølt 
øl og rekedisken 
der det manglet  
en del varer.»

HYGGELIG HANDEL: Butikktesterne 
fikk en særdeles god handleopple-
velse hos Meny Tolvsrød.

Norges råeste daglig varebutikk

Årets første butikktest starter med et smell.  
Her har butikktesterne besøkt det de tror kan  
være landets råeste dagligvarebutikk.

BUTIKKTESTEN
Meny Tolvsrød
Besøkt: fredag 11. desember kl 11.30
Score: 19,5 av 20
Fasade/inngang/kasse: 5 av 5
Sortiment/varepresentasjon og butik-
ken som medium: 4,5 av 5
Hygiene: 5 av 5
Personell: 5 av 5
19,5 poeng

19,5 
poeng

BUTIKK  
TESTEN

Testet Dagligvare
Meny Tolvsrød                   19,5 p
Meny Lambertseter  19 p
Meny Colosseum  19 p
Coop Prix Fredrikstad  18p
Eurospar Fagernes  18p
Meny Alna, Oslo  18 p
Rimi Skullerud                                    17,5 p
Jacobs    17p
Rimi Birkenlund  17 p
Eurospar Brumundal  16 p
Rema 1000 Vinstra  16 p
Rema 100 Hoffsveien  16 p
Rema 1000 Torshov  16 p
Ica Ullevål Stadion  16 p
Rimi Holmen  16 p
Joker Bygdøy Allé  16 p
Kiwi Båthavna Fredrikstad 16 p
Ica Huseby   15 p
Helgø Meny Straen  15 p
Kiwi Parkveien  15 p
Rema 1000 Gjøvik Stadion 15 p
Rimi Stabekk  15 p
Kiwi Skøyen   15 p
Coop Extra Eydehavn  15 p
Coop Extra Slependen  14 p
Kiwi Geilo   14 p 
Rimi Bekkestua  14 p
Coop Marked Langerud  13 p
Rema 1000 Vinderen  13p
Rema 1000 Brattlikollen  13p
Rema 1000 Revetal  12 p
Kiwi 721 Beisland, Arendal                11,5 p
Joker Skillebekk  11 p
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Norges råeste daglig varebutikk

LITE TREKK: Testerne fant kun to bittesmå ting å sette fingeren 
på; hull i reke- og ølhylla.

VELKOMMEN: Strøken inngang med sitteplasser langs vinduene.

IMPONERT: Denne panteveggen imponerte butikktesterne.

SELVDEMO: Butikken hadde mange selvdemo’er, og klarte å holde dem delikate og 
fristende.

MARIT HAUGDAHL
marit@dagligvarehandelen.no

Pål Jacobsen har vært kjøpmann 
i 27 år og har ansvar for to Meny-
butikker. Den ene, Meny Tolvsrød, 
flyttet inn i moderniserte lokaler 
i april 2012.

– Driver du Norges råeste dag-
ligvarebutikk, slik tittelen anty-
der?

– Wow, og det spør du meg 
om! Jeg er jo helt inhabil. Jeg 
synes jo det selv, men det er hyg-
gelig å høre det fra andre.

Kjøpmannen har forberedt 
seg på å bli vurdert i en butikktest 
i årevis. Endelig kom dagen – og 
da med den høyeste poengsum-
men noen sinne!

– Jeg pleier å si til de ansatte at 
det er fotballkamp hver dag, året 
rundt. Og i kampen er det bare 
ett mulig utfall: seier. Vi driver 
lagidrett, men vi driver også top-
pidrett. Da må man jobbe knall-
hardt, det skal mye trening til for 
å bli best, sier kjøpmannen.

– Jeg har sagt til mine ansatte 
i 15 år at vi har trent for at dere 
skulle komme. Da er det eksa-
men, og da får vi betalt for all 
treninga. Så at vi har fått høyeste 
poengsum noen sinne, er bare 
fantastisk å høre.

– Testerne fikk et godt første-
inntrykk?

– Ja, og det de skriver er akku-
rat det vi har prøvd å få til. Jeg 
kjenner meg igjen. Det gjør meg 
kjempestolt, jeg har tegnet butik-
ken selv. Vi har lagt opp til brede 
parkeringsplasser og gjør alt for 

å gi en hyggelig velkomst. Vi har 
fire pantemaskiner, de er helt 
strøkne og nye, med vasker og 
såpe, sier Pål Jacobsen.

Aaah, det var hyggelige ord, 
sier kjøpmannen når han får lest 
opp konklusjonen.

– Jeg kommer rett fra butikk-
sjefmøte. Vi har sittet og pratet 
om akkurat dette de siste timene 
timene, faktisk.

– Hvordan skal dere holde 
motivasjonen oppe nå?

– Da skal vi være en 19,5-butikk 
enda oftere enn før. Det er det 
jeg vil selge inn til ledergruppa. 
Men det er en utfordring mandag 
morgen, for eksempel.

– Hva betyr det å bli testet?
– Det er kjempeviktig at dere 

har vært her. Jeg kommer til å 
bruke det for alt det er verdt. Jeg 
har fulgt med på testene hver 
gang, og dette er veldig, veldig 
moro.

– Du høres veldig rolig ut?
– Gjør jeg? Jeg er Ikke rolig 

inni meg. Jeg er kjempeglad, sier 
Jacobsen.

Meny Tolvsrød har hatt hand-
leopplevelsen som et stort sat-
singsområde.

– Vi vil skape den gode hand-
leopplevelsen og har et internt 
slagord om at «Kunden er kon-
gen». De skal behandles som 
gjester. Vi skal levere en butikk 
etter deres ønsker. Jeg føler testen 
viser at vi har fått til dette. Den 
viser godt hva vi strekker oss 
mot, og hva vi prøver å formidle 
til de ansatte. 

Endelig eksamen
– Endelig kom dere! Vi har trent som 
toppidrettsutøvere i mange år for å 
kunne levere når dere kom.

Nøkkelpersoner: Fra venstre: Anne-Karine Løvik Nordstad, bakeriansvar-
lig, Gry Jægersborg Storhaug, ass.butikksjef, Heidi Schøyen kasseleder, Jørgen 
Undem, ferskvaresjef, Magne Gjersøe, butikksjef. Foran ser vi Kari Anne Bratteli, 
frukt- og grøntansvarlig.

Testet: Pål Jacobsen har forberedt seg på å bli testet i mange år. Og da det først 
skjedde, leverte han knallresultater!

GODT MERKET: Alle tilbudsvarer var godt merket, og det kom 
tydelig frem hvor mye prisavslaget var på.

VELFYLT: Godt varetrykk og god orden i juicekjøleren.

KONKLUSJON
En meget flott og strøken butikk. 
En av de råeste vi har besøkt. Her var 
det orden, struktur, og godt varetrykk 
og utvalg. Opplevelsen var god helt 
fra vi parkerte til vi dro. Kombinert 
med åpne ryddige lokaler og meget 
hyggelige ansatte gir det en butikk 
helt i toppsjiktet.

Takk for handelen, vi kommer 
gjerne igjen.

Best  
i test!

NORGES RÅESTE 
DAGLIGVAREBUTIKK

Iflg. butikktest i Dagligvarehandelen nr. 1/2016. 19,5 poeng av 20 mulige. 

Tidenes høyeste score i Norge!

Fra venstre: Anne-Karine Løvik Nordstad, bakeriansvarlig,
Gry Jægersborg Storhaug, ass.butikksjef, Heidi Schøyen kasse-
leder, Jørgen Undem, ferskvaresjef, Magne Gjersøe, butikksjef.  
Foran ser vi Kari Anne Bratteli, frukt- og grøntansvarlig.

Pål Jacobsen, 
kjøpmann

Anne-Karine Løvik Nordstad, 
Bakeriansvarlig

Jørgen Undem,  
Ferskvaresjef

Kari-Anne Bratteli,  
Frukt/Grønt ansvarlig

Vi er kjempestolte! 
I dag feirer vi med kake til alle våre fantastiske kunder. 
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Best i test!
Aldri har Dagligvarehandelens butikktestere gitt høyere 

poengsum enn i ukens test: Meny Tolvsrød i Tønsberg 

får 19,5 av 20 mulige poeng! 

Side 16

HYLLEPLASS

Vil ha mer plass
Tine har avdekket et uforløst  

salgspotensial på 7,6 milliarder  

kroner.  Side 4

SERVICE

Varmet  
ribbekøen
7-Eleven Torshov solgte boller  

og kaffe til kunder i kø hos  

Strøm-Larsen.  Side 19

ØKOLOGISK

Helt grei øko-jul

Salget av økologisk julemat holdt 

stand, til tross for lavpriskrigen. Side 18

MEIERI

Q i dansk  
meierisamarbeid

Q-meieriene bruker det danske  

meieriet Thise som sparringpartner. 

Side 8

KAMPANJE

Pangstart for 

Kiwi Pluss
Kiwi kapret 105.000 plusskunder 

på tre dager.  Side 6

BUTIKK  

TESTEN

8-22 man-lør

Tolvsrød
Kunden er Kongen

Tolvsrød
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På Meny Tolvsrød var det nesten 
ingen ting å trekke for. Alt var strø-
kent, og poengskalaen endte der-
med på hele 19,5 poeng. Det er det 
høyeste som er gitt siden skalaen 
ble innført – og blir noe å leve opp 
til for de andre butikkene resten 
av året.

Fasade/inngang
Meny Tolvsrød ligger like utenfor 
Tønsberg sentrum. Butikken ligger 
i et bygg som virker relativt nytt, 
med egen stor parkeringsplass så 
tilgangen er god. Fasaden er ryddig 
og fin, og butikken er godt synlig 
fra veien. Det er gode parkerings-
muligheter på egen parkerings-
plass rett utenfor – et stort pluss.

Inngangen er blant de beste 
inngangspartiene vi har sett: Ryd-
dig plakatering med bukker, og 
pent pyntet til jul (da butikken ble 
testet i desember).

Panteområdet befinner seg 
ved den ene inngangen, og er helt 
strøkent uten søl og rot. Det er satt 
opp noen stoler og bord som blir 
benyttet av flere kunder, langs vin-
duene ved inngang/kasseområdet. 
Førsteinntrykket av butikken er 
meget godt og danner grunnlag 
for en god og hyggelig handel.

Sortiment /varepresentasjon
Førsteinntrykket blir bare forster-

ket når vi kommer inn i butikken. 
Den har en fin størrelse, og et godt 
vareutvalg. Det som slår oss hele 
veien er en meget god struktur 
igjennom alle avdelinger.

Her er det skikkelig varetrykk 
over det meste, og ingen varer på 
gulvet eller andre steder hvor de 
ikke hører hjemme. Alle faste hyl-
leplasseringer bugner med varer, 
og ekstraeksponeringer på gulv og 
endereoler er velstablede, fulle, og 
godt merket. De eneste vareekspo-
neringene som trakk litt ned, var 
kjølt øl og rekedisken der det man-
glet en del varer.

Butikken har ferskvareavdelin-
ger for både kjøtt og fisk. Begge 
er meget velfylte med delikate 
utstillingsvarer. I fiskedisken er det 
også selvdemo med smaksprøver 
på Frøya Loin med sesamfrø og 

soyasaus. I mange butikker ville vi 
vært skeptiske til å smake på fisk 
som bare ligger fremme, men har 
er alt så delikat og rent at vi ikke 
har noen problemer med å ta en 
prøvebit. Flere av fiskeslagene og 
kjøttstykkene var lekkert dandert, 
og fristet dermed til kjøp.

Butikken som medium
Alle steder det var tilbud, var 
det benyttet materiell med tyde-
lig prisavslag. Alle ekstra torg og 
endereoler var godt merket med 
priser og eventuelt avslag. I oste-
disken var det satt frem egne kam-
panjekjølere med kampanjevarer, 
og det var selvdemo med flere av 
varene ved siden av.

Selvdemo’en var delikat lagt 
frem, og holdt seg godt selv etter at 
mange kunder hadde forsynt seg.

Butikken har god plass, også 
mellom de fleste reolene. Det gjør 
at man får oversikt, og at varene 
kommer godt frem. Det samme 
gjelder belysningen som var meget 
god over det hele.

I tillegg var hele butikken lek-
kert pyntet til jul slik at man hele 
veien fikk en god julefølelse.

Hygiene
Vi har lite å sette fingeren på når 
det gjelder hygienen. Her var det 
ryddig, rent og striglet over det 

aller meste. Ingen varer på gulvet 
foran hyller, ikke noe søl eller søp-
pel, og god belysning over det hele.

Ferskvarediskene holdt meget 
god standard. Det var rent og ryd-
dig både foran og bak diskene. 
Alle glassflater var godt rengjort. 
Man fikk generelt en følelse av 
god struktur og god hygiene i hele 
butikken.

Personell
Det var mange ansatte på plass. 
Noen arbeidet ute i butikklokalet, 
mens flere tok hånd om kassene 
for å ta unna kundetrafikken. Alle 
bar korrekt uniform.

Vi snakket med et par av de 
ansatte som var svært høflige, og 
viste oss veien til produktene vi 
etterspurte. Personene i ferskva-
rediskene hadde god kunnskap om 
produktene i disken.

Kasse/utgangsparti
Det var godt med kunder i butik-
ken da vi var på besøk. Mange åpne 
kasser medførte at kundetrafikken 
ble raskt ekspedert. En hyggelig og 
blid person tok i mot betalingen 
vår.

I denne delen av butikken var 
det også ryddig og fint. Med kort 
vei ut til parkeringsplassen var det 
enkelt å få med seg mange varer 
ut. n

«De eneste  
vareeksponer-
ingene som trakk 
litt ned, var kjølt 
øl og rekedisken 
der det manglet  
en del varer.»

HYGGELIG HANDEL: Butikktesterne 
fikk en særdeles god handleopple-
velse hos Meny Tolvsrød.

Norges råeste daglig varebutikk

Årets første butikktest starter med et smell.  
Her har butikktesterne besøkt det de tror kan  
være landets råeste dagligvarebutikk.

BUTIKKTESTEN
Meny Tolvsrød
Besøkt: fredag 11. desember kl 11.30
Score: 19,5 av 20
Fasade/inngang/kasse: 5 av 5
Sortiment/varepresentasjon og butik-
ken som medium: 4,5 av 5
Hygiene: 5 av 5
Personell: 5 av 5
19,5 poeng

19,5 
poeng

BUTIKK  
TESTEN

Testet Dagligvare
Meny Tolvsrød                   19,5 p
Meny Lambertseter  19 p
Meny Colosseum  19 p
Coop Prix Fredrikstad  18p
Eurospar Fagernes  18p
Meny Alna, Oslo  18 p
Rimi Skullerud                                    17,5 p
Jacobs    17p
Rimi Birkenlund  17 p
Eurospar Brumundal  16 p
Rema 1000 Vinstra  16 p
Rema 100 Hoffsveien  16 p
Rema 1000 Torshov  16 p
Ica Ullevål Stadion  16 p
Rimi Holmen  16 p
Joker Bygdøy Allé  16 p
Kiwi Båthavna Fredrikstad 16 p
Ica Huseby   15 p
Helgø Meny Straen  15 p
Kiwi Parkveien  15 p
Rema 1000 Gjøvik Stadion 15 p
Rimi Stabekk  15 p
Kiwi Skøyen   15 p
Coop Extra Eydehavn  15 p
Coop Extra Slependen  14 p
Kiwi Geilo   14 p 
Rimi Bekkestua  14 p
Coop Marked Langerud  13 p
Rema 1000 Vinderen  13p
Rema 1000 Brattlikollen  13p
Rema 1000 Revetal  12 p
Kiwi 721 Beisland, Arendal                11,5 p
Joker Skillebekk  11 p
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Norges råeste daglig varebutikk

LITE TREKK: Testerne fant kun to bittesmå ting å sette fingeren 
på; hull i reke- og ølhylla.

VELKOMMEN: Strøken inngang med sitteplasser langs vinduene.

IMPONERT: Denne panteveggen imponerte butikktesterne.

SELVDEMO: Butikken hadde mange selvdemo’er, og klarte å holde dem delikate og 
fristende.

MARIT HAUGDAHL
marit@dagligvarehandelen.no

Pål Jacobsen har vært kjøpmann 
i 27 år og har ansvar for to Meny-
butikker. Den ene, Meny Tolvsrød, 
flyttet inn i moderniserte lokaler 
i april 2012.

– Driver du Norges råeste dag-
ligvarebutikk, slik tittelen anty-
der?

– Wow, og det spør du meg 
om! Jeg er jo helt inhabil. Jeg 
synes jo det selv, men det er hyg-
gelig å høre det fra andre.

Kjøpmannen har forberedt 
seg på å bli vurdert i en butikktest 
i årevis. Endelig kom dagen – og 
da med den høyeste poengsum-
men noen sinne!

– Jeg pleier å si til de ansatte at 
det er fotballkamp hver dag, året 
rundt. Og i kampen er det bare 
ett mulig utfall: seier. Vi driver 
lagidrett, men vi driver også top-
pidrett. Da må man jobbe knall-
hardt, det skal mye trening til for 
å bli best, sier kjøpmannen.

– Jeg har sagt til mine ansatte 
i 15 år at vi har trent for at dere 
skulle komme. Da er det eksa-
men, og da får vi betalt for all 
treninga. Så at vi har fått høyeste 
poengsum noen sinne, er bare 
fantastisk å høre.

– Testerne fikk et godt første-
inntrykk?

– Ja, og det de skriver er akku-
rat det vi har prøvd å få til. Jeg 
kjenner meg igjen. Det gjør meg 
kjempestolt, jeg har tegnet butik-
ken selv. Vi har lagt opp til brede 
parkeringsplasser og gjør alt for 

å gi en hyggelig velkomst. Vi har 
fire pantemaskiner, de er helt 
strøkne og nye, med vasker og 
såpe, sier Pål Jacobsen.

Aaah, det var hyggelige ord, 
sier kjøpmannen når han får lest 
opp konklusjonen.

– Jeg kommer rett fra butikk-
sjefmøte. Vi har sittet og pratet 
om akkurat dette de siste timene 
timene, faktisk.

– Hvordan skal dere holde 
motivasjonen oppe nå?

– Da skal vi være en 19,5-butikk 
enda oftere enn før. Det er det 
jeg vil selge inn til ledergruppa. 
Men det er en utfordring mandag 
morgen, for eksempel.

– Hva betyr det å bli testet?
– Det er kjempeviktig at dere 

har vært her. Jeg kommer til å 
bruke det for alt det er verdt. Jeg 
har fulgt med på testene hver 
gang, og dette er veldig, veldig 
moro.

– Du høres veldig rolig ut?
– Gjør jeg? Jeg er Ikke rolig 

inni meg. Jeg er kjempeglad, sier 
Jacobsen.

Meny Tolvsrød har hatt hand-
leopplevelsen som et stort sat-
singsområde.

– Vi vil skape den gode hand-
leopplevelsen og har et internt 
slagord om at «Kunden er kon-
gen». De skal behandles som 
gjester. Vi skal levere en butikk 
etter deres ønsker. Jeg føler testen 
viser at vi har fått til dette. Den 
viser godt hva vi strekker oss 
mot, og hva vi prøver å formidle 
til de ansatte. 

Endelig eksamen
– Endelig kom dere! Vi har trent som 
toppidrettsutøvere i mange år for å 
kunne levere når dere kom.

Nøkkelpersoner: Fra venstre: Anne-Karine Løvik Nordstad, bakeriansvar-
lig, Gry Jægersborg Storhaug, ass.butikksjef, Heidi Schøyen kasseleder, Jørgen 
Undem, ferskvaresjef, Magne Gjersøe, butikksjef. Foran ser vi Kari Anne Bratteli, 
frukt- og grøntansvarlig.

Testet: Pål Jacobsen har forberedt seg på å bli testet i mange år. Og da det først 
skjedde, leverte han knallresultater!

GODT MERKET: Alle tilbudsvarer var godt merket, og det kom 
tydelig frem hvor mye prisavslaget var på.

VELFYLT: Godt varetrykk og god orden i juicekjøleren.

KONKLUSJON
En meget flott og strøken butikk. 
En av de råeste vi har besøkt. Her var 
det orden, struktur, og godt varetrykk 
og utvalg. Opplevelsen var god helt 
fra vi parkerte til vi dro. Kombinert 
med åpne ryddige lokaler og meget 
hyggelige ansatte gir det en butikk 
helt i toppsjiktet.

Takk for handelen, vi kommer 
gjerne igjen.

Best  
i test!

NORGES RÅESTE 
DAGLIGVAREBUTIKK

Iflg. butikktest i Dagligvarehandelen nr. 1/2016. 19,5 poeng av 20 mulige. 

Tidenes høyeste score i Norge!

Fra venstre: Anne-Karine Løvik Nordstad, bakeriansvarlig,
Gry Jægersborg Storhaug, ass.butikksjef, Heidi Schøyen kasse-
leder, Jørgen Undem, ferskvaresjef, Magne Gjersøe, butikksjef.  
Foran ser vi Kari Anne Bratteli, frukt- og grøntansvarlig.

Pål Jacobsen, 
kjøpmann

Anne-Karine Løvik Nordstad, 
Bakeriansvarlig

Jørgen Undem,  
Ferskvaresjef

Kari-Anne Bratteli,  
Frukt/Grønt ansvarlig

Vi er kjempestolte! 
I dag feirer vi med kake til alle våre fantastiske kunder. 
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23. årgang
Nr. 1 / 2016

tirsdag 12. januar

Best i test!
Aldri har Dagligvarehandelens butikktestere gitt høyere 

poengsum enn i ukens test: Meny Tolvsrød i Tønsberg 

får 19,5 av 20 mulige poeng! 

Side 16

HYLLEPLASS

Vil ha mer plass
Tine har avdekket et uforløst  

salgspotensial på 7,6 milliarder  

kroner.  Side 4

SERVICE

Varmet  
ribbekøen
7-Eleven Torshov solgte boller  

og kaffe til kunder i kø hos  

Strøm-Larsen.  Side 19

ØKOLOGISK

Helt grei øko-jul

Salget av økologisk julemat holdt 

stand, til tross for lavpriskrigen. Side 18

MEIERI

Q i dansk  
meierisamarbeid

Q-meieriene bruker det danske  

meieriet Thise som sparringpartner. 

Side 8

KAMPANJE

Pangstart for 

Kiwi Pluss
Kiwi kapret 105.000 plusskunder 

på tre dager.  Side 6

BUTIKK  

TESTEN
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FURUSTRAND AS *  TAREVEIEN 11 ,  TOLVSRØD *  33 35 70 00

www.furustrand.no

Vi er her om du får  
gjester, og trenger  
overnattingsplass!

• Fantastisk sjøutsikt
• Unike sagahytter

  – en saga ved sjøkanten!
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RReeddnninin gg een n 
v/sjøen

– stedet for enhver anledning

A la carte

Pizza

Catering

Selskapslokaler

Møtelokaler

Bar 

Uteservering

Kom og spis hos oss eller 

bestill mat for å ta med hjem.
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ANNONSERE  
I  RINGEN?

Prisene gjelder annonse levert som trykklar,  
høyoppløselig PDF i de oppgitte målene. Pris  
på utarbeiding av annonse: Kr. 450,– + mva.

Granborgv. 5, 3153 Tolvsrød, tlf 33 37 22 50, e-post paal@skallevold.no

www.skallevold.no

SKALLEVOLD .no
V I N D U E R  &  D Ø R E R

FØLG 
OSS

BESØK VÅR

UTSTILLING
PÅ SKALLEVOLD

ÅPNINGSTIDER:
Man-tors 8-16
Fre 8-15
Lørdag stengt

50
ÅR

•S
KA

LLEVOLD•

VINDUER & DØRE
R

Balkongdør
2 lag glass
Hvitmalt

Toppsving vindu
2 lag glass m/ventil
Hvitmalt

Str  
119x119 cm

3 190,–
Str  

89x209 cm

5 290,–

PÅ VINDUER FRA VÅR 

VEILEDENDE HOVEDPRISLISTE

SJEKK VÅRE PRISER!

 

÷46%

Annonsepriser for Ringen 
 

Helside 2400,– 
B: 183mm * H: 265 mm

Halvside 1500,– 
B: 183mm * H: 130 mm

Kvart side 1000,– 
B: 89mm * H: 130 mm

Kontakt  oss på  
post@r ingshaug.com 

DIN 
ANNONSE 

HER?
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Følg oss på Facebook – alltid oppdatert!  
www.facebook.com/rgvel

 RINGSHAUG OG GÅRDBO VEL
 innkaller sine medlemmer til ordinær

GENERAL- 
FORSAMLING

TID:  torsdag 27. april 2017 kl. 20 

STED:  Furustrand camping

SAKSLISTE:

• Godkjenning av innkalling 
• Valg av ordstyrer og referent
• Årsberetning
• Regnskap/budsjett
• Valg
• Forslag til økning av medlemskontingent fra 2018
• Trafikk
• Stupetårn/gapahuk
• Mulig tiltak sydlig bukt på Ringshaugstranda
• Diverse



DU ER VIKTIG!
Ringen er drevet av lokale frivillige. Vårt mål er å gi folk 
følelsen av å høre hjemme her. Fordi Ringshaug og 
Gårdbo er det beste stedet vi kan tenke oss å bo. 

Ved å være medlem i velforeningen støtter du  
arbeid for å fremme trivsel i ditt eget nærmiljø, og  
du får stemme rett på generalforsamlingen i april.  
Betalingsinfo finner du under. Du kan også betale  
med Vipps. Betal til Vipps nr. 10326 – eller bare søk  
etter Ringshaug og Gårdbo vel. 

Bidra gjerne til bladet ved å annonsere  
hos oss, skrive for oss eller bidra  
på andre måter. Ta kontakt! 

facebook.com/RGVel
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MEDLEMSKONTINGENT 2017

Ringshaug og Gårdbo vel, c/o Halvor Toreskaas, Hummerveien 38, 3154 Tolvsrød. www.facebook.com/rgvel

Bli medlem og støtt velforeningens arbeid! 

Familie kr. 150,– 

Enkeltperson kr 100,–

Betalingsfrist: 25. april for gyldig stemme på generalforsamling.
Husk å merke betalingen med navn!
Bankkonto: 1638 01 28857
Vipps: Nr. 10326


