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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! 
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DUGNAD 
Årets dugnad på Leikvin bød på en behagelig overraskelse: Det var 
nesten ikke søppel der! Forklaringen var enkel: Skolen hadde kom
met oss i forkjøpet. Med 560 elever og 75 ansatte har de gjort en 
solid og effektiv jobb med å rydde stranda, Leikvin, veier og andre 
felles områder i området vårt. Tusen takk til alle sammen! 

Barnas innsats er et eksempel til etterfølgelse. Vi har alle et an
svar for å ta vare på nærområdet vårt. Du rynker kanskje på nesen 
når du må plukke opp et eller annet fra grøftekanten i hagen din. 
Men plukker du opp søppel som du finner andre steder? Eller tenker 
du at den jobben, den kan barna ta? Eller kanskje kommunen eller 
velforeningen? 

Det siste året har vi sett og lest mye om hvilket enormt problem 
søppel er. Plast flyter omkring i havet, og når også strendene våre 
her på Ringshaug. Selv har jeg vært med å fylle tolv søppelsekker 
bare på stranda nord for Ringshaugholmen – eller Lille Afrika, som 
den kalles. Det er ikke lange stranden, men søppel var det nok av. 
Rester av fiskegarn, plastposer, flasker, og annen plast. 

Bli med og hold området vårt rent. Du trenger ikke å ta med deg 
plastsekk og arbeidshansker for å gjøre en innsats – det holder å 
plukke opp det du finner, og kaste i nærmeste søppelkasse. Om alle 
har som mål å plukke opp tre ting hver gang de er på stranda, eller 
ute på tur, så blir det til sammen en ganske så stor dugnad. 

Det samme kan vi alle gjøre for å begrense et annet problem, 
nemlig den svartlistede stillehavsøstersen. Tråkker du på den, så er 
den sylskarp. Samtidig er skjellet så tynt at små biter kan knekke av 
inne i såret i foten din. En trivelig strandtur kan lett bli ødelagt når 
minstemann kommer skrikende opp fra vannet mens blodet sildrer. 

Heldigvis er ikke Ringshaugstranda så hardt rammet ennå. 
Stillehavs østersen trives best der det er steiner eller andre ting som 
den kan feste seg til. Men den sprer seg fort – ifølge fylkeskommu
nen ventes en tidobling de neste seks årene. «Østersdugnaden» er 
satt i gang for å begrense problemet. Selv om det neppe lar seg gjøre 
å bli kvitt stillehavsøstersen, kan både privatpersoner, foreninger og 
bedrifter bidra. Østersen plukkes for hånd med enkelt rydde utstyr, 
som hansker og et nett til å samle de i. Men vi oppfordrer også alle 
om å være på utkikk, særlig ved lavvann. Finner du østersen, så 
plukk den opp og få den vekk – jo flere som bidrar, desto mer glede 
vil alle ha av stranden vår! 

Dag Olav Høgvold
Redaktør

Leder for Ringshaug og Gårdbo vel
dohogvold@gmail.com 
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Kommunen har planene klare for hva som 
skal skje på Ringshaugodden. Styret traff 
representanter fra kommunen på Ringshaug
odden tidlig i juni, og likte det de fikk se.     

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

Planene er klare!

et mest iøynefallende vil være den nye padlehuken, som vil 
bli plassert ytterst på odden, ved gangveien som går ned mot 
bademoloen. Også bademoloen blir ny; denne blir forlenget 

8,5 meter ut i sjøen, og vil få en bredere plattform ytterst slik at det 
vil være plass til både fiskere og badende. I tillegg vil det bli støpt en 
rampe som går ned i sjøen. Kombinert med at det lages en liten gang
vei fra den store moloen og bort til bademoloen, vil dette gjøre til
gangen enklere for rullestolbrukere. 

– Det er noen utfordringer med helningen i terrenget, forklarer 
Magnus Ciril Martin, virksomhetsleder for folkehelse, miljø og steds
utvikling i Tønsberg kommune. – Det gjør at det blir vanskelig å få til 
en fullverdig løsning som tilfredstiller forskriftskravene til universell 
utforming. Men slik det er planlagt nå, så vil det bli mulig å komme 
til med rullestol. 

Langs den nye kortveien vil det bli støpt trappetrinn slik at det 
blir en liten sitteplass for de som ønsker å nyte utsikten på en god
værsdag. På innsiden av den store moloen, der det er en liten sand
strand i dag, vil det bli laget kasser hvor triatlonsvømmerne og 

D

is  baderne kan lagre utstyr. Kassene skal lages slik at de også kan bru
kes til  benker. 

Den opprinnelige planen var at alt skulle stå klart nå i sommer, 
etter at den første befaringen ble gjennomført våren 2018. Plan
leggingen har imidlertid tatt tid. – Men når det kommunale hjulet 
først har begynt å rulle, så fortsetter det, sier Martin. – Nå blir det 
en runde med nabovarsling, dispensasjonssøknad til fylkesmannen 
og byggesaksbehandling, og så satser vi på byggestart til høsten eller 
vinteren – når badesesongen er over, forteller han. Målet vil da være 
at alt skal stå klappet og klart til sommeren 2020. 

Styret for Ringshaug og Gårdbo vel ønsker også at det tas skik
kelig tak i vedlikeholdsbehovet på Ringshaugstranda, blant annet 
gangveien mellom kiosken og Furustrand, og den nedslitte muren 
langs gressbakken. Dette er imidlertid vedlikehold som går over et 
annet budsjett. Velforeningen kommer derfor til å fortsette å jobbe 
for at kommunen lager en plan for opprusting av hele området.   ✤

Technical drawings - All drawings and concepts © Biotope AS 2018
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PLANER: Det blir forandringer på Ringshaugodden framover  
– i tillegg til padlehuk blir det ny bademolo og gangvei.

DRØFTING: Styret for velforeningen og kommunen 
møttes på Ringshaugodden og gikk gjennom planene 
for området. Fra venstre: Magnus Ciril Martin, Jan 
Petter Bergan, Øyvind Fjeld, Roger Ek, Petter Karlsen, 
Astrid Renate Selen 

«Målet er at alt skal  
stå klappet og klart til 

sommeren 2020.»

MAGNUS CIRIL MARTIN 
TØNSBERG KOMMUNE
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fjor vår gjennomførte kommunen en befaring på 
Ringshaugstranda, hvor både styret i Ringshaug og 
Gårdbo vel, fylkeskommunen, fylkesmannen, flere 

konsulenter og arkitekter deltok. Kommunen la fram pla
ner for opprusting av Ringshaugodden, blant annet med 
oppføring av en «padlehuk» – et bygg som skal inngå i 
Padleled Vestfold, hvor padlere, badegjester og turgåere 
kan ta en rast eller sette seg i en solvegg. I tillegg ble vi lo
vet at bademoloen skulle settes i stand, det skulle legges 
bedre til rette for rullestolbrukere, og et mulig stupetårn 
sto også på lista. Planen var at byggesaksbehandling skul
le være klart til nyttår slik at byggingen kunne starte vå
ren 2019, og alt stå klart til badesesongen i år. 

Nå har det gått over et år siden befaringen, badese
songen er i gang, og lite har skjedd på stranda. 

Velforeningen har kontaktet kommunens utvalg for 
kultur, idrett og folkehelse (UKIF) og oversendt en liste 
med tiltak som vi ønsker å få gjennomført på stranda. 
Styret mener at flere av tiltakene er nødvendige for at 
Ringshaugstranda fortsatt skal oppfylle kravene til «Blått 
flagg» – som eneste strand på kyststrekningen mellom 

RINGSHAUG-
STRANDA MÅ 
PRIORITERES! 

Styret for Ringshaug og Gårdbo vel arbeider nå 
for å få kommunen til å prioritere vedlikehold 
og oppgraderinger på Ringshaugstranda.  
Vi ønsker først og fremst at kommunen  
tar vare på det som allerede finnes.  
T E K S T O G F O T O DAG OL AV HØ G VOL D

I Asker og Kristiansand. Styret har også stilt opp på møte i 
utvalget og presentert hva vi mener bør gjøres – og at det 
bør lages en plan for å ruste opp området. 

Lise Mandal (H) er nestleder i utvalget og Høyres ord
førerkandidat til høstens kommunevalg. Hun ble med en 
rundtur på stranda for å se nærmere på velforeningens 
forslag. 

– Det er viktig å bevare og videreutvikle Ringshaug
stranda. Vi har faktisk som en del av Tønsberg Høyres 
program at det skal lages en helhetlig plan for strand
området, forteller hun. 

Når det gjelder Ringshaug og Gårdbo vel sine forslag 
til tiltak, kjenner hun til flere av de som står på lista. 

– Både padlehuken og rehabilitering eller utvidelse av 
bademoloen har vi diskutert, sier hun. Hun trenger ikke å 
ta bademoloen lenge i øyesyn for å se at den er helt ned
slitt, utsatt som den er for vær og vind. 

– Tanken er å sette bademoloen i stand, men samtidig 
utvide eller endre den slik at det blir en badeplass som er 
tilgjengelig også med rullestol, kan hun fortelle. 

Hun lover selv å følge opp de planene som allerede 
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ØDELAGT MUR: Muren langs gressbakken holder på 
å falle fra hverandre. Behovet for vedlikehold er stort. 

VIL HA PLAN: Ordførerkandidat Anne Rygh 
Pedersen (Ap) har besøkt Ringshaugstranda, og støtter 
velforeningens forslag om å lage en langsiktig plan for å 
ruste opp området. 

er satt i gang, men er enig med velforeningen i at det kan 
være behov for å gjøre mer. 

– Det er veldig bra at det er engasjement i nærmiljøet, 
og interesse for å ta vare på og videreutvikle dette områ
det. Og positivt at dere etterlyser en langsiktig plan, for 
alt kan nok ikke løses på en gang.  Det vil være naturlig 
at velforeningen tas med i arbeidet med en slik plan, sier 
hun. 

Også Arbeiderpartiets ordførerkandidat, Anne Rygh 
Pedersen, er enig i at det trengs en plan for å ruste opp 
området. Da hun besøkte stranda, kunne hun selv se i 
hvilken dårlig forfatning gangveien mellom kiosken og 
Furustrand er, hvordan muren langs gressbakken er i ferd 
med å falle fra hverandre, taggingen på moloen og den 
helt nedslitte bademoloen. 

– Det står ikke noe konkret om Ringshaugstranda i 
vårt partiprogram, som er mer overordnet. Til gjengjeld 
gir det større fleksibilitet, sier hun, og understreker at en 
plan for Ringshaugstranda er nettopp en type tiltak parti
programmet gir rom for. 

– Det er ingen tvil om at det er behov for vedlikehold, 
sier hun, og støtter velforeningens forslag om en langsik
tig plan. 

– Ikke alt kan løses på én gang, men en plan vil gi for
utsigbarhet, og ikke minst vil det gjøre det mer realistisk å 
få gjennomføre tiltakene – de ulike tiltakene hver for seg 
er jo ikke altfor dyre, sier hun. Hun legger til at det er po
sitivt at velforeningen har lagt så mye ressurser i å videre
utvikle området og legge til rette for aktivitet for både 
barn og voksne.   ✤ 

«Ikke alt kan løses på  
en gang, men en plan  
vil gi forutsigbarhet.»

ANNE RYGH PEDERSEN
ORDFØRERKANDIDAT FOR ARBEIDERPARTIET
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ØNSKELISTEN
Nedenfor er listen over tiltak som styret i Rings
haug og Gårdbo vel ønsker at skal bli gjennom
ført på Ringshaugstranda. Styret ønsker at 
kommunen utarbeider en langsiktig plan for å få 
gjennomført disse tiltakene. 

• Reparere eller bygge ny bademolo, samt 
legge bedre til rette for bading for rullestol
brukere 

• «Padlehuk» på Ringshaugodden
• Stupetårn
• Reparere eller fjerne mur langs deler av 

gressbakken og reparere resten av muren. 
Hvis deler av muren fjernes, kan det heller 
bli sandstrand. 

• Belysning langs gangvei fra snuplass ut mot 
moloen

• Sette i stand gang/sykkelvei mellom 
 kiosken og Furustrand camping 

• Vedlikehold/rehabilitering av toaletter/kiosk
• Toalettbygg som kan brukes hele året 
• Fjerne steiner for å bekjempe stillehavs

østers 
• Vedlikehold av stor molo

VIL HA PLAN: Ordførerkandidat 
Lise Mandal (H) ønsker i likhet med 
Anne Rygh Pedersen en langsiktig 
plan for opprusting av Ringshaug
stranda. Her sammen med Halvor 
Toreskaas fra Ringshaug og Gårdbo 
vel.
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Også i år kan Ringshaugstranda smykke seg med Blått 
flagg, som er en internasjonal miljøsertifisering for 
strender, marinaer og bærekraftige aktivitets båter.  

Det er organisasjonen Foundation for Environmental 
Education (FEE) som tildeler utmerkelsen, som årlig gis 

til rundt 4000 strender, marinaer og båter i hele  
verden. Ringshaug er den eneste stranden  

i Vestfold med blått flagg. 

FORTSATT 
 BLÅTT FLAGG
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Kr i ter ier  for  b låt t  f lagg
1. Stranden skal ha informasjon om Blått Flaggordningen
2. Tiltak for miljøopplæring skal være tilgjengelig og markedsført 
3. Informasjon om badevannkvalitet på informasjonstavlene
4. Det skal være slått opp informasjon om lokale økosystem,  

miljøelementer og kultur 
5. Oversiktskart over stranda og ulike fasiliteter, bl.a. livredningsutstyr, 

WC, avfallsstasjoner og parkering 
6. Adferdsregler for bruk av strandområdet skal være slått opp 
7. Vannkvalitet skal måles regelmessig, med maks. 30 dagers mellomrom 
8. Stranda må overholde de standarder og krav som er satt for  

vannkvalitets analyse
9. Avrenning fra industri og avløp skal ikke påvirke strandområdet  
10. Stranden skal tilfredsstille krav til mikrobiologiske parametre  

(Ecoli og  intestinale enterokokker) 
11. Stranden skal tilfredsstille krav for fysiske parametre (ikke synlig  

forurensning, ikke flytende søppel etc.) 
12. Det bør etableres et miljøutvalg/miljøkomite for å forvalte stranden 
13. Stranden skal drives i tråd med de reguleringer som finnes for området  

og stranden
14. Det skal tas spesielle hensyn til sårbare naturområder 
15. Stranden skal være ren 
16. Alger og annen vegetasjon skal bli liggende til forråtnelse dersom dette  

ikke er til ulempe eller sjenanse
17. Avfallshåndtering/søppelbøtter skal være tilgjengelig. Disse skal tømmes 

regelmessig og leveres til godkjent mottak. 
18. Det skal være tilrettelagt for kildesortering på eller i nærheten av stranden
19. Det skal være tilstrekkelig toalettkapasitet 
20. Toaletter skal holdes rene 
21. Det sanitære anlegget skal være tilsluttet godkjent kloakkrenseanlegg
22. Ulovlig camping eller kjøring på strandområdet uten spesiell tillatelse  

skal ikke finne sted
23. Forbud mot løse hunder og ev. andre regler for ferdsel med dyr skal  

være tydelig for de besøkende
24. Alle bygninger og utstyr på stranden skal overholde norsk lovgivning,  

være tilpasset strandens omgivelser og være godt vedlikeholdt 
25. Korallrev skal bevares (gjelder ikke for Norge) 
26. Det skal oppfordres til miljøvennlig transport i strandområdet, f. eks.  

sykkel eller buss  
27. Det skal være kvalifiserte badevakter og/eller tilstrekkelig sikkerhetsutstyr
28. Førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig for badegjestene
29. Det skal foreligge beredskapsplaner i tilfelle forurensningsulykker 
30. Det skal legges til rette for å forhindre konflikter mellom ulike brukere og 

beskytte nærliggende naturområder
31. Stranden skal ha en sikker ankomst, og det skal være gratis/fri adgang 
32. Drikkevann skal være tilgjengelig 
33. Det skal være tilrettelagt for handicappede 
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RINGSHAUG  SKOLE
ingen ved Dag Olav Høgvold og Øyvind Fjeld er på besøk ved Rings
haug Skole, og har satt seg ned sammen med rektor André Fürst 
Aune på hans kontor. André er som alltid blid, men engasjert. André 

har nå vært rektor ved skolen i halvannet år. Vi spør André om hva slags skole 
han tok over, og det kommer ganske momentant at André overtok en skole 
der det hadde vært mangel på investeringer over lang tid. André har tidligere 
vært rektor ved Oserød Skole og Teie Skole. 

Kontrastene var store, og skolen har stort behov for oppgraderinger i ti
den som kommer. Antatt vil det tidligst kunne stå ferdig en ny barneskole om 
10 år, og da må man i mellomtiden bruke midler på oppgradering av eksis
terende skole. Det er i dag 250 til 270 elever ved SFO, og her er det mangel på 
kapasitet. Skolen har nå fått bygget midlertidig paviljong, og det har hjulpet 
noe, men en enkel sak som å fylle gymsalen med skolens elever går ikke, da 
gymsalen ikke er dimensjonert for så mange mennesker. 

Slike utfordringer gjør hverdagen mer ressurskrevende. Imidlertid er det 
gjort en masse positive tiltak. Det er investert i ti store digitale skjermer til 
klasserom, til høsten får første og andreklasse  ipader, en til hver elev, det er 
bygget nytt bibliotek, og planen for den digitale opp graderingen er at alle 
elever skal ha enten Ipad eller PC i løpet av få år. Det er kommunens økono
mi som styrer dette løftet. 

RRingshaug skoles rektor André 
Fürst Aune er i gang med å 
gjennom føre mange av planene 
for utvikling av skolen.

T E K S T ØY V I N D F J E L D  
F O T O  DAG OL AV HØ G VOL D 
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RINGSHAUG  SKOLE
Det vil også fra 2020 komme et skikkelig kunnskapsløft i den nor

ske skolen, med innføring av ny læringsplan som heter Fag fornyelsen. 
Dette blir ifølge André et skikkelig løft, og det som kanskje er mest 
spesielt med Fagfornyelsen er at temaene som det jobbes med blir be
rørt på tvers av de ulike fagene. På denne måten blir det større fordyp
ning i hvert tema. Skolen jobber også etter det som kalles Smart Opp
vekst. Det handler om å jobbe styrkefokusert. 

Når vi spør André om hva som er mest positivt med skolen, så 
svarer han rask og direkte at skolen har et meget dedikert og dyktig 
personale. I tillegg er det utrolig flotte elever fra alle samfunnsklasser 
på Ringshaug skole. Det er svært lite mobbing på skolen, og trivsels
undersøkelsene som er gjennomført, viser at skolen har høy grad av 
trivsel, og elevene gjør det godt over gjennomsnittet.  

André avslutter med å forsikre oss om at han trives godt på Rings
haug Skole, og at han har mange ugjorte planer for videre utvikling av 
skolen. Så da håper vi å kunne følge André med stillingen som rektor 
ved skolen i flere år framover.   ✤

RINGSHAUG 
SKOLE

• Rektor: André Fürst Aune 
• Antall ansatte: 75
• Hoved skolebygg fra 1968
• Dimensjonert for ca. 430 elever 
• Har i dag ca. 560 elever 

«Ringshaug skole har  
et meget dedikert og 
dyktig personale.»
ANDRÉ FÜRST AUNE, REKTOR
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et var FAU Ringshaug Skole ved Serge van Nes som 
sto i spissen for befaringen, der både Statens veg

vesen, Tønsberg kommune, de to skolene og barnehagen del
tok. Befaringen startet ved Ringshaug skole, der det til tider 
kan være kaotisk ved skolestart og –slutt. Den nye avsettings
lommen har forbedret situasjonen noe, men det er blant an
net behov for skilting for å begrense parkeringen ellers i veien. 

Videre gikk turen ned Rønningveien til Rosenlundveien, 
og bort til krysset Ringshaugveien/Gårdboveien. Dette er et 
problematisk kryss, blant annet med tanke på fotgjengere 
som kommer fra Gårdboveien og skal over på andre siden av 
Ringshaugveien. Vinterstid kan det være glatt i bakken, og 
mange har nok opplevet å bli stående fast på vei opp – eller 
enda verre, å skli på låste hjul ned bakken. Både vegvesenet 
og kommunen mente imidlertid at det er begrenset hva man 
kan få til her. Velforeningen ønsker et autovern for å skjer
me fortauet, men ifølge vegvesenet er det ikke plass til det
te. Imidlertid var de positive til å flytte skiltene for 40sonen 
opp til toppen av bakken, slik at fartsgrensen går ned før det 
opphøyde gangfeltet på toppen – og i god tid før bakken – for 
biler som kommer fra Gauterød. 

Befaringen fortsatte nedover Ringshaugveien. Her har 
nye fartshumper bidratt til at trafikken går saktere. Selv om 
mange opplever fartshumpene som «snille», så gir de uansett 

Trafikkbefaring

D

I slutten av mai deltok styret på en 
 befaring for å se på trafikksikkerheten 
i området vårt. Noe bedret seg etter at 
det ble anlagt fartshumper i Ringshaug
veien, men fortsatt er det mange mulig
heter for forbedringer. 

en påminnelse om å kjøre forsiktig. Ellers ble det poengtert at 
gangfeltet ved Leikvin må gjøres om til opphøyet gangfelt, slik 
det var før. Flere steder ble det også pekt på at hekker og trær 
hindrer sikten. 

Lenger nord har FAU foreslått å stenge Rosenlundveien for 
gjennomkjøring. Veien blir mye brukt av barn som går til skolen. 
Et gjennomkjøringsforbud, der det vil være tillatt med kjøring til 
eiendommene, kan bidra til å fjerne det meste av biltrafikken. 

Ellers har det vært mange protester fra naboer på Skallevold, 
etter at det ble etablert rundkjøring der. Vegvesenet forsikret om 
at dette er en midlertidig løsning, og at den endelige løsningen 
må avklares i samarbeid med VKT når de har funnet ut hva som 
er den beste måten å avvikle busstrafikken på. Den opprinnelige 
tanken var at bussene skulle bruke rundkjøringen til å snu, mens 
VKT senere har endret praksis slik at bussene i stedet endrer fra 
116A til 116B og omvendt når de kommer til Skallevold. Altså slik 
at de ikke snur i rundkjøringen, men heller kjører «runden» hver 
sin vei. 

På Skallevold vil det også bli gjort endringer mht. parkering 
på stranda. Det vil bli skiltet parkeringsforbud langs Skallevold
veien, slik det allerede har vært på Ringshaug i noen år. Samtidig 
vil det bli opparbeidet noen større parkeringsplasser langs stran
den der det ligger til rette for dette. Arbeidet med dette har alle
rede startet. 

Av andre tiltak som kom opp på befaringen var blant an
net merking og belysning i gangfelt, endring av vikeplikt slik at 
Ringshaugveien og Skallevoldveien blir forkjørsvei hele veien, og 
bedre skilting mot skolene. 

Både kommunen og vegvesenet ser positivt på det store lo
kale engasjementet for å bedre trafikksikkerheten i området. De 
oppfordret FAU og velforeningene til å bli enige om en samlet 
liste med ønsker for både store og små tiltak. Listen vil bli lagt ut 
på velforeningens facebookside når den er klar!   ✤

T E K S T O G F O T O :  DAG OL AV HØ G VOL D
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BEFARING:  Befaringen startet ved Ringshaug skole.  
Fra venstre: Rektor André Fürst Aune; Serge van Nes, FAU; Magnar Ansgard, 
Tønsberg kommune; Øyvind Fjeld, FAU/Ringshaug og Gårdbo vel. 

SKALLEVOLD:  Glenn Lauritsen fra Statens vegvesen 
forklarer om planene ved Skallevold. 

«Selv om mange opp-
lever fartshumpene 
som «snille», så gir de 
uansett en påminnelse 
om å kjøre forsiktig.»

GÅRDBO:  Krysset ved «bakeren» kan være problematisk, 
særlig når det er glatt i bakken. Hverken vegvesenet eller 
kommunen kunne love noen løsning her på stående fot. 

Velforeningen har etterspurt bedre trafikk sikring her i for
bindelse med den planlagte utbyggingen av leiligheter. 
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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

BETALT
MEDLEMSKAP?
Glemte du å betale medlemsskapet ditt i Ringshaug og Gårdbo vel da giroen 
kom i postkassen? Ikke fortvil, du har fortsatt mulighet! Medlemsskap koster 
200,– per husstand, og betales inn til konto 1638.01.28857 – eller til Vipps 
nr. 10326. Ved å være medlem bidrar du til tiltak som fremmer trivsel og bo
kvalitet i ditt nærområde. Ringshaug og Gårdbo vel eier og driver Leikvin, 
arran gerer Sankthansfeiring på Ringshaugstranda, jobber med trafikk
sikkerhet, og er pådriver overfor kommunen og andre myndigheter for at 
 nettopp ditt nabolag skal bli enda bedre! Vi gir også ut bladet som du nå 
holder i hånden. Følg oss på facebook.com/rgvel

RINGSHAUG OG GÅRDBO

KALENDER 

• 23. juni: Sankthansfeiring på Ringshaug-
stranda

• 1. september: Markedsdag på Leikvin
• Vallø historielag: Museet er åpent  

søndager kl. 12–15

Bli med i styret?
Styret i Ringshaug og Gårdbo vel mangler ett medlem i 
forhold til hva vedtektene sier at vi skal være. Vi trenger 
dessuten kvinnelige styremedlemmer. Er du interessert 
i å gjøre en innsats for ditt nærområde? Kontakt oss på 
post@ringshaug.com! Du kan i stor grad velge fritt hva 
du ønsker å engasjere deg i og hvor mye arbeidsinn
sats du har mulighet til å legge inn. 

Foto: Hans Kristian Karlsen
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Markedsdag  
på Leikv in 
Markedsdagen på Leikvin fikk i fjor et 
oppsving, blant annet takket være Kiwi 
Gauterød som stilte med hoppeslott, 
fotballspark konkurranse og gratis 
frukt. Årets markedsdag blir søndag 1. 
 september kl. 12–16. Her kan du kjøpe og 
selge brukte leker og utstyr, bøker, klær, 
saft, kaffe og kaker. Ingen betaling, ingen 
registrering – bare å møte opp! Husk 
kontanter! 

Til kamp mot 
stillehavsøstersen! 

Stillehavsøstersen har for lengst funnet veien til Ringshaug
stranda, og strendene sørover mot Vallø og nordover mot 
Skallevold. Ringshaug og Gårdbo vel har kontaktet kommu
nen, fylkeskommunen og Fylkesmannen for å få gjort noe 
med problemet, og ønsker å få fjernet steiner på stranda 
slik at østersen ikke så lett slår seg ned. Vi oppfordrer også 
alle om å bidra til å plukke stillehavsøsters, særlig ved 
lavvann. Skjellene er knivskarpe, og kan ødelegge bade
gleden for både store og små. 

Les mer på ostersdugnaden.no og følg @østersdugnaden 
på Facebook! 

Åpningstider 
på Leikv in
Vi minner om at åpningstiden på Leikvin er fram til 
klokka 21, etter dette skal plassen ikke brukes. Det 
gjelder også ballbingen og multicourt’en.
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Vinter på Ringshaug

Vi fikk noen uker med snø i vinter, og Todd Paulsen benyttet 
anledningen til å ta noen flotte dronebilder. Her ser vi Ringshaug
odden dekket av snø, med moloen mot den blikkstille fjorden. 
Ringshaugholmen (Lille Afrika), Skallevoldbukta og Karlsvik
odden i bakgrunnen. 

Bilder gjengitt med tillatelse. 
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Hei godtfolk!
Guttedagene på Ringshaug var ofte fylt av kreativ lek og moro, som
mer som vinter. På østsiden mot Oslofjorden så ligger jo Ringshaug
holmen – eller Lille Afrika, med de fasiliteter denne har å tilby. 

I sommersesongen var det mulig å få kjøpt fersk fisk fra en av 
bryggene der. Fiskerne hadde ei snekke, som de brukte for å kom
me seg til og fra et kjempestort bunngarn, som de hadde stående 
ute på dypt vann. De sveivet i gang denne motordrevne farkosten 
av ei sjekte, og det sa «brom brom» og «tuk tuk» når båten putra 
utover mot der «matfatet» var samlet. «Oppsamlingsplassen» besto 
av mange fisker små – og noen store og – og disse svømte rundt i 
ring uten å kjenne til deres egentlige fremtidige skjebne. Det kun
ne fort gå noen dager, innen de havnet i håven. Så ble de tatt med 
inn til brygga, og solgt til de hungrige sjelene som hadde møtt opp 
der inne på Holmen. Vi snakker ganske så kortreist mat da! Som 
en ekstra bonus så kunne du få med deg siste utgave av den loka
le bygde sladderen. Dette var ofte meget «brennbart» stoff – ifølge 
sladder kjerringene. Sånn sett så var det litt viktig å være til stede – 
for å irettesette de snakkesalige. Du hadde faktisk oddsene mot deg, 
dersom du ikke kunne tale disse forståsegpåerne midt imot!

RINGSHAUG- 
HOLMEN

T E K S T F RODE J ØRG E N S E N

PÅ 1960-TALLET

FUGLEPERSPEKTIV:  På 
60tallet var det lite vegetasjon på 
holmen i forhold til i dag. 
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I krigens dager hadde tyskerne støpt en lang og solid molo fra 
Båtsmannsveien og ut. Denne fungerte som en fremkommelig vei til 
og fra land, og var relativt intakt på denne tiden. Det var åpent vann 
på sydsiden av denne moloen, men nordsiden var mer eller mindre 
igjengrodd med siv og annen råtten sumpvegetasjon. Dette resulter
te i en stor ansamling av brakkvann. I tillegg så var det mange rør
ledninger fra diverse hus og hytter, som hadde sine utløp der. På var
me sommerdager så stinket det grusomt fra dette området. 

Den gangen var det lite med vegetasjon der ute på Holmen, bort
sett fra et par trær og noen små kratt med nyperoser. Men, på den 
annen side, så var det noen installasjoner der fra krigens dager, som 
vakte stor interesse for oss guttunger. Disse bunkersene var såpass 
intakte, at man lett kunne forestille seg hva som hadde foregått der 
på 1940tallet. Som aktive gutter, så lot vi fantasien få fritt spillerom, 
og derigjennom «hentet» vi frem episoder fra datidens uhyre spen
nende tegneserier. Blant annet så var jo personene i «Præriebladet» 
og «Vill Vest», noen av foregangsfigurene vi hadde å forholde oss til. 
De var jo helt udødelige, så vi lekte at vi forestilte dem. Vi var skjønt 
enige om at når vi først skulle leke krig – så ville vi vinne ethvert slag 

RINGSHAUG- 
HOLMEN

«Jo da – vi så det som 
en realitet at vi kunne 
få kontroll over Oslo-
fjorden!»

FRODE JØRGENSEN

mot fienden – som denne gang var forventet å komme sjøveien. 
Kampmoralen var på topp! Det var det ingen tvil om.

Ord ble til handling, og jeg fikk min far til å bidra med å sage ut 
noen plankebiter, som omsider kunne minne om et gevær. Her var 
det banket inn en spiker på toppen av det som skulle minne om et 
geværløp. Som ammunisjon hadde vi med en pose med strikk. Jo da 
– vi anså det som en realitet at vi kunne få kontroll over Oslofjorden! 
Eller – rettere sagt – de som oppholdt seg der. En av mine kamerater 
hadde sågar gått ut i planteriket og funnet en velvoksen bikkjekjeks, 
som han skulle bruke som spytterør. Hans ammunisjon besto av flere 
klaser med rognebær.

Vi inntok bunkersen som lå midt på Holmen, og kamuflerte oss 
så godt som mulig, med kvist og annet rask. Lenge lå vi der. Vi ventet 
og ventet, på at det skulle dukke opp et eller annet fartøy. Disse ute
ble, noe kamplysten også etter hvert gjorde. Slukøret vendte vi hjem. 
Vi gjorde et par forsøk til denne sommeren, innen vi kapitulerte på 
grunn av liten båttrafikk. De båtene vi kunne se, var så langt unna at 
vi nesten ikke kunne se dem.

Neste sommer kom, og da var det at gutta krutt kom på banen. 

KAMPHANER: De tre aktørene i 
denne fortellingen – Jan Otterbech 

Larsen, Frode og Henning  
Jørgensen. Anno 1962.
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«Det var tydeligvis ikke 
like morsomt for ham 
som det var for oss.»

FRODE JØRGENSEN

Mine medsammensvorne hadde fått hver sin kruttlappistol med 
langt løp! Sånne med ei lang remse med kruttlapper, som man måtte 
rive av etter hvert. For disse blafret i vinden – og da ville det hele virke 
helt fjollete. 

Så var det at en av mine onkler hadde hørt at jeg hadde «vervet» 
meg, og han hadde kjøpt en tønnerevolver til meg. Der kunne jeg set
te inn én plastikkring om gangen, med kruttlapper, og når tønna var 
tom så var det ut med ringen og inn med en ny. Denne var det litt 
mer «sting» i, noe som gjorde det hele litt mer virkelig. 

En sen ettermiddag inntok vi hver vår posisjon i bunkersen, med 
pistolene rettet mot havet. Vi var heldige denne dagen, for litt sene
re så kom det en mann roende i en pram. Mannen slang ut dreggen, 
og begynte å fiske. Der satt han i sin egen lille verden, og holdt i ei 
stang med fiskedupp. Og med ei krumpipe i munnviken, så virket det 
som om han storkoste seg. Gul overall, gul sydvest og trang i trynet! 
(Jeg skjønner ikke hva han skulle med sydvesten til – det var jo sol og 
sommer!). Han kunne mest minne om bildet på en eller annen fiske
boks fra riktig gamle dager. Men noe napp – det fikk han ikke. Vi anså 
denne lille farkosten for å være innen rekkevidde, så alle tre reiste seg 
og ga noen saftige «salver» rettet mot prammen. Den gamle sjøulken 
kvakk til – akkurat som om han hadde blitt vekket opp fra sin dvale. 
Det var tydeligvis ikke like morsomt for ham som det var for oss. Han 
ble i overkant grinete, reiste seg opp i båten, skrek ut og forlangte 
navnet på oss. Lydige som vi var, så svarte vi med både navn og adres
se. Han ropte til oss at han ville snakke med foreldrene våre når han 
kom på land! (Måtte det bare være en god stund, tenkte jeg!)
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Etter at hans budskap hadde sunket inn – langt inn i sjelen, så løp 
vi hjem – fort som bare det. Vårt innerste håp var at han ikke ville gjø
re alvor av å komme på hjemmebesøk til hver og en av oss. Han virket 
tross alt ganske brysk, men sant å si, så kledde det ham. Han hadde 
både utseende og fremferd mot seg, bare så det er nevnt. Men tror du 
ikke, noe senere på kvelden, så banket det på døren. Og hvem tror du 
sto der? Jo, monsteret fra sjøen! I den samme begredelige kledningen. 
(Han kunne jo pynta seg litt da – i og med at han skulle bort til folk – 
tross alt! Luktet vondt gjorde han også, for jeg kunne kjenne fiskeei
men sive inn bak døra der jeg sto). Det var mor som lukket opp døren, 
jeg sto innafor og skalv som et aspeløv, og hørte hva han hadde på 
hjertet. Og det var neimen ikke småtteri! Her var det litt av hvert å ta 
tak i. Skarpe trusler ble slengt ut både til høyre og venstre. Etter å ha 
liret av seg en lang rekke ukvemsord, forsvant han. Moder’n stengte 
døra og sa til meg: «Frode! – hva har du funnet på nå? Kan du ikke 
klare å leke som alle andre?» 

Det ble stille – meget stille – rundt middagsbordet denne kvel
den. Jeg ventet bare på at far – i kjent stil – ville heve røsten og på 
sin sedvanlige måte forsøke å prate meg til rette. Imidlertid så uteble 
hans verbale fremstilling. Akkurat dét, kunne han spart seg for. Det 
å vente på noe som kanskje ville komme, ja det var over hodet ingen 
god følelse. Det var en straff i seg selv, og kanskje det var akkurat det 
han visste? Og jeg da, som hadde «snekret» sammen en troverdig for
svarstale. Den fikk jeg heller benytte meg av ved en senere anledning!

Hva jeg lærte av dette – ikke en dritt – utover at den fisker’ n – ja 
han lot vi være å provosere!  ✤

IDYLL:  Ringshaugholmen,  
også kjent som Lille Afrika, 

slik den ser ut i dag. 
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I pinsen åpnet Restaurant Sjøsiden på Furu strand. De 
gamle lokalene framstår i ny drakt, med middelhavs
inspirert utforming og interiør. Det er Mostapha Qui
baysi som står for driften av restauranten. Han satser 
på helårs drift. Dermed har Ringshaug og Gårdbo fått 
et nytt serverings tilbud i nærmiljøet!      

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

Sjømat er spesialiteten

ostapha Quibaysi kom til Norge fra Libanon i 1989 og 
har lang erfaring i restaurantbransjen. Blant annet 
startet han Tønsberg Pizza og driver i dag avdelingen 

på Tolvsrød i tillegg til Restaurant Sjøsiden. Tidligere har han job
bet på flere av restaurantene på Brygga i Tønsberg, og en tid drev 
han også restaurant Venezia på Teie. Med Restaurant Sjøsiden går 
en drøm i oppfyllelse: 

– Jeg har alltid drømt om å drive en restaurant ved sjøen, for
teller han. – Furustrand passet perfekt. Jeg kjenner Maria og Ina, 
som driver campingen, fra før. Vi fant ut at vi hadde felles interes
ser av å få til et bra spisested her. De trengte noen med erfaring, 
og som var interessert i å satse på helårsdrift. Vi satser på å ha 
åpent hver dag gjennom hele året, men med litt kortere åpnings
tid om vinteren. Vi ønsker også selskaper velkommen, enten det 
er firmaer som skal ha julebord eller familier som har noe å feire. 

Restauranten har hatt godt besøk siden den åpnet, både av 
gjester på campingen og fra folk som bor i nærområdet. Når vi er 
innom – på dagtid Sankthansaften – er det få gjester, men restau
ranten er fullbooket utover kvelden. Med nye vegger, nytt kjøkken 
og ny inngang er det blitt en lun atmosfære i restauranten – litt 
middelhavsstemning, som Quibaysi sier. Menyen er også variert: 

– Spesialiteten er fisk, forteller Quibaysi. – Vi har god bacalao, 
og god torsk, som vi «spicer» opp med Madagascarsaus. Dessu
ten har vi gode scampi. Og ellers er vi jo kjent for å ha god pizza, 
både italiensk og amerikansk, sier han – og understreker at pizza
menyen ikke er den samme som hos Tønsberg Pizza. Videre kan 
restauranten friste med flere typer biff, pasta og salater. 

Restauranten har i dag fire fast ansatte, og bemanningen er økt 
nå i sommersesongen, som naturligvis vil være høysesong. – Det 
vil være en fordel å bestille bord på forhånd, i hvert fall om somme
ren, sier Quibaysi, som ønsker både nye og gamle gjester velkom
men. – Dette er et sted med mye historie i veggene, som vi prøver 
å ta vare på. Det er mange som har gode minner fra Furustrand, og 
jeg håper at Restaurant Sjøsiden vil falle i smak – både for de som 
husker stedet fra gamle dager, og for nye gjester! ✤

M

INNE: Lokalet er nyoppusset, og det er laget 
nytt kjøkken og nytt inngangsparti. De nye 
steinveggene gir middelhavspreg på restauran
ten, og atmosfæren er avslappet. 

SJEF:  Restaurant Sjøsiden åpnet på Furu
strand i pinsen. Mostapha Quibaysi ønsker 
velkommen til gamle og nye gjester. 

Ny restaurant på Furustrand:
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www.restaurantsjosiden.no

Hjertelig velkommen til  
Ringshaugs nye restaurant!

Vi serverer pizza, pasta,  
salater, fiske- og kjøttretter
Alle rettigheter!

Åpningstider sommer
Mandag til Lørdag:  1100-2300

Søndag: 1300-2200

Tareveien 11, 3151 Tolvsrød
På Furustrand Camping

For bordbestilling og takeaway:
Tlf 333 29965
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en nye multicourt'en som styret sat
te opp på Leik vin i fjor, kan ikke bare 
brukes om sommeren. I vinter ble 

det lagt skøyteis på den. Styret gjorde jobben 
på dugnad, med innlånte brannslanger. Etter 
litt prøving og feiling ble det god og solid is, og 
den fyltes raskt opp med både barn og voksne. 
Noen tok sine første, prøvende skøytetak, an
dre spilte ishockey. 

Blir det kaldt nok, så blir det garantert 
skøyte bane neste vinter også. Vi tar gjerne 
imot hjelp dersom noen kan bistå med van
ning, og oppfordrer alle til å bistå med måking 
når det er behov for det!  ✤ 

D

Vår lokale lekeplass Leikvin 
kan brukes året rundt! 

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

POPULÆR 
SKØYTEBANE

PUCK: Ishockey var en populær 
aktivitet på Leikvin i vinter.
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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 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.norsktipping.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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SANKT HANS  
BLE FOLKEFEST

Som vanlig var det tusenvis av mennesker som 
hadde funnet veien til Ringshaugstranda da 
Ringshaug og Gårdbo vel inviterte til sankthans
feiring. Tradisjonen tro ble bålet tent presis  
klokka 22. Romeo & Clive underholdt fra  
scenen gjennom kvelden. 

Foto: K
jetil Bergm

an O
lsson

Nytt fyrtårn
Har du gått tur langs kyststien, har du 
kanskje sett at det har dukket opp et 

nytt fyrtårn på Furustrand? Det kan 
leies til overnatting. Herfra har du fin 

utsikt over Oslofjorden.

Foto: D
ag O

lav H
øgvold
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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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STRØK DESIGN AS

Kammegaten 9, 3110 Tønsberg

strokdesign.no

post@strokdesign.no

T: 92013345



RINGEN 1 /2019 31

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

Vi gir oss aldri  

på pris eller  

åpningstider!
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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.

TlTl f 33 32 63 30f 33 32 63 30

Ca
na

l-
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gi
ta

l
T

ex-m
ex hver torsdag
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Tolvsrød

Tolvsrød

Hvert år kastes svimlende 355 000 tonn matvarer her 
til lands. Kjøpmann Pål Jacobsen på Meny Tolvsrød 
har gått i bresjen for å redusere mengden matsvinn. 
Han har rigget plass til et verditorg i butikken med en 
mengde matvarer til sterkt reduserte priser.

– Vi har satset bevisst på matsvinn og tar problemet på al
vor. Vi er helt overbevist om at dette er en typisk vinnvinn 
situasjon, for kundene som kan gjøre veldig gode kjøp og 
samtidig bidra til å få ned matsvinnet i Norge, forteller Pål 
Jakobsen.

– Vårt mål er å bli flinkere til å selge varene billig i forkant av 
holdbarhetsdatoen. Så tidlig at kundene rekker å kjøpe va
rene til redusert pris og spise maten før den går ut på dato. 
Ofte selges varene til under halv pris og vel så det, så her kan 
man gjøre gode kjøp, mener kjøpmannen.

– Jeg vil påstå at dersom kundene våre er prisbevisste og 
benytter seg av våre gode tilbud og handler aktivt på Verdi
torget, ja da handler man billigst på Meny Tolvsrød. Når 
man da i tillegg hjelper både miljøet og kampen mot mat
svinn, pluss engasjerer seg i brukkast debatten, da er vi vir
kelig «sammen mot mat svinn», avslutter den miljøbevisste 
kjøpmannen.

Verditorget på Meny Tolvsrød

SAMMEN MOT MATSVINN

Valløveien 31
3151 TOLVSRØD
 
ÅPNINGSTIDER
Hverdager: 08:00 - 22:00
Lørdag: 08:00 - 22:00
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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 

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

Idéhuset Albretsen. Foto: Fogra Reklam
efoto

Les mer om oss 
www.skallevold.no

Hos oss finner du et bredt utvalg  
vinduer og dører av høy kvalitet

Granborgv. 5, 3153 Tolvsrød • Tlf: 33 37 22 50 • E-post: paal@skallevold.no

ÅPNINGSTIDER: 
Mandag-torsdag 8-16. Fredag 8-15. Lørdag stengt

Velkommen innom vår  
utstilling på Skallevold
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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.

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?

Trampoline-trøbbel
Vanntrampolina har latt vente på seg i år. For
tøyningene som ble satt ut i fjor hadde sunket 
til bunns, og med dårlig sikt viste det seg å bli en 
vanskelig oppgave å finne dem. Her er det Arne 
Johan Husebø Hestnes fra Kongsberg Maritime 
som gjør et forsøk, først med sonar og deretter 
med dykkermaske og snorkel.

Foto: Erik Harg
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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. Egen giro kommer i postkassa.  

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

MOLOEN: Dronebilde av Ringshaugmoloen. 
Foto: Todd Paulsen 


