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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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DITT BLAD!
Du har kanskje sett giroen som har dukket opp i postkassa hver vår? Med innkal-
ling til generalforsamling for velforeningen, og litt info om planlagte arrangementer 
resten av året? Ikke? Vel, du er nok ikke den eneste som har oversett den, der den har 
ligget inneklemt mellom aviser, regninger og reklamebrosjyrer. 

Så vi tenkte at vi ville gjøre det litt annerledes. Lage noe som kan gi deg litt mer 
informasjon om hva velforeningen driver med. For Ringshaug og Gårdbo vel er en 
aktiv velforening. Vi står for arrangementer som St. Hansfeiringen på Ringshaug-
stranda og markedsdagen på Leikvin. Vi jobber med trafikksikkerhet. Vi gir innspill 
til kommunen i saker som angår nærområdet vårt – og vi blir hørt. Vi har kjøpt inn 
lekeapparater til Leikvin og treningspark på stranda. Og vi har mange planer fram-
over. Kort sagt: vi jobber for Ringshaug og Gårdbo. Dette må vi da kunne lage infor-
masjon om – en brosjyre, kanskje? 

Men så tenkte vi oss om en ekstra gang. Er det egentlig så spennende å få en «in-
formasjon fra velforeningen»-brosjyre i posten? Hva om vi heller samler en gjeng iv-
rige sjeler, bretter opp ermene og lager et eget blad om Ringshaug og Gårdbo? Av oss 
som bor her, for oss som bor her, og om oss som bor her? 

Resultatet holder du nå i hånden. Du vil finne artikler om aktuelle saker som an-
går deg, om velforeningens arbeid, historiske tilbakeblikk og bilder fra ditt nærmil-
jø. Et blad du kan kjenne deg igjen i, men der du også kan finne noe som du kanskje 
ikke visste fra før. Noen av sakene ser framover i tid, andre ser bakover. 

Navnet Ringen har vi tatt etter revygruppa fra 1930-40-årene, som ble gjenoppli-
vet noen år fra 1989. Du kan lese om den lenger bak i bladet. 

Ringen er helt og holdent basert på frivillig arbeid og vårt eget engasjement for 
området vårt. Fordi vi er stolte av det fantastiske stedet vi bor og alt det har å by på 
– av natur, opplevelser, historie og mennesker. Vi håper du er like glad i dette stedet 
som vi er – og at du derfor tar deg god tid til å lese bladet. Kanskje du også får lyst til 
å bidra? Neste nummer kommer i april. 

PS! Da får du giroen også. 

Dag Olav Høgvold
Redaktør

Styremedlem for Ringshaug og Gårdbo vel
dohogvold@gmail.com 

«Vi er stolte av det  
fantastiske stedet vi bor 

og alt det har å by på 
– av natur, opplevelser, 

historie og mennesker.»



4 RINGEN 1 /2015

VESTFOLDS

NEST
FINESTE
STRAND?

et er for seint. Rørestrand har vunnet NRK sin kåring av 
Vestfolds fineste strand. Dette er som et slag under belte-
stedet for en representant for Ringshaug og Gårdbo Vel . Er 

det noe vi overså? Er det flere facebookgrupper vi kunne påvirket i 
avstemmingsfasen? Jeg trenger luft. 

Jeg knyter joggeskoene for å løpe av meg litt skuffelse. Borte ved 
kiosken ser jeg Elisabeth stå bak luken. Jeg stopper opp og kaster 
meg ned på bakken . Det blir helt stille. Jeg kikker forsiktig bort på 
kioskluken. «Hun ser meg ikke», tenker jeg idet jeg starter ålingen 
forbi luken, rundt søppelkassene og bort til volleyballbanen. En el-
dre herremann stopper opp, ser ned på meg og spør: «Har du slått 
deg?» «Neida», svarer jeg kjapt. «Det var bare en edderkopp på ma-
gen min. Kastet meg ned på bakken for å mose den.» Den eldre her-
ren begynner å hoste noe voldsomt. Små hostedråper treffer meg 
rett under øyet. Jeg åler meg forsiktig videre slik at jeg kommer ut 
av syne til Elisabeth. Jeg blir liggende stille. Hører min egen selvsikre 
stemme i samtale med Elisabeth: «Hehehe. Selvfølgelig vinner vi. 
Vi leder med over 200 stemmer nå. Vi har jo blått flagg.» Hvordan 
kunne jeg være så sikker? Hvordan kunne jeg stå der og skryte av at 
alt var under kontroll? Spesielt når jeg ikke visste noe om konkur-
renten. 

Jeg reiser meg langsomt opp. Børster bort gress og noen maur. 
Ser meg forsiktig tilbake. Litt redd for at Elisabeth i kiosken skal 

komme etter meg for å kaste en brukt hubbabubba på meg. En 
hubba bubba som vil klistre seg fast i håret mitt – for evig og alltid. 
En påminnelse om at vi tapte avstemningskonkurransen. Vi tapte  
mot Horten. Vi tapte mot Ørn og vi tapte mot Falk. Vi tapte mot 
Charter-Hilde. 

Noen hundre meter senere har jeg kommet ut på moloen. Der 
stopper jeg. Ser innover den store, brede og grønne gressletten. 
Der hvor ungdommene ofte ligger. Videre kan jeg se at Jostein har 
ryddet stranden. Smale, vakre og rene striper av hvit sand tegner 
et mønster av gjestfrihet i sanden. En gjestfrihet som er så stor, og 
som rommer så mange. Sanden lager en myk overgang til den harde 
betongen opp mot kiosken. Der står et blått flagg og vaier stolt og 
langsomt i vinden. Jeg kan høre gledeshylene til barna som løper inn 
og ut av dusjen rett ved siden av flagget. 

Jeg lukker øynene. Fyller lungene med den deilige sjøluften. 
Kanskje er det ikke så galt å komme som nummer 2. Kanskje er det 
dette vi trengte? Jeg kan se for meg treningsområdet som snart vil 
være på plass. Og kanskje kan det dukke opp noen vanntrampoliner 
og en klatrevegg for barn en gang i tiden? Jo, vi har det supert her på 
Ringshaug og Gårdbo. Det er greit å komme som nummer 2 – men 
bare denne ene gangen.   ✤

D

Klokken er 11:32 mandag 13. juli. Jeg leter  
febrilsk etter flere enheter i huset – flere enheter 
jeg kan avgi stemme med. Kanskje kan jeg slette 
bufferen til nettleseren for så å avgi en ny stemme? 
Det haster. Vi er bak med 8 stemmer.  
Det er bare 28 minutter igjen. 

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 
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«En hubbabubba som vil klistre seg 
fast i håret mitt – for evig og alltid. 
En påminnelse om at vi tapte  
avstemningskonkurransen.»
HARALD VEDVIK,  STYREMEDLEM, RINGSHAUG OG GÅRDBO VEL
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i får parkert, og etter hvert overtalt dem til å avslutte spillingen. Ut med sekker 
og bager med badetøy, håndklær, bøtter, spader, krabbefiskesnører, hover, fly-
temadrasser, dykkermasker og snorkler. Alt det vanlige utstyret. Vi rusler forbi 

et par trær og «Velkommen til Rørestrand»-skiltet, og stopper opp et øyeblikk for å ta 
stedet nærmere i øyesyn. 

Jeg merker at min i utgangspunktet usedvanlig kritiske innstilling til stedet får til-
ført ytterligere næring, der jeg står og prøver å gjøre meg opp en mening om hvorvidt 
dette er en strand eller en gresslette ved sjøen. Men tankerekken blir avbrutt da en av 
guttene – han som er på lån – drar meg i armen. «Der kan vi kjøpe is! Og slush!» Han 
peker i retning av et lite bygg laget av bambus og palmeblader, med små bord og pa-
rasoller i flettet bladverk, og med et skilt på taket: «Beach bar». Og det er da jeg ser det: 
Vi er i syden! Her er det vannleker i vannet, strandleker på land, store bobleballer som 
man kan rulle rundt i på gressletta, skiltene ser ut som de er hentet fra Karibia og er 
festet på bambuspåler. Området er ikke stort – kanskje på størrelse med gressbakken på 
Ringshaugstranda – men det er bra utnyttet. Der Ringshaugstranda kan breie seg med 
mer enn 70 mål boltreplass, har Rørestrand gjort det kompakt og tett, men uten at det 
føles trangt. Virkemidlene er enkle, men effektive. Mye handler om det visuelle – utfor-
mingen av de få byggene og et par andre innslag av bambus og palmer. Og vel så mye 
handler om et lite, men godt utvalg av lekeapparater og aktiviteter til vanns og til lands. 
Det Rørestrand mangler av strand – selve sandstranda er ikke mer enn 30–40 meter 
lang og kunstig – det tar de igjen på sjarm og et godt gjennomført konsept. 

«Oj, se på den!» En av guttene har fått øye på en av vannlekene, en stor flytema-
drass. Den flyter fritt omkring i vannet, er stor nok til at ungene kan gå og hoppe på 
den, og samtidig lett nok til at de greier å flytte den rundt i vannet. Så enkelt, så moro. Vi 
finner oss en flekk på den lille stranda, pakker ut noen av sakene, og to minutter senere 

hopper alle tre guttene omkring på madrassen. Litt lenger ute, ved 
enden av moloen, ligger en oppblåsbar «aktivitetspark» – en slags 
hinderløype i vannet, der barna hopper, klatrer og stuper. 

Når vi til slutt bestemmer oss for å pakke sammen, ligger fortsatt 
bøtter, spader, krabbefiskesnører, hover, flytemadrasser, dykkermas-
ker og snorkler ubrukt i bagasjen. Tre iskalde slush fra beach baren 
er satt til livs og tre småhutrende gutter finner veien tilbake til bilen. 

På vei hjem prøver jeg meg med et kanskje litt i overkant ledende 
spørsmål: «Men gutter, det er vel egentlig finest på Ringshaugstran-
da, eller hva?» 

Jeg håper i det minste på et lite «mm». Eller kanskje et overbæ-
rende «jada pappa». Men får ikke noe svar. Jeg forsøker igjen, mer 
dristig og åpent formulert denne gangen – det får bære eller briste: 
«Nå, synes dere det er finest her eller på Ringshaug?» 

Fortsatt ikke noe svar. Jeg tar en kikk i bakspeilet. Guttene sitter 
for lengst fordypet i hver sin ipad. 

V

Syden på Rørestrand
«Pappa, får vi kjøpt is der?» spør han måtelig interessert, uten 
å løfte blikket fra ipaden. De var alle tre uhyre skeptiske til 
denne ideen. De understreket flere ganger det meningsløse 
i å dra til en strand som ligger mer enn gangavstand unna. 
Men de gikk med på det mot at de fikk spille i bilen hele veien 
fram. Mine egne to gutter og en på lån – nå er de blitt med til 
Horten. Fordi pappa vil finne ut hvordan Rørestrand kan ha 
klart å kapre tronen som Vestfolds fineste strand. 

T E K S T O G F O T O  
DAG OL AV HØ G VOL D
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Granborgv. 5, 3153 Tolvsrød, tlf 33 37 22 60, e-post paal@skallevold.no

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

FØLG 
OSS

PÅ VINDUER FRA VÅR

VEILEDENDE HOVEDPRISLISTE

SJEKK VÅRE PRISER!

FRA

÷40%

NÅR NETTENE BLIR KALDE, VARMER DET MED

NYE VINDUER OG DØRER

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

STEMMETALLENE: 
1. Rørestrand (Horten) – 4 009 stemmer
2. Ringshaugstranda (Tønsberg) – 3 875 stemmer
3. Vøra badestrand (Sandefjord) – 257 stemmer
4. Oddanesand (Larvik) – 223 stemmer
5. Lilleskagen (Hvasser/Tjøme) – 209 stemmer
6. Ula (Larvik) – 184 stemmer
7. Skallevold (Tønsberg) – 149 stemmer
8. Fjærholmen (Nøtterøy) – 124 stemmer
9. Lydhusstranda (Stavern/Larvik) – 42 stemmer
10. Torødstranda (Nøtterøy) – 41 stemmer
11. Corntin badeplass (Stavern/Larvik) – 35 stemmer
12. Gonsbukta (Larvik) – 34 stemmer
13. Fyllinga (Horten) – 30 stemmer
14. Hagasand (Sande) – 27 stemmer
15. Tollerodden (Larvik) – 25 stemmer
16. Feskjær badeplass (Tønsberg) – 17 stemmer

Tall fra nrk.no

FAKTA
I juli holdt NRK Vestfold en avstemning om hva som 
er Vestfolds fineste strand. Det ble en tett kamp 
mellom Rørestrand og Ringshaugstranda, der Røre-
strand til slutt trakk det lengste strået. 
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NY 
KOMMUNEPLAN
– HVA BETYR DEN FOR RINGSHAUG OG GÅRDBO?

Før sommeren vedtok kommunestyret den nye  
kommuneplanen for Tønsberg. Planen legger føringer 
for hvordan kommunen skal utvikles fram mot 2026, 
blant annet hvor det kan legges ut nye boligområder 
og hvilke områder som skal vernes. Vi har spurt areal-
planlegger Elisabeth Finne i Tønsberg kommune hva 
den nye planen betyr for Ringshaug og Gårdbo. 

T E K S T :  DAG OL AV HØ G VOL D 

F O TO : DAG OL AV HØ G VOL D O G H E L E N E MOE S L I N N I NG

IDYLL:  Moloen på Ringshaug  
– her blir det ikke fiskerihavn! 
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å kontoret sitt har hun store kart over kommunen. Hvert 
eneste bygg er tegnet inn, og kartene er inndelt i farger som 
viser hva de ulike områdene skal brukes til. Boligområder er 

markert gult, og Elisabeth peker ut de gule områdene på Ringshaug 
og Gårdbo. De sammenfaller med hvor det i dag er boligområder; 
ingen nye områder er tegnet inn. Betyr det at det ikke blir mer bolig-
utvikling i området? 

BOLIGOMRÅDER OG FORTETTING
– Det blir nok flere boliger i årene framover, men i de samme 

områdene som i dag er bygget ut, forklarer hun. – Med andre ord 
fortetting. Flere boliger innimellom de som allerede finnes. Land-
bruksarealer, friområder og grøntarealer som er der i dag, skal bestå. 

Men vi trenger ikke å se langt unna vårt eget område før vi ser at 
det vil bli forandringer i årene som kommer. – Det er lagt opp til fle-
re nye boligområder på vestsiden av Hortensveien – altså i området 
mellom Kiwi og Maxbo. Også lenger nord, ved Ilebrekke og Brekke, 
blir det lagt opp til boligbygging. Dette vil nok berøre de som bor 
på Ringshaug og Gårdbo. Det blir flere mennesker bosatt i området, 
noe som vil bety flere elever på skolene, behov for flere barnehage-
plasser, og utfordringer for trafikkavviklingen inn mot sentrum. 
Presterødkrysset er allerede en flaskehals. 

– Utbedring av krysset har høy prioritet fra kommunens side, 
selv om det er Statens vegvesen som har ansvaret ettersom dette er 
en fylkesvei sier hun. 

De største og mest merkbare forandringene kommer på Vallø. 
Der er det nå lagt opp til at et område ved sjøsenteret kan bygges 
ut med kombinert nærings- og boligutvikling med inntil 200 boli-
ger. Samtidig planlegger Esso omfattende opprensking av syrebek 
og andre kjemikalier i grunnen etter det gamle raffineriet. Når det-

te er ferdig – muligens rundt 2020 – vil det åpne for at et område 
på 267 mål kan få hele 800 nye boenheter. Altså 1000 nye boliger 
til sammen på Vallø. Men det er et stort puslespill som må på plass 
før dette blir realitet. – En så omfattende utvikling stiller krav, blant 
annet om å sikre skolekapasitet. Vann og avløp må oppgraderes. Vi 
vet også at Valløveien er tungt belastet, så man må gjøre noe med 
trafikksituasjonen før det kan åpnes for en så storstilt utbygging. Og 
problemet ved Presterødkrysset er jo er det samme for Vallø som for 
resten av området. 

En del av utfordringene vil kommunen kunne løse gjennom be-
stemmelser i reguleringsplanene. Samtidig er det nødvendig med et 
samarbeid med statlige etater, fylkesmannen, fylkeskommunen og 
næringsliv. 

NY BYGGEGRENSE VED SJØ
Et av vedtakene i kommuneplanen vil være av særlig interesse for de 
som bor nærmest sjøen: Kommunen har nå fastsatt ny byggegrense 
ved sjø. Tommelfingerregelen er at den nye byggegrensen går fem 
meter nedenfor det huset som ligger nærmest sjøen, dersom huset 
ligger innenfor 100-metersbeltet. – For de som har stor tomt mot 
sjøen nedenfor huset, og som de kanskje har tenkt å skille ut eller 
bygge noe på, så kan nok den nye byggegrensen virke urettferdig. 
Men samtidig så har 100-metersbeltet vært der i mange år. Så den 
nye byggegrensen innebærer i realiteten en innskjerping av en re-
gel som allerede var der, men som det var gitt mange dispensasjoner 
fra. Kommunens adgang til å gi dispensasjoner er blitt skjerpet inn 
som følge av statlige føringer.  – Vi har sett flere eksempler de siste 
årene på at det er søkt om dispensasjon for bygging i strandsonen. 
Men selv i de tilfellene hvor kommunen har sagt ja, har fylkesman-
nen sagt nei. Dette har skjedd i større og større grad de senere årene. 

P

«De største og mest  
merkbare forandringene  
kommer på Vallø.»
ELISABETH FINNE,

AREALPLANLEGGER, TØNSBERG KOMMUNE
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BYGGEGRENSE: Kommunen 
har vedtatt ny byggegrense langs 

sjøen. Byggegrensen er her markert 
med rosa stiplet linje.  

TRAFIKK
Innen trafikk er det særlig to tiltak som berører Ringshaug og Gårdbo. 
Det ene er utvidelse av Presterødkrysset, som er en stor flaskehals for 
trafikken inn til byen. Kommunen har dette høyt opp på sin priorite-
ringsliste, men er avhengig av at Statens vegvesen prioriterer det i sitt 
handlingsprogram for fylkesveiene. – Det er kamp mellom mange kom-
muner og mange tiltak i dette handlingsprogrammet, forklarer Finne.  
– Det totale budsjettet for Vestfold er på 80 millioner, så det er bare 
plass til noen få tiltak. Vi har Presterødkrysset høyt oppe på vår liste, 
men må konkurrere med andre kommuner. 

Det andre tiltaket er gang- og sykkelvei langs Ringshaugveien og 
Skallevoldveien. På kartet er den tegnet inn fra der hvor dagens gang- 
og sykkelvei slutter ved Neptuns vei, nordover mot Orrestien der den 
vil krysse veien, og videre langs Skallevoldstranda. Når den kommer, er 
imidlertid usikkert – også her er det Statens vegvesen som må prioritere 
blant alle sine fylkesveier. Det er også tegnet inn en gang- og sykkelvei i 
Tareveien ved Leikvin, på den lille veistubben mellom Ringshaugveien 
og Ringshaugstranda. 

INGEN HAVN PÅ RINGSHAUGSTRANDA
Et av forslagene som vakte en del oppsikt før kommuneplanen ble ved-
tatt, og som også velforeningen reagerte på, var Kystverkets forslag om å 
omdefinere moloen på Ringshaugstranda fra landbruks-, natur- og fri-
luftsområde (LNF) til fiskerihavn. 

– Her fikk velforeningen gjennomslag for sitt syn, kan Elisabeth Fin-
ne forklare. – Kommunen vedtok å bevare moloen som LNF-område. Så 
får vi se om Kystverket klager på dette vedtaket og hva utfallet eventuelt 
blir. En ting er i hvert fall sikkert: Kommunen ønsker at Ringshaugstran-
da – og moloen – fortsatt skal være badestrand og friområde!    ✤ 

HVA ER  
KOMMUNEPLANEN? 

Kommuneplanen er kommunens overord-
nede styringsdokument. Den gir rammer 
for planer og tiltak, og planer for bruk og 
vern av arealer i kommunen. 

Kommuneplanen består av en sam-
funnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen 
beskriver langsiktige utfordringer, mål og 
strategier for kommunesamfunnet som 
helhet og kommunen som organisasjon. 
Arealdelen viser sammenhengen mellom 
framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. 
Den kartfester hvilke områder som skal 
brukes til ulike formål. Kommuneplanen 
har en handlingsdel (2016–2019) som 
angir hvordan planen skal følges opp i 
fireårsperioden. 

Kommuneplanen legger føringer for 
reguleringsplaner. En reguleringsplan er 
en detaljplan som regulerer utnytting av 
grunn og bebyggelse i bestemte områder 
av kommunen. 
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ORDFØREREN: – SKAPER FORUTSIGBARHET

SYKKELVEIER: Det er planlagt flere nye 
gang- og sykkelveier i området vårt i tiden 
som kommer. Her fra den lille stien mellom 
Østersveien og Ringshaugstranda.

PLANLEGGER: Elisabeth Finne er  
arealplanlegger i Tønsberg kommune.  

Hun forklarer hvilke konsekvenser den nye 
kommuneplanen får for Ringshaug  

og Gårdbo. 

LANGSIKTIGHET: Ordfører Petter Berg er opptatt av at 
kommuneplanen gir forutsigbarhet for at Ringshaug og 

Gårdbo får bevare de kvalitetene området har.

Kommuneplanarbeidet er en lang og omfattende 
prosess, der mange parter skal bli hørt. Mengden av 
sakspapirer er stor, og det er mange hensyn som må tas 
før planen kan vedtas. Ordfører Petter Berg har loset 
arbeidet med kommuneplanen i havn. 
– Først og fremst vil jeg understreke at kommuneplanen 
gir innbyggerne og næringslivet faste rammer å forholde 
seg til, sier han. – Kommuneplanen peker mange år fram 
i tid og gir dermed forutsigbarhet om hvilken retning 
vi som er folkevalgte ønsker å styre kommunen. For 
Ringshaug og Gårdbo vil jeg spesielt påpeke at planen 
gir trygghet i at vi ønsker å bevare de kvalitetene som er 
i området. 

Han peker på at kommunen jobber langsiktig for å 
sikre allmenheten tilgang til strandlinjen. – Vi ønsker å 
sikre at alle skal kunne bruke strendene på Ringshaug, 
Skallevold og Karlsvika i generasjoner framover. De sene-
re årene har vi fått kjøpt og revet hytter på Skallevold  
slik at stranden skal bli tilgjengelig for allmennheten. 
Gjennom kommuneplanen legger vi grunnlaget for at vi kan 
ta vare på de friområdene vi har i området, understreker han. 

I dette arbeidet påpeker han at også velforeningen 
spiller en viktig rolle:  

– Ringshaug og Gårdbo vel er en aktiv velforening, som 
vi har tett og godt samarbeid med. Vi forsøker å spille på 
lag når det gjelder den videre utviklingen av hele dette 
området. For eksempel hadde velforeningen sterke syns-
punkter da vi oppgraderte Ringshaugstranda for noen år 
siden, og som kommunen tok hensyn til. Det gjaldt blant 
annet at velforeningen ikke ønsket flere parkeringsplas-
ser langs stranden. Og i senere tid har vi samarbeidet 
både om oppgradering av Leikvin og den kommende 
treningsparken på stranden. 

Samtidig understreker han at Blått flagg-statusen 
til Ringshaugstranda forplikter: – Flagget betyr at vi har 
en av Norges aller beste strender. Som eneste strand i 
Vestfold med blått flagg har vi en viktig oppgave i å sørge 
for at så mange som mulig kan ha glede av Ringshaug- 
stranda og området rundt i generasjoner framover! 

Ønsker du mer informasjon om kommuneplanen og 
hva den betyr for deg? Planen ligger på Tønsberg 
kommunes hjemmesider. Den ligger også åpen for 
gjennomsyn på kommunens servicesenter. 



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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ERLING LAE,  
FYLKESMANN

– Jeg har to gode ven-
ner som bor her, faktisk 
de eneste jeg kjente i 
distriktet før jeg flyttet til 
Tønsberg. Jeg har man-
ge gode minner herfra, 

både selskaper jeg har vært i og turer i området. 
Blant annet har jeg feiret nyttår her. 

ANNE-LISE  
SKARSTAD,  
VARAORDFØRER

– Det er fantastisk 
med kort vei til Norges 
fineste badestrand! 
Ringshaug og Gårdbo 
er et herlig område med 

mulighet for rekreasjon, bading, og sosialt liv 
med venner. Fin natur og samtidig mulighet til å 
sitte alene med kaffekoppen og høre bølgene.

PETTER BERG, 
ORDFØRER

– Jeg har vokst opp rett 
i nærheten, og har alltid 
hatt et nært forhold til 
området. Jeg syklet til 
stranda fra da jeg var 
liten, og i ungdommen 

var det populært å ta turen til Ringshaug Bad. 
Jeg tenker først og fremst på sommer, sol og 
bading, men i dag bruker jeg området hele året 
og tar også med barnebarna dit – blant annet til 
Leikvin som har blitt et supert sted!

PÅ STRANDA

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 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 støtte oss med din grasrotandel?
RINGSHAUG OG GÅRDBO VEL

Org.nr: 996287432
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RINGSHAUG OG GÅRDBO VEL

Org.nr: 996287432

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

Org.nr: 996287432

– HVA ER DITT FORHOLD TIL  
RINGSHAUG OG GÅRDBO?
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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

VIL DU BIDRA?
Redaksjonen i Ringen er en liten gruppe mennesker 
med et brennende engasjement for Ringshaug og 

Gårdbo. Vi jobber på frivillig basis, og tar gjerne imot 
flere medlemmer. Er du interessert? Kontakt oss på 

facebook.com/RGVel 

HOLD FARTSGRENSEN!

Velforeningen har jobbet i mange år med å få på plass tiltak som forbedrer 
trafikksikkerheten i området. I 2008 fikk Gårdboveien fortau etter lang 
tids påtrykk fra velforeningen. I 2011 gikk vegvesenet med å på sette ned 
fartsgrensen i Ringshaugveien fra 50 til 40 km/t. Likevel er det mange som 
holder veldig høy fart både her og andre steder. Våren 2015 tok trafikk-
komiteen i velforeningen initiativ til et samarbeid med Skallevold vel og 
FAU ved Ringshaug skole der det ble gjennomført en felles befaring i 
området Ringshaug/Skallevold/Brekke. En rekke forslag til forbedrings-
punkter ble oversendt til kommunen og Statens vegvesen. Ringshaug og 
Gårdbo vel vil fortsette å følge opp dette arbeidet. I mellomtiden opp-
fordrer vi alle beboere til å holde fartsgrensen! 

Ikke betalt  
medlemskontingent?
Har du oversett fakturaen for medlemskap i velforenin-
gen? Fortvil ikke, du har fortsatt mulighet til å betale 
medlemskap for i år. Pris for enkeltmedlemmer kr. 100,–, 
familiemedlemskap kr. 150,–. Beløpet innbetales til 
konto 1638.01.28857.

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. 

RINGSHAUG OG GÅRDBO

KALENDER 

SPISERIET FURUSTRAND
Dansekvelder på oddetalls-lørdager.
Quiz hver onsdag kl 19.00. Spiseriet åpner kl. 
18.00.
Julemarked lørdag 14. november 2015.

VALLØ BÅTFORENING
Julemarked 22. og 23. november 2015

Vallø og omegn historielag har møter 15. oktober 
og 12. november. Julefest 10. desember 2015.
I 2016 er det møter 14. januar og 11. februar, og 
årsmøte 17. mars. Møtene avholdes i Vallø Båt- 
forenings klubbhus og starter kl. 18.30. 



RINGEN 1 /2015 15

MARKEDSDAG PÅ LEIKVIN

Årets markedsdag på Leikvin ble godt besøkt. Små og 
store solgte og kjøpte brukte leker, klær, spill, bøker og 
utstyr. Til og med en motorsykkel var det mulig å få kjøpt 
– men denne ble nok med hjem til selgeren igjen. 

Gikk du glipp av markedsdagen? Følg Ringshaug og 
Gårdbo vel på facebook! 

IKKE  
FAKKEL- 
TOG I  ÅR

Fjorårets fakkeltog på Ringshaug-
stranda ble antakelig det siste. På 
grunn av lavt oppmøte har styret for 
Ringshaug og Gårdbo vel valgt å av-
vikle denne tradisjonen og vil heller 
fokusere på andre tiltak i nærmiljøet. 

RINGSHAUG- 
DYSTEN
Ringshaugdysten ble gjennomført 21. juni –  
triatlon for sprekinger i alle aldre. Full innsats  
fra barna, etterpå var det de voksnes tur. 
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FUNKIS SOMMERRESTAURANT 
Funkis var en stor firkantet bygning i funkisstil, derav navnet, og ble 
oppført på begynnelsen av 1930-årene. I 1943 ble restauranten stengt 
på grunn av mangel på varer å selge. Restauranten ble gjenåpnet av min 
mor i 1946 og hun sto for driften fram til 1969. Da overtok andre driften 
og kalte restauranten for Strand-kroa.

Restauranten åpnet hvert år ved pinsetider og ble stengt når bade-
sesongen var over. Åpningstiden var fra klokken 10.00 til 22.00 med 
unntak av St. Hansaften. Da spilte orkesteret opp og det var dans til kl. 
24.00. 

Funkis var et populært utfartssted på søndager, og middagsgjestene 
var mange. Den var også et kjært møtested for lokale menn – og enkelte 
kvinner – som syntes det smakte veldig godt med de forskjellige typer 
iskalde øl som var tilgjengelig. 

I bygningen var det to kioskutsalg og det var utsalg i to kiosker som 
lå ca. hundre meter på hver side av restauranten. Det ble solgt meng-
der av is på varme dager. Fotballspill og Flipper-spill var populære blant 
ungdommene og Funkis var et av de første steder i distriktet som hadde 
Jukeboks og som solgte Soft-is! 

Driften ble etter hvert redusert og bygningene forfalt, og det som 
hadde vært mitt barndomshjem ble brent som øvelse av brannvesenet 
i november 1975. 

SLIK VAR 
RINGSHAUG- 
STRANDEN!
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Ringshaugstranden har en spennende fortid som bare 
ligger noen tiår tilbake. Her var det yrende liv fra morgen 
til langt på kveld. Serveringsstedene lå som perler på en 
snor og folk kom langveis fra for å oppleve stemningen 
på Ringshaug Bad, Funkis, Sjøløven og Furulund. Tone 
Marita Nordmark Sudenius deler her noen av sine minner 
fra denne tiden. 

AV  TON E M A R I TA NOR DM A R K S U DE N IU S

RINGSHAUG BAD
Ringshaug Bad Hotell ble oppført på Kjempeodden i 1929/1930. Det ble et stort 
hotell med restaurant og gjesterom i flere anneks. Hotellet brant, men ble byg-
get opp igjen i 1933.

Det var stor virksomhet på hotellet i sommerhalvåret og kjente artister som 
bl. a. Lalla Carlsen, Leif Juster, Jens Book-Jensen og Harald Heide-Steen under-
holdt et publikum i feriestemning. 

På slutten av 40-tallet ble hotellet restaurert og modernisert av Marthe Ran-
gård, som drev hotellet sammen med sin mann. I underetasjen ble det laget en 
bar hvor veggene hadde jungelmotiv, og den ble kalt Bodegaen. Helt på slutten 
av 50-tallet ble det tilført et utbygg ved Bodegaen som fikk navnet Kroa. Et me-
get populært sted for ungdommen fra Tønsberg og omegn gjennom flere år. Ste-
det ble så populært at det også kom folk fra Drammen og Oslo. 

Å komme inn i foajeen til hotellet var som å komme inn i et rom fylt med 
luksus. Det var tykke tepper på gulvet, et stort speil som speilet store grønne 
planter og all lyd ble dempet. Herr Rangård sto i stram givakt og tok imot gjes-
ten, ulastelig antrukket i sjakett. I den stilfulle spisesalen i første etasje ble det 
innført kleskode. Damene måtte ha kjole, herrene jakke og slips og det var spi-
seplikt. Om vinteren ble restauranten ofte benyttet til foreningsfester og ikke 
minst til minnerike juletrefester for både barn og voksne. 

I danserestauranten i annen etasje var det alltid mange glade mennesker som 
koste seg med et glass portvin eller en pjolter – og dansen varte til over midnatt. 
Mait Øst fra Sverige var alltid en kjærkommen artist som sang og spilte gitar. 

Hotellet brant ned til grunnen i 1986. Selv om det var store planer for gjen-
oppbygging, ble dette aldri en realitet. Oslofjordens Friluftsråd forhandlet med 
Tønsberg kommune om å skrinlegge planene – og slik ble det. For Ringshaugs 
beboere, som satte pris på at hotellet var i drift, var dette en trist avgjørelse. 

FURULUND BADERESTAURANT  
Furulund ble bygget i 1931, og de første årene var den åpen for badegjester kun på dagtid. Senere ble den et popu-
lært sted for øltørste gjester som også var glad i å danse. Under krigen ble det, som nevnt et annet sted, vist revyer 
som var svært populær underholdning i vanskelige tider.  

På 50-tallet kunne man sette opp sine hvite pyramidetelt for en liten sum, og overnatte. Stedet hadde ikke på 
den tid status som campingplass, det ble den først i 1960. Da ble også navnet endret til Furustrand Camping, og en 
av årsakene var det dårlige ryktet som stedet hadde fått. 

Etter den tid har plassen utviklet seg til hva den er i dag - takket være arkitekt Svein Wollert-Nielsen og hans 
familie. De overtok driften og leiekontrakten av stedet i 1984 og kjøpte eiendommen og alle bygninger i 1999.

I dag ligger Furustrand der med alle sine fasiliteter – Vikingbygninger, Kong Rings tårn med amfi, Hansahus, 
badestrand og båthavn samt Furustrand Spiseri. Plasser for bobiler er tilrettelagt, flotte hager ved campingvogne-
ne og nærheten til Ringshaugstranden gjør stedet til et flott sted å feriere!  

SJØLØVEN
I Moloveien lå restauranten Sjøløven, som 
ble bygget i begynnelsen av 30-årene. Ste-
det kunne tilby enkel servering og dans 
flere ganger i uken og var i drift frem til kri-
gen. Under krigen var det madrassproduk-
sjon i bygningen og restaurantdriften kom 
aldri i gang igjen. Bygningen ble revet på 
slutten av førtiårene.  



TIL SLUTT… 
Felles for disse etablissementene er at det alltid har vært men-

nesker i feriemodus som har blitt tiltrukket av stedene. Gjestene på 
Ringshaug Bad tok gjerne en tur til Furulund i løpet av kvelden, og 
på veien var de innom Funkis og Sjøløven. Den samme ruten gjaldt 
også for gjestene på Furulund. 

Det var ferie, sommer, sol, fullmåne, ramsalte bad, hvite seil, 
glede, mye latter, forelskede par og hete kjærtegn i sanddynene! På 
vinterstid levde lokalbefolkningen på gode sommerminner og gle-
det seg til neste sommer. Slik var Ringshaugstranden i gamle dager! 

Heldige meg som vokste opp her! 

Tone Marita Nordmark Sudenius

Kilde: Vallø & omegn Historielags hefte nr. 10

REVYGRUPPEN «RINGEN» 
Under krigen var det forbud mot å danse, men ikke forbudt å 

spille musikk eller teater. Av den grunn ble det laget revyer som ble 
fremført på Furulund og revygruppens navn var «RINGEN».  

I Tønsbergs Blad 29. juni 1942 kunne en strålende anmeldelse 
fortelle at revyen samlet 300 tilskuere. Edgar Karlsen var primus 
motor, sammen med dyktige amatører og Furulund Badeorkester. 
Artikkelen forteller at det var hysterisk morsomt og at tyskere som 
var til stede ikke forsto at det var Hitler som ble parodiert. Det kos-
tet en krone for å komme inn! Det ble fremført revyer frem til 1946 – 
til stor fornøyelse for befolkningen i lokalområdet og hele området 
rundt Tønsberg.

På slutten av 1980-tallet ønsket velforeningen å gjenoppta  
tradisjonen med revygruppen «RINGEN». På den tid arrangerte  
velforeningen årsfest på Fram på Volden i Slagen, i februar hvert år. 
Orkesteret «Banden» spilte til dans, det var bevertning, mulighet 
for å kjøpe kaker og kaffe og det var tillatt å medbringe drikke. 

Høsten 1989 startet en gruppe medlemmer med revyforberedel-
sene, med ukentlige møter og «brain storming». Den første revyen 
hadde sydentur som en rød tråd og den turen gikk fra Tromsø til 
Costa del Ringshaug.  Ved å imitere/spille gjenkjennende personer i 
og rundt Tønsberg ble revyen festlig og meget vellykket. Så vellykket 
at vi fortsatte å lage revyer fremover på 90-tallet med temaer som 
blant annet livet på Maribu og stort artistgalleri hvor undertegnede  
parodierte Diana Ross. Æresmedlem Lorang Christensen, som var 
80 år den gang, mimet «Thriller» og danset «moonwalk» i beste 
Michael Jackson-stil med hvite hansker og de rette håndbevegelser. 
Salen skrek av latter... 

I 1994 omhandlet revyen et storstilt OL-arrangement på Rings-
haugstranden og selveste Claudius kom fra Hellas som deltaker!  
Orkesteret «Banden» medvirket alltid med både musikk og som 
aktører. Det bidro til musikalske og festlige revyfremføringer og 
Ringshaug og Gårdbos befolkning storkoste seg. 

Revyene, både under krigen og på 90-tallet, skapte gode relasjo-
ner mellom alle deltakere og lokalbefolkningen og var verdifullt for 
miljøet og det sosiale livet i velområdet.

RINGSHAUG OG GÅRDBO VEL 
Ringshaug og Gårdbo vel ble stiftet i juni 1934 og hadde 85 med-
lemmer ved årets slutt. Velforeningen hadde medlemsmøter med 
foredrag og sosialt samvær. Det ble opprettet en protokoll som ble 
kalt «Surt og Søtt» og hadde som hovedsak å være et organ for åpne 
ytringer om livet og ting som skjedde i området for Ringhaug og 
Gårdbo vel. Protokollen viser at samarbeidet i velområdet var stort 
og at det var mye humor i hverdagen. 

Foreningen var også opptatt av forbedringer i området, som 
blant annet lys langs veiene, kloakkforhold og å få rennende vann 
inn til alle hus. Et vannverk ble laget på førtitallet og velforeningen 
medvirket til at Løveid poståpneri ble en realitet. 

Velforeningen var aktiv frem til 1969, men var uten aktivitet 15 
år frem til 1984. Med ildsjelen Lorang Christensen i spissen kom 
vellet i gang igjen og har siden den gang vært i aktivitet, med ulike 
oppgaver og med høyt engasjement. Medlemsmøtene ble avholdt 
på Ringshaug Bad hotell, Funkis, Sjøløven og enkelte ganger på Fu-
rustrand. Årsmøtene i nyere tid blir holdt på Furustrand.
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LIKER DU 
«RINGEN»?

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

Din  loka le  graf i ske  des igner
på  Gårdbo og  Ringshaug f inner  du

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

Vi  høres!
Helene Moe Sl inn ing
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LIVET PÅ

A

C

B

D

FASIT: A: Albueskjell. B: Blåskjell. C: Strandsnegl. D: Eremittkreps. 
E: Hjerteskjell. F: Fingertare. G: Blæretang. H: Strandkrabbe.

MEST

FOR DE 

SMÅ
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I nabolaget vårt er det fine strender. Her kan du fargelegge noen dyr 
og planter som lever i  og ved sjøen. Vet du hva de heter også?

I L L U S T R A S J ON O G F O T O  H E L E N E MOE S L I N N I NGLIVET PÅ

E

F

G

H
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ore Jacobsen er leder for Norsk forbund for utviklingshemme-
des lokallag i Tønsberg. Vi ble med ham en runde for å se hvilke 
utfordringer rullestolbrukere møter på stranda. 

RULLESTOLRAMPA STRANDET
– En rullestolrampe som ligger på land er ikke til mye hjelp for den 
som vil ta en svømmetur, konstaterer han der han står ved den bok-
stavelig talt strandede rampa. Den har ikke vært satt ut i år. 

– Men det ville ikke ha hjulpet noe særlig om den var lagt ut i 
sjøen heller. Det er altfor grunt her, sier han. Han forklarer at en slik 
rampe må legges slik at den går dypt nok ned i vannet. Da kan man 
kjøre rullestolen ut til vannet går opp på setet, og legge ut på svøm 
direkte fra rullestolen. 

– Der den har ligget de siste årene, er det så grunt at man bare 
får hjulene nedi vannet. Da trenger man hjelp for å komme seg ut 
på dypere vann. Her på innsiden av moloen er det for grunt. Da er 
utsiden av moloen bedre egnet. Han viser hvordan han kunne tenkt 
seg en badeplass tilrettelagt for rullestolbrukere, i tilknytning til den 
lille moloen på utsiden. – Det ideelle ville vært en badebinge tilsva-
rende den som er lagt ut på Klopp. Der kan man kjøre rullestolen 
helt ned i vannet, det er enkelt å komme seg ut av rullestolen og 
det er en grind som kan åpnes hvis man vil legge ut på en litt lengre 
svømmetur. Trygt og enkelt. Det trengs litt oppgradering av den lille 
moloen og en liten vei ned dit for å få en slik løsning til å fungere, 
men det burde være overkommelig å få til, sier Jacobsen. 

Han legger til at en plassering på utsiden av moloen også ville 
være best med tanke på at mange rullestolbrukere ønsker å bade litt 
skjermet. – Det er ikke noe moro å trille rullestolen ned i vannet og 
prøve å komme seg uti med mange tilskuere som ser på, forklarer 
han. 

FORBEDRINGSPOTENSIALE
Vi tar en titt på de andre fasilitetene. Toalettet på gressbakken 

har handicaptoalett. Men veien opp dit er i bratteste laget. – Ikke 
alle har styrke nok i armene til å ta seg opp dit. En litt slakere vei 
ville gjort seg. Han peker i retning den lille moloen, der han ønsker 

seg badebinge. – En liten vei over dit, da ville det ikke blitt så bratt. 
Det ville jo også hengt bra sammen med en eventuell badebinge, sier 
han. 

Ellers er Tore Jacobsen fornøyd med at det er tilrettelagte gang-
veier, og rikelig med parkeringsplasser for handicappede både ved 
gressbakken og langs stranda. Gangveien fra kiosken og ned til 
stranda er han imidlertid mer tvilende til. – Det er tydelig at man 
har tenkt på rullestolbrukere her, men man kommer jo ikke lenger 
enn til sanda. Der kjører hjulene seg fast. Jeg tviler på at så mange vil 
benytte seg av denne muligheten, sier han. 

HINDRINGER
Lenger bort viser han hvordan gangveien mot Furustrand har 

blitt et lappeteppe. Noe brolegning, noe asfalt, og noen kanter som 
stikker opp her og der. Det er framkommelig, men ikke noe behage-
lig for den som er avhengig av rullestol. Det er særlig de små forhju-
lene som skaper problemer hvis det blir for mye hindringer i veien. 

– Mitt håp er at vi kan få til et fullverdig tilbud også for de som 
bruker rullestol. Såpass må man forvente av en strand med blått 
flagg. Tilgang for handicappede er faktisk et av kriteriene for å få 
flagget, understreker han. – Selv med en stram kommuneøkonomi 
bør det være mulig å få til noe. En badebinge som den på Klopp, som 
det ville være mulig å trille til, så ville mye være gjort. 

VÆRUTSATT
Driftsingeniør i Tønsberg kommune bydrift, Oddbjørn Myhren, 

beklager at baderampa ikke har vært lagt ut i år. – Det er en regelrett 
glipp, kan han fortelle. Men han har også merket seg at brukerne av 
denne rampa ikke har vært fornøyd med plasseringen, og tar gjer-
ne en prat med Norsk forbund for utviklingshemmede for å drøfte 
hvilke løsninger som er mulige. – Vi valgte å legge en baderampe på 
Klopp fordi leverandøren mente det var for værutsatt på Ringshaug. 
Men kan hende det lar seg gjøre å finne en annen løsning som fun-
gerer på Ringshaug, sier han. Så får vi håpe at Ringshaugstranda blir 
tilgjengelig for alle neste sommer!    ✤

Ringshaugstranda har mange  
parkeringsplasser for handicappede, og du 
kommer deg greit ned til stranda i rullestol. 
Men svømmeturen kan du glemme. 

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

T

DÅRLIGE BADEMULIGHETER MED 

RULLESTOL
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«En rullestolrampe som 
ligger på land er ikke til 
mye hjelp for den som 
vil ta en svømmetur»

TORE JACOBSEN, LEDER, NORSK  

FORBUND FOR UTVIKLINGSHEMMEDES 

LOKALLAG I  TØNSBERG
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Det er høyt aktivitetsnivå i Ringshaug og Gårdbo vel (RGV) 
for tiden. I tillegg til de faste arrangementene, nystartede 
Ringen og arbeid med trafikksikkerhet og kommuneplan, 

har styret flere pågående og planlagte prosjekter.  
Styreleder Halvor Toreskaas forteller at styret nå  

må prioritere mellom mange gode tiltak. 

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

O G H A R A L D V E DV I K

Travelt for 
velforeningen
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i må være realistiske med tanke på hva vi tar på oss av 
nye oppgaver, det er jo fritiden vår vi bruker, forteller 
han. – Selv om det er mye vi ønsker å gjennomføre, må 

vi ta utgangspunkt i hva hver og en av oss har kapasitet til. Markeds-
dagen er et eksempel. Tidligere hadde velforeningen kiosk og lotteri 
på dette arrangementet. Det gav en del penger i kassa, men organi-
seringen krevde tid og ressurser. Dermed falt vi ned på en enklere 
variant, der styret fastsetter dato for arrangementet, men uten ki-
osk og dermed heller ingen inntekter. Vi synes likevel det er viktig 
at vi holder på denne tradisjonen, om enn i en annen form enn tidli-
gere. En velforening skal jo jobbe med arrangementer og tiltak som 
fremmer trivsel og et godt sosialt miljø i nærområdet, sier 
han. 

Og det mangler ikke på prosjekter. Før som-
meren kom det nye klatrenettet opp på Lei-
kvin. Vårens prosjekt er treningsparken på 
Ringshaugstranda. Begge deler er kom-
met i stand takket være tippemidler og 
støtte fra Sparebankstiftelsen DnB og 
Kiwi Gauterød, og ikke minst et godt 
samarbeid med kommunen. 

LEKEPLASSEN PÅ GÅRDBO
Blant framtidige prosjekter, er leke-
plassen på Gårdbo ett av dem. Leke-
plassen er i dag sparsomt utstyrt med 
kun en huske og en dumphuske. Vel-
foreningen jobber med å få på plass en 
avtale om økonomisk støtte for å oppgrade-
re denne lekeplassen.   

OPPGRADERING AV LEIKVIN
Det har lenge vært behov for toaletter på Leikvin. Men det vil 

koste en god del både å bygge og drifte dem. – Her håper vi at po-
litikerne i Tønsberg kommune etterhvert kan ta ansvaret for å få 
bygget et toaletthus tilsvarende det på Ringshaugodden eller Gunn-
arsbøparken. 

Det kan også være aktuelt å gjøre noe med fotballbanen på 
Leikvin. Flere mulige løsninger har vært diskutert: Lage ballbinge, 
asfaltere banen og sette opp basketballkurver for sommer og lage 
skøyteis der om vinteren, eller gjøre plass til andre ting – for eksem-
pel flere lekeapparater. 

Videre står nye griller på ønskelisten. Her ønsker velforeningen 
seg noe mer solid, tilsvarende den som står på Ringshaugodden. 

VANNLEKER PÅ RINGSHAUGSTRANDA
Et annet forslag er å kjøpe inn lekeapparater for kommende års  
badesesonger. Styret har sett på både store vanntrampoliner, klatre-
stativer og andre lekeapparater som kan settes ut i vannet, og tas inn 
på slutten av badesesongen. – Dette må bli etter samme modell som 
klatrenettet og treningsparken – det avhenger av hva vi kan søke 

økonomisk støtte til, og må gjøres som et samarbeid mellom vel-
foreningen og kommunen, sier Toreskaas. Han understreker for øv-
rig at styret har merket seg innspillene som har kommet fra Norsk 
forbund for utviklingshemmede, om bademulighetene for rullestol-
brukere på Ringshaugstranda. Styret tar dette opp med kommunen. 

STRANDFOTBALL OG FRISBEEGOLF 
Den delen av Ringshaugstranda som ligger nærmest Furustrand 
blir i dag lite brukt, ettersom de fleste badegjestene bruker området 
mellom kiosken og moloen. Det kan derfor være aktuelt å gjøre noe 
for å få tatt denne delen av stranda mer i bruk. – Gjeldende regule-

ringsplan for området viser en større strandsone enn dagens. 
Det må i så fall fylles opp med sand, fra nordøst på 

Furustrand og så i bue inn mot vindseilerhuset 
lenger nord. Sanden kan muligens pumpes 

inn fra sandbankene uti Ringshaugbukta. 
Dette ville i så fall kunne gi plass til en li-

ten strandfotballbane, i tillegg til at det 
vil bli langt flere soleplasser og bedre 
bade- og bunnforhold. Dette ville 
også løst dagens problem med råtten 
tanglukt på denne delen av stranda. 
Vi vet ikke hvor realistisk det er at 
det blir gjort noe her, men vi ønsker 
å være litt i forkant og vil ta dette opp 

med kommunen, sier Toreskaas, som 
understreker at alle tiltak må ta hensyn 

til at Ringshaugstranda først og fremst må 
bevares som den naturlige strandperlen den 

er. Bane for frisbeegolf er en annen mulighet til 
å få tatt mer av stranda i bruk, også utenom badese-

songen. 

VELHUS?
Sist men ikke minst: Velforeningen skulle gjerne hatt et eget gren-
dehus! Et sosialt treffpunkt for arrangementer, med mulighet for 
lokale foreninger til å treffes, en enkel kafé, og selskapslokaler. 
– Men om dette er realistisk å få til vet vi ikke i dag. Selv om vel-
foreningen har en grei økonomi, vil et grendehus innebære store 
kostnader som nok gjør at det havner på listen over mer langsiktige 
ønsker, sier Toreskaas. 

Det er med andre ord mer enn nok av planer, og styret får stadig 
nye innspill fra medlemmer med forslag til gode tiltak i nærområdet. 

Halvor Toreskaas kan fortelle at neste skritt for styret er å disku-
tere alle forslagene som nå ligger på bordet, og ut fra det lage en pri-
oritering og en tidsplan. Dette vil så bli lagt fram på generalforsam-
lingen for RGV-medlemmene til våren. Så hvis du ønsker å si din 
mening om noen av disse forslagene, eller har andre forslag, så hold 
av dagen når innkallingen kommer i neste nummer av Ringen!     ✤

«Det mangler 
ikke på prosjekter.»

HALVOR TORESKAAS, STYRELEDER 

RINGSHAUG OG GÅRDBO VEL

–V

AKTIV:  Styreleder Halvor Toreskaas kan fortelle om mange 
prosjekter for Ringshaug og Gårdbo vel om dagen. Her i bukta 
ved Furustrand, hvor det kan bli aktuelt å utvide stranda.
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POTENSIALE:  Søndre 
del av Ringshaugstranda 

blir i dag lite brukt. Blir det 
endringer her i framtiden?
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RINGSHAUG OG  
GÅRDBO VEL (RGV)

• Stiftet i 1934
• Ca. 200 husstandsmedlemmer
• Strekker seg fra Valløveien i sør, 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.

• Større prosjekter det siste året:
• Treningspark på Ringshaugstranda
• Klatrenett på Leikvin
• Ringen – magasin for Ringshaug og Gårdbo
• Forhindre at moloen på Ringshaugstranden 

blir omregulert til havn
• Trafikksikkerhet

• Velforeningen avholder generalforsamling i april 
hvert år

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

Vil du støtte oss med din grasrotandel?
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SLITEN: Lekeplassen på Gårdbo trenger en oppgradering. 
Styret ønsker å gjøre noe med dette.

«Velforeningen jobber 
med å få på plass en 
avtale om økonomisk 
støtte for å oppgradere 
lekeplassen på Gårdbo.»
HALVOR TORESKAAS, STYRELEDER 

RINGSHAUG OG GÅRDBO VEL
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KJEMPEPOPPIS:  Det ble raskt fullt i klatre- 
nettet på Leikvin da det åpnet før sommeren!
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FOR ALLE
Nå har du enda bedre muligheter til å være fysisk aktiv – 
helt gratis, og ikke langt fra stuedøra. Før sommeren kom 
klatrenettet på Leikvin på plass. Dermed har lekeplassen 
fått et populært tilbud også for litt større barn og ungdom. 
Og med den nye treningsparken på Ringshaugstranda vil 
du kunne trene både styrke, spenst og balanse – uansett 

alder. Styremedlem i Ringshaug og Gårdbo vel, Harald 
Vedvik, har vært primus motor for begge deler. 

AV DAG OL AV HØ G VOL D

AKTIVITET:  Ivrige barn løp for å komme først  
frem til klatrenettet på åpningsdagen. 
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et har vært både tids- og arbeidskrevende, men veldig 
moro når ting begynner å falle på plass, kan Harald for-

telle. Det var i fjor vår at styret søkte tippemidler og støtte fra Spare-
bankstiftelsen DnB. Begge gir støtte til tiltak som fremmer fysisk 
aktivitet, ut fra målsetninger om bedre folkehelse og trivsel. I tillegg 
har Kiwi Gauterød støttet treningsparken.

Et av kriteriene for å søke støtte var at tiltaket skulle bidra til fy-
sisk aktivitet – ikke bare lek og moro. Rene lekeplassapparater som 
sklier og husker var derfor ikke aktuelt. Et klatrenett gir utfordrin-
ger både for muskler, koordinasjon og balanse, og falt derfor innen-
for hva det kunne søkes støtte til. Ut fra responsen til barna å døm-
me var dette et tiltak midt i blinken – det ble raskt fullt da det ble 
åpnet, og har vært i flittig bruk siden! Tidvis kan man også se en og 
annen mamma eller pappa som utfordrer høydeskrekken i det syv 
meter høye nettet. 

TRENINGSPARK PÅ RINGSHAUGSTRANDA
Arbeidet med treningsparken er begynt, og etter planen skal den 

være klar til bruk i løpet av våren. Treningsparken kommer på den 
lille gressletta vis-a-vis volleyballbanene, mot Moloveien. 

– Vi har lagt vekt på at plasseringen ikke skal komme i kon-
flikt med folks bruk av stranda, sier Vedvik. – Det skal gi mulighe-
ter for den som vil legge inn en liten styrkeøkt i løpeturen sin, men 
noe Santa Monica Beach blir det ikke. Treningsparken blir et styk-
ke unna der folk bader og soler seg, og her legges det vekt på enkle 
øvelser som alle skal kunne mestre, uansett ferdighetsnivå. 

Apparatene er valgt ut fra at de skal være pene og se på, og enkle 
å vedlikeholde. Sammen med treningsapparatene kommer også en 
informasjonstavle om bruk av apparatene. – Ta gjerne med mobil-
telefon første gang, oppfordrer Harald. – Ved å scanne QR-koden på 
skiltet får du info om hvordan apparatene skal brukes, og kanskje 
noen tips om hvordan du kan gjøre øvelsene enda mer effektive. 

Harald Vedvik vil forøvrig rose kommunen for et godt samar-
beid, både om klatrenettet og treningsparken. – Vi har skaffet pen-
gene og kjøpt inn utstyret, men det er kommunen som har sørget 
for å få det på plass, kan han fortelle. Det er også kommunen som 
overtar ansvaret for drift og vedlikehold. Dette er både kommunen 
og velforeningen fornøyd med – så denne løsningen vil nok også bli 
valgt for framtidige prosjekter.   ✤ 

–D

SPORTY: Treningsparken ved Ringshaug-
stranda skal være klar i løpet av våren. Bilde 
gjengitt med tillatelse fra Uniqa.

«Det legges vekt på  
enkle øvelser som alle 
skal kunne mestre,  
uansett ferdighetsnivå.»
HARALD VEDVIK,  STYREMEDLEM,  

RINGSHAUG OG GÅRDBO VEL

ILDSJEL:  Styremedlem 
Harald Vedvik har sørget 

for både klatrenettet på 
Leikvin og trenings- 
parken på stranda. 
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ANLEGG: Før sommeren reiste klatrenettet på 
Leikvin seg, takket være tippemidler og støtte fra 
Sparebankstiftelsen DnB.

KLATREGLEDE: Klatring er en super måte å trene styrke,  
bevegelighet og koordinasjon. Nå kan du gjøre det på Leikvin.

KLATREGLEDE: Lokale barn strømmet  
til åpningen av klatrenettet.
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GODE MINNER 
FRA 1960- OG 70-TALLET

Det var fint å vokse opp på Gårdbo for 40–50 år siden.  
Sommeren var lang og ble tilbragt på stranda. 
Om vinteren gikk vi på ski til Sandtaket.

T E K S T  I NG E R BJ A R-K E S S L E R 

F O T O  F R A BJ A R-FA M I L I E N S A L B U M

a mine foreldre bygget hus på Gårdbo i 1960, fikk de beskjed om å leg-
ge steingjerdet en meter fra asfaltkanten, fordi det snart skulle anleg-
ges gang- og sykkelsti. Det tok nesten femti år før sykkelstien kom på 
plass, men nå er den der og gjør veien litt tryggere for alle som ferdes 

her. Adressen vår var forresten Gårdbo pr. Tønsberg den gangen. Jeg tror adressen 
«Gårdboveien 35» kom rundt 1970. Noen få år forsøkte myndighetene å omdøpe 
stedet til GARDBU, og en venn av mine foreldre sendte oss i mange år julekort til 
«Dr. Leiv Bjar m/fam., Gardbu pr. Tønsberg». Jeg var fornærmet på ham i årevis for-
di han brukte dette skrekkelige nynorske navnet. Først da jeg ble voksen skjønte jeg 
at han hadde gjort det for å spøke med oss. Han var nok like mye riksmålsmann som 
min far.

Det var mye mindre trafikk den gangen, og det hendte at vi jentene tegnet pa-
radis på Gårdboveien og hoppet fra rute til rute. Når veien var snødekt, satte noen 
av de store guttene seg på huk, grep fast i støtfangeren på bussen og skled på støvle-
sålene når den kjørte bortover. Men oppdaget bussjåføren det, ble han sint, stoppet 
bussen og ba guttene holde opp med sånne farlige streker. 

Vi barna sto på ski i nabo Haugens hage i Gårdboveien 28. Der var det en lang, 
slak bakke som passet godt for mitt nivå. Langrennsturer kunne vi ta opp Titanvei-
en, krysse Ringshaugveien og gå over jordene inn til Sandtaket som lå noen hundre 
meter innenfor enden av Gårdsveien. Ifølge mine foreldre var det en del snøfattige 
vintre på 1960-tallet, så vi kjørte flere søndagsturer til Andebu der vi øvde i både 
bortover- og nedoverløyper av passe størrelse. 

Høsten 1966 begynte jeg i 1. klasse på Presterød skole sammen med nabojen-
tene Bente Solli og Gro Enger. To år senere gikk vi over til den nybygde Ringshaug 
skole. Vi var fire klassetrinn som begynte der: 1., 2., 3. og 4. klasse. Så fjerdeklassin-
gene var de eldste og mest «fornuftige» på skolen i tre år. Det første året var vi cirka 
hundre elever på skolen. I dag er det rundt 480 barn på Ringshaug barneskole, opp-
lyses det på skolens hjemmesider.

Mine to eldste brødre og jeg gikk på Presterød ungdomsskole, som den gangen 
hadde 8 eller 9 klasser på hvert trinn. Vi fra Ringshaug gikk i H-klassen, og de fra 
Volden gikk i I. Min yngste bror Håkon var en av de første som gikk på den nybyg-
de Ringshaug ungdomsskole. Den sto ferdig i 1977. Presterød ungdomsskole fikk et 
fint, nytt bygg ved Slagenhallen i år 2000. De gamle én-etasjes bygningene i Iduns 
vei fra 1959 ble ombygget til eldreboliger.

Foreldrehjemmet mitt ble for tolv år siden overtatt av min bror Harald og hans 
familie. I Gårdboveien 33 har vår barndomsvenn Frode Almelid flyttet inn etter sine 
foreldre, og tvers over veien tilhører det hvite, gamle huset fremdeles familien Hau-
gen. Da jeg var barn, bodde en pensjonert prest og hans kone der, og nå er det Hau-
gens barn, barnebarn og oldebarn som bruker huset som sommersted. «Farmorhu-
set» eller «Oldemorhuset» kaller de det koselige bygget. De fleste andre husene i 
Gårdboveien har blitt overtatt av nye familier. 

Jeg håper flere kan ha glede av disse bildene som viser en trivelig tid på Gårdbo 
for ikke så altfor lenge siden.    ✤

D
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«Det hendte at vi jentene  
tegnet paradis på Gårdboveien  
og hoppet fra rute til rute.»

INGER BJAR-KESSLER



MEST  FORPENGENE!

EKSEMPEL:

1 /4 SIDE 1/2 side stående
B:  89mm *  H:  265 mm

Kr 1200,–

1/4 side stående
B:  89mm *  H:  130 mm

Kr 800,–

Helside
B:  183mm *  H:  265 mm

Kr 2000,–

DIN 
ANNONSE 

HER?

1/2 side l iggende
B:  183mm *  H:  130 mm

Kr 1200,–

1/4 side l iggende
B:  183mm *  H:  63 mm

Kr 800,–
Prisene gjelder annonse levert som trykklar, høy-
oppløselig PDF i de oppgitte målene. Ta kontakt 
for pris på eventuell utarbeiding av annonse.



– gode priser på alt du trenger  
til oppussingen!

TOLVSRØD



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. 

Vi håper du kan tenke deg å støtte bladet  
ved å annonsere hos oss, skrive for oss,  

eller bidra på andre måter. 

Ta kontakt! 

facebook.com/RGVel

IKKE BETALT  
MEDLEMSKONTINGENT?

Har du oversett fakturaen for  
medlemskap i velforeningen? Fortvil 

ikke, du har fortsatt mulighet til å betale 
medlemskap for i år. Pris for enkelt- 

medlemmer kr. 100,–, familie- 
medlemskap kr. 150,–. Beløpet  

innbetales til konto 1638.01.28857.

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.


